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

MARLENA KILIAN
UKSW, Warszawa

MECHANIZMY ZASPOKAJANIA POTRZEB 
REHABILITACYJNYCH – TEORETYCZNA KONCEPCJA

Pojęcie „potrzeba rehabilitacyjna”, jak również sposoby jej zaspoka-
jania nie są dokładnie poznane, nawet nie są jasno zdefiniowane.
Skuteczna realizacja potrzeb rehabilitacyjnych, leżąca w interesie
zarówno społeczeństwa, jak i samych osób niepełnosprawnych
oraz ich najbliższych, nie jest możliwa bez uprzedniego poznania
mechanizmów rządzących procesem ich spełniania. Intencją autor-
ki artykułu jest uporządkowanie pojęciowe w tej dziedzinie, niekiedy
związane z koniecznością wprowadzenia nowej terminologii, mają-
ce służyć skuteczniejszemu stosowaniu tego rodzaju ocen. Zada-
nie to nabiera znaczenia w sytuacji, kiedy medycyna coraz lepiej
radzi sobie z ratowaniem życia ludzkiego na wszystkich jego eta-
pach (przeżywają coraz młodsze wcześniaki, coraz dłużej żyją se-
niorzy), gorzej jednak z leczeniem chronicznych stanów chorobo-
wych wysoko skorelowanych z niepełnosprawnością, co prowadzi
do wzrostu odsetka niepełnosprawnych osób w społeczeństwie.
Fundamentem ich efektywnej rehabilitacji będzie trafna diagnoza
potrzeb rehabilitacyjnych i stosowanych mechanizmów ich zaspo-
kajania. 

Potrzeby i ich zaspokajanie

Potrzeba stanowi pierwszy cz³on wszelkiego dzia³ania. „¯ywy organizm
reaguje na bodŸce dlatego, ¿e ma okreœlone potrzeby“ pisze K. Obu-

chowski (1983, s. 74). Za W. Szewczukiem (1998, s. 434) potrzeby mo¿na
okreœliæ, jako „stan powstaj¹cy w wyniku zak³ócenia optimum ¿yciowego
organizmu, inicjuj¹cy jego aktywnoœæ ukierunkowan¹ na osi¹gniêcie cze-
goœ, co przywraca owo optimum w mniejszym lub wiêkszym stopniu“. Po-
trzeba powstaje na pod³o¿u zaburzenia równowagi miêdzy organizmem
i œrodowiskiem, czyli w sytuacji, kiedy organizm nie mo¿e normalnie funk-
cjonowaæ. J. Kozielecki (1987 i 1996) w swojej teorii Ÿróde³ doszukuje siê
potrzeb w dysonansie zachodz¹cym miêdzy stanem aktualnym i po¿¹da-
nym, a M. Przetacznikowa (1989) zawê¿a pojmowanie pojêcia „pobudzenia
potrzeby“ do sytuacji rozbie¿noœci miêdzy oczekiwaniami jednostki a zai-
stnia³¹ sytuacj¹. 
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Form¹ spe³niania potrzeb jest d¹¿enie, aktywnoœæ, dzia³anie. Choæ nie wy-
jaœniono jeszcze w sposób wyczerpuj¹cy procesów poœrednicz¹cych miêdzy
wy³aniaj¹c¹ siê potrzeb¹ a podejmowanym dzia³aniem, przypuszcza siê, ¿e
tym ogniwem jest motywacja. Aby dosz³o do zaspokojenia potrzeby, musi
powstaæ motyw pobudzaj¹cy do okreœlonego dzia³ania i wyznaczaj¹cy jego
kierunek. J. Reykowski (1982, s. 18) powstawanie motywu okreœla jako „wy-
st¹pienie w cz³owieku »tendencji kierunkowej«, czyli gotowoœci do zmie-
rzania ku okreœlonym celom“, przy czym gotowoœæ ta mo¿e byæ bardziej lub
mniej uœwiadomiona. W opinii J. Kozieleckiego (1987 i 1996), motyw wywo-
dzi siê z rozbie¿noœci wykrytych w ramach uk³adu porównuj¹cego stan po-
¿¹dany ze stanem aktualnym i odgrywa istotn¹ rolê regulacyjn¹. Redukcja
rozbie¿noœci przywraca stan utraconej równowagi. Standardy regulacji za-
kodowane s¹ genetycznie lub powstaj¹ w toku spo³ecznego uczenia siê.
Uporz¹dkowane s¹ od najwa¿niejszych do najbardziej b³ahych, co u³atwia
orientacjê w wymaganiach organizmu i usprawnia dzia³anie procesu moty-
wacyjnego. 

Diagram 1. Powstawanie i zaspokajanie potrzeby
Zród³o: opracowanie w³asne.

Zaspokajanie potrzeb rehabilitacyjnych

Potrzeby rehabilitacyjne, jak ka¿de ludzkie potrzeby, równie¿ wywodz¹ siê
z zaburzenia stanu normalnego funkcjonowania i ukierunkowane s¹ na jego
przywrócenie. W tym wypadku odchylenie od normy funkcjonalnej okreœla
siê jako niepe³nosprawnoœæ, a dzia³ania zmierzaj¹ce do jej zniesienia jako re-
habilitacjê. Potrzeba rehabilitacyjna siêga swym pocz¹tkiem niepe³nospraw-
noœci, a jej zaspokajanie odbywa siê na drodze usprawniania zaburzonego
funkcjonowania. Nie zawsze jednak potrzeby te s¹ spe³niane. Podjêcie dzia-
³añ rehabilitacyjnych zapewnia bowiem nie tyle samo odczuwanie potrzeb
rehabilitacyjnych, co pojawienie siê motywacji ukierunkowanej na uspraw-
nienie zaburzonego funkcjonowania. Taka motywacja mo¿e siê nie pojawiæ
i wówczas potrzeba rehabilitacyjna pozostaje niezrealizowana, co dotyczy
przyk³adowych sytuacji:
1. Tu¿ po doznaniu uszkodzenia, kiedy osoba bardziej poddaje siê negatywnym

emocjom ni¿ skupia na konstruktywnych sposobach radzenia sobie z nastêp-
stwami uszkodzenia.

2. Braku przekonania co do mo¿liwoœci odzyskania sprawnoœci funkcjonalnej.
Przewidywanie konsekwencji decyduje o podjêciu lub zaniechaniu dzia³ania
– nieosi¹galny stan rzeczy nie wywo³uje motywacji, mo¿e jedynie wywo³aæ
stan pogotowia motywacyjnego (zwanego ¿yczeniem) nie wp³ywaj¹cego na
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dzia³alnoœæ cz³owieka, wp³ywaj¹cego jednak np. na wyobraŸniê. 
3. Uznawania w okreœlonych warunkach stanu niepe³nosprawnoœci za stan nor-

my (np. akceptacji niepe³nosprawnoœci w starszym wieku jako stanu natural-
nego, choæ przykrego). 

4. Zdominowania potrzeby samodzielnego funkcjonowania przez inne potrzeby
stoj¹ce wy¿ej w subiektywnej hierarchii potrzeb danej osoby: potrzeby mi³o-
œci (np. korzystanie z pomocy innych sposobem zaspokojenia potrzeby bycia
wa¿nym i kochanym), akceptacji (np. rezygnacja z korzystania ze sprzêtu re-
habilitacyjnego wspomagaj¹cego poruszanie siê, aby unikn¹æ wyró¿niania siê
z t³umu i prezentowania w³asnej innoœci) czy potrzeby materialne (np. nieza-
interesowanie zniesieniem niepe³nosprawnoœci, z której czerpane s¹ korzyœci
materialne).

Diagram 2. Powstawanie i zaspokajanie potrzeby rehabilitacyjnej
Zród³o: opracowanie w³asne.

Aktywne i bierne strategie zaspokajania potrzeb rehabilitacyjnych

Mechanizmy zaspokajania potrzeb rehabilitacyjnych wynikaj¹ z podjê-
tych dzia³añ wobec doœwiadczanej niepe³nosprawnoœci, czyli ze strategii
adaptacyjnych. Potrzeba rehabilitacyjna mo¿e zostaæ zrealizowana dziêki
stosowaniu aktywnych strategii radzenia sobie z niepe³nosprawnoœci¹
(przywracanie w maksymalnym stopniu stanu utraconej normy funkcjonal-
nej) lub pozostaæ niezrealizowana w wyniku stosowania strategii biernych
(trwanie w stanie odchylenia od normy funkcjonalnej). Strategie aktywne
prowadz¹ do odzyskania w jak najwiêkszym stopniu samodzielnoœci, z ko-
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lei strategie bierne s¹ zwi¹zane z utrat¹ samodzielnoœci funkcjonowania
lub, w przypadku niekorzystania z niczyjej pomocy, z zaniedbaniem pod-
stawowych potrzeb.

Za strategie aktywne przyjmuje siê dzia³ania rehabilitacyjne o charakterze nie-
profesjonalnym, czyli przeprowadzane samodzielnie przez osobê niepe³no-
sprawn¹, oraz przebycie lub chêæ poddania siê oddzia³ywaniom rehabilitacji
profesjonalnej (zinstytucjonalizowanej). Rehabilitacja profesjonalna zaspokaja
potrzeby „jako te w³aœciwoœci cz³owieka, które powinny byæ zaspokajane przez
instytucje spo³eczne, a stopieñ ich zaspokajania stanowi kryterium oceny tych
instytucji“ (Obuchowski 1995, s. 85). 

W zakresie biernych strategii adaptacyjnych do niepe³nosprawnoœci mo¿na
wyró¿niæ ograniczenie w³asnej aktywnoœci w sferach sprawiaj¹cych trudnoœci
oraz preferencjê przyjmowania pomocy innych osób wobec realnych mo¿li-
woœci samodzielnego ich wykonywania. Przedk³adanie biernych strategii ra-
dzenia sobie z doœwiadczanymi trudnoœciami nad mo¿liwoœci usprawnienia
funkcjonowania œwiadczy o wejœciu w rolê osoby niepe³nosprawnej oraz ist-
nieniu faktycznej, wtórnej niepe³nosprawnoœci, niekoniecznie proporcjonalnej
do wielkoœci doznanego uszkodzenia.

Diagram 3. Mechanizmy aktywne i bierne w zaspokajaniu potrzeby rehabilitacyjnej
Zród³o: opracowanie w³asne.
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Strategie radzenia sobie z doœwiadczan¹ niepe³nosprawnoœci¹ klasyfikuje
siê w ramach trzech przestrzeni ¿yciowych: behawioralnej, psychologicznej
i spo³ecznej (Brennan, Cardinali 2000, s. 327–334; Brennan i in. 2001,
s. 63–85). Zgodnie ze stosowanym podzia³em zachowania mo¿na okreœliæ ja-
ko aktywne – ukierunkowane na przezwyciê¿enie trudnoœci i odzyskanie
niezale¿noœci funkcjonalnej, oraz bierne – podporz¹dkowuj¹ce siê trudno-
œciom i prowadz¹ce do utraty samodzielnoœci funkcjonowania. Przyk³ado-
wo: spoœród strategii behawioralnych za aktywne mo¿na uznaæ, np. utrzy-
manie ci¹g³oœci aktywnoœci po doznaniu uszkodzenia, stosowanie mechani-
zmów kompensacyjnych dla utraconych funkcji, modyfikowanie zadañ oraz
otoczenia fizycznego, aktywne szukanie informacji, porad i us³ug rehabili-
tacyjnych lub korzystanie z nich. Biern¹ behawioraln¹ strategi¹ bêdzie na-
tomiast, np. ograniczanie aktywnoœci zaburzonej z powodu doznania
uszkodzenia. Aktywna psychologiczna postawa prowadzi od pogodzenia
siê ze strat¹ do szukania sposobów jak najlepszego przystosowania siê do
nowej, trudnej sytuacji, bierna zaœ zwi¹zana jest, np. z rozpacz¹ po dozna-
niu uszkodzenia nie pozwalaj¹c¹ na szukanie konstruktywnych rozwi¹zañ
czy te¿ przerzucaniem na innych obowi¹zku troski o jakoœæ w³asnego ¿ycia
nacechowanego niepe³nosprawnoœci¹. W odniesieniu do strategii spo³ecz-
nych jako aktywne mo¿na okreœliæ uczêszczanie do grup wsparcia, dzia³a-
nia na rzecz innych osób niepe³nosprawnych, jako bierne – wycofanie siê
z ¿ycia towarzyskiego, anga¿owanie do pomocy cz³onków nieformalnej sie-
ci spo³ecznej. Pomoc innych osób mo¿e zostaæ uznana za strategiê aktywn¹
wówczas, kiedy bêdzie wspieraæ samodzielne funkcjonowanie jako osta-
teczny œrodek realizacji potrzeby usprawniania – w tym ujêciu spe³ni
podobn¹ rolê jak pomoce rehabilitacyjne.

Wymienione przyk³ady strategii spo³ecznych s¹ strategiami behawioralnymi
o charakterze spo³ecznym, poniewa¿ strategie stricte spo³eczne powinny raczej
odnosiæ siê do upoœledzenia (handicap), czyli wymiaru spo³ecznego niepe³no-
sprawnoœci (zgodnie z klasyfikacj¹ niepe³nosprawnoœci Œwiatowej Organizacji
Zdrowia), jak np. aktywna dzia³alnoœæ na rzecz zniesienia barier architektonicz-
nych czy stereotypów i uprzedzeñ odnoœnie niepe³nosprawnoœci poprzez
uœwiadamianie otoczenia spo³ecznego w zakresie realiów ¿ycia z niepe³no-
sprawnoœci¹. 

J.P. Reinhardt i A. Horowitz (1992) rozró¿ni³y strategie zorientowane na
problem (stawienie mu czo³a i rozwi¹zanie) oraz na unikanie problemu (od³¹-
czenie siê umys³owe lub fizyczne od problemu), co odpowiada pojêciom stra-
tegii aktywnych i biernych. W kontekœcie strategii behawioralnych zachowa-
nia zorientowane na rozwi¹zanie problemu polegaj¹, np. na zbieraniu infor-
macji na temat w³asnej niepe³nosprawnoœci czy nawi¹zywaniu kontaktów
z ludŸmi w podobnej sytuacji, strategie ucieczki zaœ, np. na odmowie korzy-
stania z rehabilitacyjnych pomocy.

Zgodnie z innym podzia³em dokonanym przez M. Brennan i G. Cardina-
li (2000, s. 327–334), wœród aktywnych strategii przystosowawczych do do-
œwiadczanej niepe³nosprawnoœci wyró¿niono strategie nowatorskie i stra-
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tegie zastane. Dzia³ania nowatorskie porównaæ mo¿na do dzia³añ transgre-
syjnych (innowacyjnych) opisanych przez J. Kozieleckiego (1987). W sytu-
acji, kiedy wskutek fizycznego uszkodzenia wykonywanie czynnoœci za
pomoc¹ stereotypowych metod staje siê niemo¿liwe, jednostka szuka alter-
natywnych, niekonwencjonalnych metod osi¹gania celów, d¹¿¹c do prze³a-
mania dotychczasowych granic osi¹gniêæ. Nowatorskie strategie behawio-
ralne polegaæ bêd¹, np. na zwiêkszeniu uwagi i dzia³añ kontrolnych pod-
czas wykonywania czynnoœci, czerpaniu z doœwiadczenia innych niepe³no-
sprawnych osób. Zastane strategie radzenia sobie w behawioralnej sferze
¿ycia mog¹ dotyczyæ np. zwyczaju porz¹dkowania mieszkania tak, by
wszystkie rzeczy mia³y swoje miejsce, czy powolnego, dok³adnego wyko-
nywania czynnoœci.

Wewnêtrzne i zewnêtrzne strategie zaspokajania potrzeb 
rehabilitacyjnych

Do niedawna przyjmowano, ¿e osoba niepe³nosprawna na drodze lecze-
nia i rehabilitacji ma dostosowaæ siê do warunków otoczenia. Obecnie co-
raz silniej podkreœla siê znaczenie œrodowiska jako przyczyny niepe³no-
sprawnoœci oraz jego rolê w jej znoszeniu. Œrodowisko rozumiane jest jako
bli¿sze i dalsze otoczenie fizyczne (np. w³asne mieszkanie, œrodki komuni-
kacji, miejsca publiczne) oraz spo³eczne (np. najbli¿sza rodzina, znajomi,
lokalne spo³ecznoœci, politycy, ludzie kultury, mass-media). Skoro niepe³-
nosprawnoœæ powstaje w wyniku niedostosowania mo¿liwoœci cz³owieka
do wymogów œrodowiska, to mo¿na j¹ znosiæ poprzez zmianê cz³owieka
oraz tego¿ œrodowiska fizycznego (np. bariery architektoniczne, nieprzy-
stosowanie stanowisk pracy dla potrzeb osób niepe³nosprawnych) i spo-
³ecznego (np. uprzedzenia i stereotypy, zachowania dyskryminacyjne, ba-
riery kulturowe). 

Zgodnie z powsta³¹ w 1980 r. Miêdzynarodow¹ Klasyfikacj¹ Uszkodzeñ, Nie-
pe³nosprawnoœci i Upoœledzeñ (ICIDH), pos³ugiwano siê pojêciami: uszkodze-
nie (impairment) – odnoszone do poziomu biologicznego funkcjonowania cz³o-
wieka, niepe³nosprawnoœæ (disability) – do poziomu jednostkowego funkcjono-
wania, upoœledzenie (handicap) – do poziomu spo³ecznego funkcjonowania.
Niepe³nosprawnoœæ dotyczy³a ró¿nego rodzaju funkcjonalnych ograniczeñ
(niepe³nosprawnoœæ funkcjonalna lub czynnoœciowa), natomiast upoœledzenie
wi¹zano z ograniczeniami szeroko pojêtego ¿ycia spo³ecznego (niepe³nospraw-
noœæ spo³eczna). Wymienione kategorie nie stanowi³y uk³adu hierarchicznego,
co t³umaczy³o mo¿liwoœæ zaistnienia niepe³nosprawnoœci bez uszkodzenia, np.
stygmatyzacja wyleczonej z choroby psychicznej osoby b¹dŸ te¿ uszkodzenia
prowadz¹cego jedynie do upoœledzenia, z pominiêciem niepe³nosprawnoœci,
np. osoba z poparzon¹ skór¹ borykaj¹ca siê z negatywn¹ postaw¹ otoczenia
spo³ecznego. 

W odpowiedzi na krytykê zbyt silnego uwydatniania medycznego charakteru
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niepe³nosprawnoœci i niewystarczaj¹cego podkreœlania jej spo³ecznych aspek-
tów, WHO przedstawi³a w 2001 r. Miêdzynarodow¹ Klasyfikacjê Funkcjonowa-
nia, Niepe³nosprawnoœci i Zdrowia, stanowi¹c¹ zmodyfikowan¹ wersjê klasyfi-
kacji ICIDH. Nowa, biopsychospo³eczna koncepcja niepe³nosprawnoœci przyj-
muje, i¿ niepe³nosprawnoœæ jest wynikiem z³o¿onych relacji miêdzy w³aœciwo-
œciami osoby (stan zdrowia i czynniki osobiste) a w³aœciwoœciami œrodowiska
spo³ecznego i fizycznego, stanowi¹cymi mo¿liwe Ÿród³o trudnoœci doœwiadcza-
nych przez osoby niepe³nosprawne. 

Wspó³czeœnie podkreœla siê znaczenie rehabilitacji spo³ecznej, maj¹cej za za-
danie w³¹czenie jednostki w nurt ¿ycia spo³ecznego na równych z pe³no-
sprawnymi zasadach. Realizacja tego zadania ma polegaæ na przystosowywa-
niu osoby niepe³nosprawnej do wymogów ¿ycia spo³ecznego, a ze strony
spo³eczeñstwa – na stwarzaniu warunków integracji w znaczeniu znoszenia
barier tkwi¹cych w œrodowisku fizycznym i w spo³eczeñstwie. Holistyczna
wizja rehabilitacji zak³ada, ¿e jej przedmiotem nie mo¿e byæ sama niepe³no-
sprawnoœæ, ale ca³y cz³owiek wraz z jego œrodowiskiem. Ostatecznym celem
rehabilitacji staje siê obustronna maksymalna integracja osób niepe³nospraw-
nych ze spo³eczeñstwem. 

Zgodnie z powy¿szym na potrzeby rehabilitacyjne wp³ywaj¹ wewnêtrzne
strategie adaptacyjne do niepe³nosprawnoœci, odnoszone do dzia³añ samej
osoby niepe³nosprawnej, jak równie¿ strategie zewnêtrzne w³aœciwe oddzia-
³ywaniom œrodowiskowym, w obu przypadkach dzielone na aktywne i bier-
ne. Wewnêtrzne strategie aktywne ukierunkowane s¹ na dzia³ania uspraw-
niaj¹ce zaburzone funkcjonowanie, czyli na ró¿ne formy rehabilitacji (np. za-
interesowanie pomocami rehabilitacyjnymi, czytanie literatury z dziedziny
zaburzeñ funkcjonowania), wewnêtrzne strategie bierne wspieraj¹ biern¹ po-
stawê osoby niepe³nosprawnej w jej codziennym funkcjonowaniu (np. rezy-
gnacja z w³asnych zainteresowañ i hobby, poleganie na najbli¿szych w za-
spokajaniu swych potrzeb). Zewnêtrzne aktywne strategie adaptacyjne bêd¹
polegaæ na wspieraniu osoby niepe³nosprawnej w odzyskaniu w jak najwiêk-
szym stopniu sprawnoœci funkcjonalnej, np. poprzez oferowanie rehabilitacji
dostêpnej dla wszystkich niepe³nosprawnych osób, troskê o maksymalizacjê
skutecznoœci tej rehabilitacji, promocjê wartoœci samodzielnego funkcjono-
wania w ka¿dym wieku, akcje integracyjne niepe³nosprawnych z pe³no-
sprawnymi. Strategie bierne zaœ, to np. zapewnianie gotowej pomocy pole-
gaj¹cej na wyrêczaniu, a nie wspieraniu w nauce samodzielnoœci (np. umie-
szczanie w domach opieki osób z potencja³em w dziedzinie usprawniania
w³asnego funkcjonowania) czy udzielanie wy³¹cznie finansowego wsparcia
dla stworzenia wra¿enia dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych, ale bez
faktycznej troski o ich los. 

Otoczenie mo¿e poœrednio wp³ywaæ na strategie wewnêtrzne radzenia
sobie z niepe³nosprawnoœci¹, oddzia³uj¹c na motywacjê osoby niepe³no-
sprawnej. Pobudzenie motywacji dokonuje siê na dwa sposoby: poprzez
wp³ywanie na czynniki sta³e zawarte w osobowoœci (np. kszta³towanie po-
trzeb, systemu wartoœci, samooceny, obrazu œwiata) oraz na czynniki
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zmienne zawarte w sytuacji (np. operowanie systemem nagród i kar, pre-
zentowanie przypadków osób z powodzeniem przystosowanych do naby-
tych ograniczeñ). Z drugiej strony – równie¿ jednostkowe strategie we-
wnêtrzne mog¹ oddzia³ywaæ na otoczenie. Znane s¹ przyk³ady celebrities
znakomicie funkcjonuj¹cych pomimo doœwiadczania niepe³nosprawnoœci,
staj¹cych siê tym samym wzorem do naœladowania dla innych, czy te¿ lu-
dzi, których wysi³ki adaptacyjne do w³asnej niepe³nosprawnoœci sta³y siê
pocz¹tkiem walki o prawa innych niepe³nosprawnych osób i wprowadze-
nia istotnych zmian systemowych, architektonicznych czy œwiadomoœcio-
wych. 

Diagram 4. Dzia³anie wewnêtrznych i zewnêtrznych strategii adaptacyjnych do niepe³-
nosprawnoœci

Zród³o: opracowanie w³asne.

Podsumowanie

Mechanizmy zaspokajania ludzkich potrzeb w g³ównej mierze s¹ zdetermi-
nowane motywacj¹ decyduj¹c¹ o wyborze okreœlonego dzia³ania prowadz¹-
cego do zaspokojenia potrzeby lub jej st³umienia. Podobnie w wypadku po-
trzeb rehabilitacyjnych, to motywacja decyduje o podjêciu wysi³ku uspraw-
niania lub rezygnacji z samodzielnoœci i zdania siê na opiekê innych w zaspo-
kajaniu w³asnych potrzeb. Postawê aktywn¹ i biern¹ wobec nabytego uszko-
dzenia prezentuj¹ nie tylko osoby niepe³nosprawne, ale równie¿ spo³eczeñ-
stwo ustosunkowuj¹ce siê wobec potrzeb swych niepe³nosprawnych cz³on-
ków. Strategie spo³eczne maj¹ dominuj¹cy wp³yw na stosowanie jednostko-
wych strategii wewnêtrznych, niemniej zdarza siê, ¿e równie¿ wybitni niepe³-
nosprawni ludzie kszta³tuj¹ œwiadomoœæ wiêkszych grup spo³ecznych czy te¿
zyskuj¹ realny wp³yw na poprawê jakoœci ¿ycia ich niepe³nosprawnych
cz³onków. Wobec tego dla skuteczniejszego zaspokajania potrzeb rehabilita-
cyjnych nale¿a³oby wzbudzaæ aktywne mechanizmy adaptacyjne do niepe³-
nosprawnoœci poprzez oddzia³ywanie na motywacjê samych osób niepe³no-
sprawnych, a tak¿e reszty spo³eczeñstwa.
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Summary

MECHANISMS OF SATISFYING REHABILITATION NEEDS – THEORE-
TICAL CONCEPT

The present article aims at conceptual organization of „rehabilitation needs“
in the area of theory due to lack of their clear definitions. It constitutes an opi-
nion in the discussion on still poorly known mechanisms which determine whe-
ther disabled people undertake or give up rehabilitation. The analysis of human
needs and the mechanisms of satisfying them led to the rehabilitation needs con-
cept, within which active and passive as well as internal and external strategies
for satisfying rehabilitation needs were distinguished and discussed. Increasing
the scope and efficiency of rehabilitation constitutes a practical reference of the-
oretical deliberations.



KINGA KUSZAK
UAM, Poznañ

SPO£ECZNY KONTEKST ROZWOJU DZIECKA
Z ZABURZON¥ MOW¥  

We współczesnej logopedii i lingwistyce wyróżnia się cztery zasadni-
cze elementy, które wchodzą w skład mowy i umożliwiają wymianę in-
formacji między ludźmi, a mianowicie: 1. język, czyli system znaków fo-
nicznych potrzebnych członkom danej społeczności do porozumiewa-
nia się; 2. mówienie, czyli czynność wykonywana przez człowieka,
w wyniku której powstaje tekst; 3. rozumienie, czyli zdolność jednostki
do odbioru komunikatów i przypisywanych im znaczeń; 4. tekst, czyli
produkt mówienia. Aby zbudować wypowiedź, potrzebna jest umiejęt-
ność wyodrębniania informacji (sprawność semantyczna), ujęcie jej
w formę językową (sprawność gramatyczna) i zaopatrzenia w substan-
cję, która jest nośnikiem treści zorganizowanej językowo (sprawność
realizacyjna) (Grabias 1997, s. 318).

Mowê i jêzyk traktuje siê zatem jako narzêdzie porozumiewania siê, którego
prawid³owe u¿ywanie wymaga opanowania nastêpuj¹cych kompetencji:

jêzykowej, a wiêc umiejêtnoœci rozumienia i reprodukowania zdañ popraw-
nych pod wzglêdem artykulacyjnym i gramatycznym,
komunikacyjnej, czyli u¿ywania s³ów zgodnie z ich przeznaczeniem, stosowa-
nia regu³ prowadzenia rozmowy, znajomoœæ ró¿norodnych zwrotów jêzyko-
wych, umiejêtnoœci narracyjne itp.,
poznawczej, czyli umiejêtnoœci zdobywania wiedzy oraz operowania ni¹, np.
umiejêtnoœæ s³uchania innych osób, u¿ywania symboli, rozumienia metafor,
rozwi¹zywania zagadek itp.
A. Piotrowski (1980, s. 102) zaproponowa³ hierarchiczny uk³ad trzech nastêpu-

j¹cych typów kompetencji istotnych w procesie komunikacji spo³ecznej:
kompetencjê socjolingwistyczn¹ – ograniczon¹ do umiejêtnoœci wyboru wa-
riantów zdañ akceptowanych ze wzglêdu na wymogi sytuacji spo³ecznej;
kompetencjê komunikatywn¹ – obejmuj¹c¹ dodatkowo skodyfikowane wzory
komunikowania za pomoc¹ innych kana³ów ni¿ werbalne;
kompetencjê interaktywn¹ – zawieraj¹c¹, obok dwu poprzednich, tak¿e sferê
kulturowo regulowanych reakcji na zachowania niekomunikatywne, lecz nio-
s¹ce informacje. 
Ostatnia z wyró¿nionych przez autora kompetencji jest najszersza, uwzglê-

dnia bowiem spo³eczny i kulturowy kontekst jêzykowego funkcjonowania jed-
nostki. Œrodowisko spo³eczne, w którym rozwija siê cz³owiek, jest istotnym
czynnikiem rozwoju mowy i kompetencji koniecznych do wymiany informacji
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z ludŸmi. Prawid³owy rozwój mowy zale¿y od korzystnych warunków zewnê-
trznych zapewnionych dziecku jeszcze przed narodzeniem, a ju¿ z ca³¹ pewno-
œci¹ od pierwszych chwil ¿ycia w jego najbli¿szym otoczeniu. Jednoczeœnie do
efektywnej wymiany informacji z otoczeniem spo³ecznym jednostka musi osi¹-
gn¹æ odpowiedni poziom sprawnoœci komunikacyjnej, w sk³ad której wchodz¹
nastêpuj¹ce elementy (Grabias 1997, s. 316–322):

jêzykowa sprawnoœæ systemowa,
jêzykowa sprawnoœæ spo³eczna,
jêzykowa sprawnoœæ sytuacyjna,
jêzykowa sprawnoœæ pragmatyczna.
Pierwsze elementy systemu jêzykowego, zdaniem S. Grabiasa, pojawiaj¹ siê

oko³o pierwszego roku ¿ycia, a w wieku 6 lat system ten jest w pe³ni ukszta³to-
wany. Jako pierwsz¹ dziecko opanowuje sprawnoœæ pragmatyczn¹, najpóŸniej
zaœ kszta³tuje siê sprawnoœæ spo³eczna. Sprawnoœci te osi¹ga dziecko w ró¿nych
sytuacjach spo³ecznych, w ró¿nym uk³adzie ról, podczas sytuacji ¿ycia codzien-
nego (tam¿e, s. 316–322). 

Aktualnie podkreœla siê fakt, ¿e rozwój mowy dziecka odbywa siê pod wp³y-
wem czynników natury zarówno endo-, jak i egzogennej. Uwa¿a siê, ¿e z jednej
strony dziecko musi osi¹gn¹æ „odpowiedni poziom wewnêtrznej gotowoœci,
z drugiej zaœ strony œrodowisko spo³eczne musi dostarczyæ mu odpowiednich
bodŸców stymuluj¹cych rozwój mowy“ (Schaffer 1995, s. 164–165). Dziecko mu-
si zatem byæ otoczone mi³oœci¹ i bezwarunkow¹ akceptacj¹. Powinno siê rozwi-
jaæ wœród osób mu ¿yczliwych, które z zaanga¿owaniem nawi¹zuj¹ z nim ró¿-
norodne formy kontaktu. W sprzyjaj¹cym œrodowisku spo³ecznym dziecko uczy
siê skutecznych i odpowiednich w danej sytuacji form jêzykowych. Poznaje nor-
my i zasady nadawania komunikatów. Dziecko, obcuj¹c z innymi osobami, do-
wiaduje siê, jaki komunikat werbalny jest adekwatny w danej sytuacji, jaki to-
warzyszy mu nastrój, ³adunek emocjonalny, intencja itp. Wraz z wiekiem coraz
bardziej skutecznie „reguluje stosunki ze œwiatem zewnêtrznym i z sob¹ sa-
mym“ (Shugar 1996, s. 52). 

U podstaw koncepcji socjolingwistycznej znajduje siê za³o¿enie, ¿e rozwój jê-
zyka nale¿y rozpatrywaæ w kategoriach komunikowania siê za pomoc¹ œrod-
ków jêzykowych. Cz³owiek u¿ywa bowiem jêzyka (komunikuje siê) w okreœlo-
nym celu, w konkretnym uk³adzie sytuacyjnym typowym dla œrodowiska,
w którym odbywa siê proces jego socjalizacji. A zatem dziecko uczy siê mowy
po to, by wyra¿aæ swoje potrzeby, stany emocjonalne, ale tak¿e, by umieæ ode-
braæ i przetworzyæ komunikaty kierowane w jego stronê.

Zdaniem D. Rymesa, dysponuj¹cy kompetencj¹ komunikacyjn¹ u¿ytkow-
nik jêzyka potrafi go u¿ywaæ w sposób skuteczny, dostosowany do konte-
kstu spo³ecznego oraz intencji mówi¹cego i oczekiwañ s³uchacza (Piotrow-
ski 1980, s. 97; Rakowska 2003, s. 46; Dysarz 2003, s. 20; Smó³ka 2004, s. 13).
Tak¿e M. Zarêbina (1993, s. 163–169) przytacza wyniki badañ, wskazuj¹ce,
¿e dziecko opanowuje jêzyk wraz z typowym w danej sytuacji kontekstem,
co pozwala mu w sposób adekwatny reagowaæ w okreœlonych sytuacjach
spo³ecznych. 
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Zdaniem innego socjolingwistyka, M.A.K. Hallidaya, dziecko opanowuje
mowê i rozwija kompetencjê komunikacyjn¹ poprzez ³¹czenie funkcji jêzyka
z w³aœciwym mu potencja³em znaczeniowym (Kielar-Turska 1989, s. 23; Dys-
arz 2003, s. 16). A zatem dziecko uczy siê nadawaæ znaczenie przedmiotom,
zdarzeniom zgodnie ze znaczeniem przypisywanym im przez grupê spo³ecz-
n¹, w której siê rozwija. Wytwarza kod komunikacyjny typowy dla danej gru-
py (Bernstein 1980, s. 558). Dziecko, jako cz³onek okreœlonej spo³ecznoœci,
przyswajaj¹c zasady pos³ugiwania siê jêzykiem, uczy siê jednoczeœnie kontro-
lowaæ poprawnoœæ czy odpowiednioœæ swoich zachowañ werbalnych zale¿-
nie od okreœlonych wymogów spo³ecznych. Jednoczeœnie naciski spo³eczne,
którym ulega, maj¹ na celu wymuszenie na nim u¿ycia jêzyka w sposób spo-
³ecznie oczekiwany.

Zaburzenia mowy u dzieci

Zaburzenie mowy, czyli wszelkie nieprawid³owoœci mowy o ró¿nej etiologii,
które prowadz¹ do zaburzeñ procesu porozumiewania siê, mog¹ byæ wywo³a-
ne zarówno czynnikami natury endogennej, jak i egzogennej (Jastrzêbowska
1998, s. 70). Wed³ug T. Ga³kowskiego i J. Kiwerskiego (1986, s. 389), zaburzenie
jest procesem dynamicznym, objawiaj¹cym siê w mniej lub bardziej nasilonych
zmianach funkcjonalnych. Objawy zaburzeñ mog¹ mieæ charakter od prostych
do z³o¿onych, wystêpowaæ mog¹ pojedynczo lub wielopostaciowo (Skorek
2002, s. 193). Istnieje wiele klasyfikacji zaburzeñ mowy. Wœród nich na podkre-
œlenie zas³uguj¹ klasyfikacje objawowe (np. propozycja podzia³u zaburzeñ mo-
wy L. Kaczmarka) i przyczynowe (np. klasyfikacja dokonana przez I. Styczek).

Próbê uporz¹dkowania zaburzeñ mowy na skalê miêdzynarodow¹ stanowi
opublikowana w Waszyngtonie w 1992 r. Diagnostyczna i statystyczna klasyfikacja
zaburzeñ psychicznych, DSM–IV, która wyró¿nia nastêpuj¹ce zaburzenia mowy
u dzieci (za: Grabias 2001, s. 33):
I. Zaburzenia komunikacji.

1. Zaburzenia fonologiczne: funkcjonalne i rozwojowe: dyslalia.
2. Zaburzenia ekspresji jêzykowej: alalia, dzieciêca afazja ekspresywna.
3. Recepcyjno-ekspresywne zaburzenie mowy i jêzyka: opóŸnienie mowy oraz

trudnoœci w rozumieniu s³ów i zdañ.
4. Niespecyficzne zaburzenia komunikacji, np. zaburzenia barwy g³osu, wyso-

koœci rezonansu nosowego.
5. J¹kanie.

II. Zaburzenia sprawnoœci ruchowej: dysartria.
III. Postêpuj¹ce zaburzenia rozwojowe: autyzm, zaburzenia dezintegracyjne, ze-

spó³ Retta, zespó³ Aspergera.
IV. Inne zaburzenia wieku dzieciêcego i m³odzieñczego: mutyzm selektywny,

zaburzenia wiêzi, zaburzenia nawyków ruchowych. 
Do najczêœciej spotykanych form zaburzeñ mowy u dzieci nale¿¹ zaburzenia

komunikacji, które w DSM–IV znalaz³y siê w pierwszej grupie. Najbardziej
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powszechn¹ spoœród przedstawionych tam zaburzeñ mowy jest dyslalia. Po-
lega ona na realizacji fonemów w sposób niezgodny z obowi¹zuj¹c¹ norm¹.
Zaburzenie to obejmuje trzy g³ówne typy niew³aœciwej realizacji g³osek: opu-
szczanie, przestawianie, zniekszta³canie. Wed³ug A. Pruszewicza (1992,
s. 242–243) stanowi ona oko³o 80% wszystkich zaburzeñ mowy. Oko³o 50%
wszystkich dyslalii stanowi¹ ró¿nego rodzaju sygmatyzmy, a 25% to wadliwa
artykulacja g³oski „r“. Wœród dyslalii nale¿y zwróciæ uwagê na mowê bez³ad-
n¹, charakteryzuj¹c¹ siê bardzo szybkim tempem mowy, po³¹czonym z opu-
szczaniem sylab i s³ów oraz zniekszta³caniem g³osek, w nastêpstwie przyspie-
szonego pêdu mowy. Zaburzenia obejmuj¹ oko³o 70% systemu fonologiczne-
go, a wypowiedŸ jest realizowana za pomoc¹ elementów prozodycznych. Mo-
wa jest zupe³nie niezrozumia³a. Wystêpuje u oko³o 1,5% populacji (Pruszewicz
1992, s. 261).

Drugim najczêstszym zaburzeniem mowy u dzieci jest j¹kanie. Przejawia
siê przede wszystkim zaburzeniem p³ynnoœci mówienia i charakteryzuje siê
„d³u¿szymi lub krótszymi mimowolnymi zahamowaniami toku mówienia
oraz uzale¿nionymi od nich powtórzeniami g³osek, sylab, wyrazów“
(za: Minczakiewicz 1997, s. 107); 90% przypadków j¹kania pojawia siê w zna-
cz¹cych dla dziecka okresach rozwojowych, a wiêc: kiedy zaczyna ono
mówiæ, chodziæ do szko³y, w okresie dojrzewania. Zdaniem M. Chêtka, u oko-
³o 60% ogó³u osób j¹kaj¹cych siê wada ta powstaje w okresie przedszkolnym
(za: tam¿e, s. 198).

OpóŸniony rozwój mowy to kolejne doœæ czêste zaburzenie mowy. Ma miej-
sce wówczas, gdy s³ownictwo dziecka znajduje siê poni¿ej normy przewidzia-
nej dla danego wieku rozwojowego. OpóŸnieniu towarzysz¹ czêsto ró¿nego ty-
pu zaburzenia artykulacyjne, nieprawid³owoœci semantyczne, z³e rozumienie
poleceñ s³ownych itp. Dotyczy ono, zdaniem A. Pruszewicza (1992, s. 234),
6–8% dzieci. Z badañ T. Zaleskiego (za: Jastrzêbowska 1995, s. 54) wynika, ¿e za-
burzenie to dotyka oko³o 3% populacji dzieci przedszkolnych. Jeszcze inne wy-
niki w odniesieniu do dzieci z pierwszych klas szko³y podstawowej podaje R.
Bytnar-Hys. W œwietle jej badañ 8,1% populacji przejawia opóŸniony rozwój
mowy. Autorka nie podaje jednak, jaki stanowi to procent ogó³u zaburzeñ mo-
wy w badanym okresie.

Najnowsze badania m.in. G. Jastrzêbowskiej (2003, s. 308), E. S³odowik–Rycaj
(2004, s. 152), R. Bytnar-Hys (1991, s. 21–24) wskazuj¹ na œrodowiskowe uwa-
runkowania zaburzeñ mowy u dzieci i brak w³aœciwie realizowanej profilakty-
ki. W dalszej czêœci rozwa¿añ przedstawione zostan¹ rodzinne czynniki zabu-
rzeñ mowy u dzieci. 

Rodzinne uwarunkowania zaburzeñ mowy u dzieci

Podstawowym œrodowiskiem rozwoju mowy dziecka jest jego rodzina. Roz-
wój kompetencji jêzykowych i komunikacyjnych przebiega w codziennych sy-
tuacjach ¿ycia rodzinnego. Dziecko, dziêki ró¿norodnym okazjom edukacyj-
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nym w otoczeniu bliskich mu osób, ma sposobnoœæ rozwijaæ i doskonaliæ swo-
je umiejêtnoœci w tym zakresie. Uczestniczy w rozmowach prowadzonych
przez innych cz³onków rodziny, mo¿e pytaæ i otrzymywaæ odpowiedŸ, uczy
siê wyra¿aæ swoje emocje w formie werbalnej, ale jednoczeœnie spo³ecznie ak-
ceptowanej. W codziennych sytuacjach poznaje, jak dobieraæ œrodki jêzykowe
adekwatnie do mo¿liwoœci, poziomu intelektualnego i roli spo³ecznej w³asnej
oraz odbiorcy komunikatu. Jak stwierdza Morley (za: Lenneberg 1980, s. 218),
brak w³aœciwie pojêtej stymulacji rozwoju jêzykowego dziecka w upoœledzo-
nym œrodowisku mo¿e przyczyniæ siê do zubo¿enia jego nawyków jêzyko-
wych. Dlatego tak wa¿ne jest zwrócenie uwagi na rolê, jak¹ pe³ni rodzina
w rozwoju mowy dziecka. W niniejszym artykule zaprezentowane zostan¹
wybrane czynniki œrodowiska rodzinnego, a mianowicie: wzory jêzykowe, ja-
kie dostarczaj¹ dzieciom rodzice, postawa matki wobec dziecka oraz wiêzi
uczuciowe w rodzinie.

Codzienne kontakty werbalne z rodzicami s¹, wed³ug wielu badaczy, istotne
z punktu widzenia rozwoju sprawnoœci jêzykowych jednostki. Jak podkreœlaj¹
B.B. Schlieffelin i E. Ochs, dziecko uczy siê pos³ugiwaæ jêzykiem dziêki w³¹cza-
niu go przez doros³ych w pewne rutynowe dzia³ania jêzykowe. Te zachowania
polegaj¹ na tym, ¿e doros³y nadaje odpowiedni kszta³t formom werbalnym kie-
rowanym do dziecka, a nastêpnie zachêca je do naœladowania. Powtarzanie
przez doros³ych jêzykowych czynnoœci rutynowych jest sposobem nak³aniania
dzieci do uczestniczenia w kontekœcie spo³eczno-kulturowym i do rozpozna-
wania tego kontekstu (Schlieffelin, Ochs 1995, s. 136). W ten sposób dziecko po-
znaje nie tylko odpowiednie s³owa i uczy siê stosowaæ je w okreœlonym kon-
tekœcie, ale te¿ przyswaja specyficzne zachowania jêzykowe zgodne z okreœlo-
nymi kulturowo oczekiwaniami. Analizy B. Kwarciaka (1987, s. 184–185) wska-
zuj¹, ¿e ju¿ od drugiego roku ¿ycia dziecko ma tendencjê do identyfikowania
ludzi poprzez ich indywidualny sposób mówienia. A zatem dziecko rozpozna-
je style komunikowania siê osób z jego otoczenia. Pod wp³ywem kontaktów
z najbli¿szymi przyswaja charakterystyczne zachowania jêzykowe w takiej for-
mie, w jakiej je s³yszy w codziennych sytuacjach. Tutorem, a wiêc osob¹ stwa-
rzaj¹c¹ i organizuj¹c¹ dziecku okazje dydaktyczne s³u¿¹ce nabywaniu jêzyka
i kszta³towaniu kompetencji komunikacyjnej, jest przede wszystkim matka. Po-
winna mieæ ona œwiadomoœæ roli, jak¹ pe³ni w procesie rozwoju mowy dziec-
ka. Na ten fakt wskazuj¹ m.in. B. Sawa (1990, s. 56), B. Suligowska (2001, s. 145),
T. Zaleski (2002). 

Pierwszym z czynników, które warto poddaæ analizie, s¹ wzory zachowañ
jêzykowych, jakie dostarczaj¹ dziecku rodzice. R. Milsen (za: Sawa 1990, s. 56)
uwa¿a, i¿ nieprawid³owy przebieg interakcji miêdzy dzieckiem a jego najbli¿-
szym otoczeniem jest zasadniczym czynnikiem jego nieprawid³owej artykula-
cji. Przede wszystkim rodzice z zaburzeniami artykulacyjnymi, mówi¹cy do
dziecka szybko i niewyraŸnie, przyczyniaj¹ siê do kszta³towania siê u niego
wadliwej artykulacji. Problem ten jest czêsty w praktyce logopedycznej.
W wyniku postêpowania diagnostycznego logopeda stwierdza zaburzenie
mowy u dziecka, jednoczeœnie dostrzega, ¿e intensywnej pracy terapeutycznej
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wymaga równie¿ jedno lub oboje rodzice, gdy¿ stanowi¹ niew³aœciwe wzory
dla kszta³towania zachowañ jêzykowych dziecka. Ze wzglêdu na siln¹ identy-
fikacjê dziecka z rodzicami nie mo¿na tego problemu bagatelizowaæ. Praca te-
rapeutyczna z dzieckiem, które w codziennych sytuacjach jêzykowych interio-
ryzuje niew³aœciwe wzory artykulacyjne, koñczy siê niepowodzeniem. Wypra-
cowane w gabinecie prawid³owe zachowania jêzykowe nie s¹ we w³aœciwy
i wystarczaj¹cy sposób utrwalane w œrodowisku domowym. Rodzice z niepra-
wid³ow¹ artykulacj¹ nie mog¹ korygowaæ b³êdów pope³nianych przez dziec-
ko w trakcie æwiczeñ, a tym bardziej trudno im wypracowaæ u dziecka prawi-
d³ow¹ artykulacjê w codziennych sytuacjach (co jest przecie¿ zasadniczym ce-
lem terapii), gdy¿ nie mog¹ dostarczyæ mu w³aœciwych wzorów. Identyfikacja
z nieprawid³owym wzorcem jêzykowym prowadzi, wbrew intencji logopedy,
do utrwalania „w uk³adzie nerwowym wadliwych nawyków artykulacyj-
nych“ (£y¿yczka za: Jastrzêbowska 1995, s. 35). Warto wówczas zastanowiæ siê
nad w³¹czeniem innych osób znacz¹cych w proces korygowania niew³aœciwej
artykulacji i kszta³towania prawid³owych wzorców jêzykowych (np. starszego
rodzeñstwa, dziadków). Jak zauwa¿a E.H. Lenneberg, pocz¹tkowo ubogie
(b¹dŸ niew³aœciwe – dopisek K.K) pod wzglêdem jêzykowym œrodowisko nie
ogranicza mo¿liwoœci rozwoju jêzykowego dziecka na zawsze. Jeœli œrodowi-
sko to zostanie wystarczaj¹co wczeœnie (i we w³aœciwy sposób – dopisek K.K)
wzbogacone, natychmiast udoskonal¹ siê nawyki jêzykowe dziecka (Lenne-
berg 1980, s. 217). Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e potencja³ jêzykowy dziecka rozwi-
ja siê prawid³owo, mimo niesprzyjaj¹cych warunków œrodowiska. Trzeba tyl-
ko stworzyæ mu sprzyjaj¹cy kontekst dla nabywania w³aœciwych zachowañ jê-
zykowych.

Podobnie jak niew³aœciwa artykulacja rodziców, tak komunikowanie siê
z dzieckiem za pomoc¹ tzw. jêzyka nianiek stanowi czynnik zaburzaj¹cy rozwój
prawid³owej mowy dziecka (Milewski 1996, s. 321–336; tak¿e Sawa 1990, s. 46).
Specjaliœci podkreœlaj¹, ¿e pos³ugiwanie siê jêzykiem nianiek w kontaktach
z dzieæmi hamuje normalny przebieg rozwoju mowy (Kaczmarek 1988, s. 102),
mo¿e nawet przyczyniæ siê do znacznego opóŸnienia rozwoju mowy dziecka
(Hurlock 1985, s. 349). 

Równie niekorzystne, z punktu widzenia rozwoju mowy dziecka, jest mówie-
nie do niego zbyt wyszukanym, górnolotnym jêzykiem (Zaleski 2002, s. 26),
zmuszanie dziecka do powtarzania lub mówienia (Minczakiewicz 1997, s. 87),
gdy dziecko nie jest do tego gotowe. Takie postawy najbli¿szych mog¹ wywo-
³aæ u dziecka zachowania w postaci wycofywania siê, niechêci do komunikowa-
nia siê z otoczeniem, a nawet unikanie sytuacji wymagaj¹cych werbalnego ko-
munikowania siê z drugim cz³owiekiem. 

Jak podkreœla Z. Dysarz (2003, s. 165), rola rodziców w procesie kszta³to-
wania mowy dziecka nie mo¿e siê ograniczyæ wy³¹cznie do przekazywania
prawid³owych wzorów jêzykowych i oceny dostatecznoœci ich opanowania.
Istotn¹ rolê odgrywa tu podmiotowe traktowanie dziecka jako partnera dia-
logu. Relacje miêdzy dzieckiem a doros³ym stanowi¹ pod³o¿e dla kszta³to-
wania siê po¿¹danych zachowañ jêzykowych dziecka. To w³aœnie takie kon-
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takty stwarzaj¹ dziecku mo¿liwoœæ spotkania siê z jêzykiem oraz wypróbo-
wania swoich umiejêtnoœci w tym zakresie. W trakcie epizodów wspólnego
zaanga¿owania z partnerem-rodzicem dziecko ma mo¿liwoœæ doœwiadczenia
bardziej zaawansowanych rozwojowo zachowañ jêzykowych (Schaffer 1995,
s. 166–167). A zatem kontakty z rodzicem wyznaczaj¹ sferê najbli¿szego roz-
woju dziecka. 

Kolejnym istotnym aspektem sytuacji rodzinnej jest postawa rodziców,
szczególnie matki, wobec dziecka (Karwowska-Struczyk, 2000, s. 44). To, w ja-
kich kategoriach matka postrzega dziecko, i jak siê do niego odnosi, ma
wp³yw na pobudzanie b¹dŸ hamowanie u niego zachowañ werbalnych.
J. Œlenzak, na podstawie swoich badañ, wyró¿ni³a piêæ typów postaw rodzi-
ców wobec dziecka z nieprawid³owym rozwojem psychoruchowym. Pierwsza
przejawia siê poczuciem winy za nieprawid³owy rozwój dziecka, druga –
nadmiernie opiekuñcza – doprowadza do uzale¿nienia dziecka i pozbawienia
go samodzielnoœci, trzecia – przejawia siê pozorn¹ akceptacj¹ dziecka, kolejna
charakteryzuje siê ukrywaniem braków dziecka, by nie utrudniaæ mu spo³ecz-
nego funkcjonowania, ostatnia – to rezygnacja z pracy terapeutycznej (za: Stec-
ko 1994, s. 25–26). Jak podkreœla B. Sawa (1990, s. 32), okreœlona postawa mat-
ki znajduje swój wyraz w mowie dziecka. Wychowanie zbyt surowe przyczy-
nia siê do powstania lêku, buntu, a nawet agresji. Z kolei wychowanie
nadmiernie troskliwe, rozpieszczanie dziecka sprzyja kszta³towaniu siê mowy
niedba³ej. Natomiast niekonsekwentny styl kontaktów z dzieckiem mo¿e pro-
wadziæ do powstania objawów o charakterze j¹kania (Sawa 1990, s. 32; tak¿e
Jastrzêbowska 1998, s. 88–89). 

Czynnikami wp³ywaj¹cymi bezpoœrednio na stosunek matki do dziecka mog¹
byæ ró¿ne sytuacje krytyczne, np. skomplikowany poród, nag³a choroba dziec-
ka, jego pobyt w szpitalu mog¹ wywo³aæ niepokój matki i spowodowaæ zmiany
w jej zachowaniu wobec niego, przejawiaj¹c siê nadopiekuñczoœci¹ lub odrzu-
ceniem dziecka. Zaburzenia w zachowaniu, zaburzenia mowy (szczególnie
sprzê¿one) mog¹ wzmagaæ unikanie kontaktu matki z dzieckiem, ograniczanie
zachowañ werbalnych, a w konsekwencji przyczyniaæ siê do hamowania rozwo-
ju jêzykowego dziecka.

Oprócz unikania kontaktów z dzieckiem matka mo¿e wypieraæ informacje
o zaburzeniu dziecka. Tworzyæ nadmiernie pozytywny obraz dziecka. Rodzice
dziecka, którego rozwój odbiega od normy, szukaj¹ usprawiedliwienia dla jego
nietypowych zachowañ, t³umacz¹ sobie, ¿e jeszcze ma ono czas, ¿e doroœnie
(dojrzeje). Dotyczy to zw³aszcza dzieci z opóŸnionym rozwojem mowy czy dzie-
ci j¹kaj¹cych siê. Konsekwencj¹ takiego stosunku do dziecka jest biernoœæ mat-
ki. Zamiast poszukiwaæ pomocy dla dziecka, czeka ona, a¿ niepokoj¹ce objawy
same zanikn¹. 

T. Ga³kowski i E. Fersten (1982) zwracaj¹ uwagê na jeszcze inny aspekt
wp³ywu postaw rodziców na utrwalanie niew³aœciwych nawyków artykula-
cyjnych u dziecka. Wspó³czeœnie powszechnym zjawiskiem jest niezwraca-
nie uwagi przez rodziców na sposób mówienia dziecka lub wrêcz wzmacnia-
nie niew³aœciwych zachowañ jêzykowych. Niektórzy rodzice wychodz¹ bo-
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wiem z za³o¿enia, ¿e nie nale¿y siê przejmowaæ przejawami niew³aœciwej ar-
tykulacji. Ponadto rodziców „rozczula“ dziecinny jêzyk dziecka, wysy³aj¹
zatem do niego komunikaty, które wzmacniaj¹ te niew³aœciwe zachowania
jêzykowe. Dziecko nie ma wiêc motywacji, aby mówiæ poprawnie. Jak wska-
zuj¹ wyniki badañ, motywacja do mówienia zale¿y od satysfakcjonuj¹cych
kontaktów s³ownych z najbli¿szymi osobami (Sawa 1990, s. 57; Pruszewicz
1992, s. 237; Dysarz 2003, s. 35). Dziecko musi odczuwaæ przyjemnoœæ i za-
dowolenie w trakcie kontaktów werbalnych z rodzicami. Nie mo¿e wiêc byæ
ponaglane, by mówi³o szybciej, czy te¿ strofowane, by mówi³o wolniej lub
wyraŸniej. ¯yczliwa uwaga i zainteresowanie okazywane dziecku s¹ czynni-
kami mobilizuj¹cymi do mówienia. Rodzice bowiem poprzez swoje zacho-
wanie przyczyniaj¹ siê do utrwalania nieprawid³owej artykulacji u dzieci
(Ga³kowski, Fersten 1982, s. 90).

Kolejnym elementem systemu rodzinnego, który wp³ywa na rozwój mowy
dziecka, s¹ wiêzi rodzinne. Silna wiêŸ uczuciowa miêdzy dzieckiem a jego
opiekunem jest istotnym czynnikiem stymuluj¹cym rozwój dziecka (Bronfen-
brenner 1970, s. 142). Dzieci z rodzin o nieprawid³owych wiêziach uczucio-
wych przejawiaj¹ czêstsze problemy artykulacyjne w porównaniu z dzieæmi
z rodzin o prawid³owych relacjach (Dysarz 2003, s. 156–157). W œwietle badañ
tej autorki, dzieci z rodzin drugich dostrzegaj¹ i potrafi¹ skorygowaæ b³êdy se-
mantyczne w celu uzyskania spójnoœci zdania (oko³o 50% w badanej grupie),
podczas gdy dzieci z grupy pierwszej tylko w 18% naby³y tê kompetencjê.
Podobnie dzieci z rodzin o prawid³owych wiêziach uczuciowych rozumiej¹
i potrafi¹ wyjaœniæ zwi¹zki przyczynowo-skutkowe zdarzeñ (51%), podczas
gdy dzieci z rodzin ambiwalentnych tylko w 19% osi¹gnê³y tê umiejêtnoœæ
(Dysarz 2003, s. 127 i n).

Jak zauwa¿a E.M. Minczakiewicz (2001, s. 15), osoby odpowiedzialne za pra-
wid³owy rozwój mowy dziecka niew³aœciwie realizuj¹ zadania zwi¹zane
z kszta³towaniem mowy i jego umiejêtnoœci komunikacyjnych. Rodzicom brak
czasu na spokojn¹ rozmowê z dzieckiem, na wymianê informacji, a tak¿e na
spokojne wys³uchanie swoich dzieci w wyniku czego dziecko nie ma okazji, by
æwiczyæ sprawnoœæ swoich narz¹dów artykulacyjnych, uczestniczyæ w wymia-
nie pogl¹dów, pytaæ i odpowiadaæ na pytania. Zostaje zubo¿one, pozbawione
istotnych dla jego rozwoju jêzykowego doœwiadczeñ. 

Kontakty rówieœnicze dziecka z zaburzon¹ mow¹

Okres wczesnego dzieciñstwa jest uwa¿any za najwa¿niejszy dla rozwoju
prawid³owej mowy jednostki. Rozwój mowy wi¹¿e siê z rozwojem ¿ycia psy-
chicznego, sfery emocji, spo³ecznej i intelektualnej. U dziecka z zaburzeniem
mowy nieprawid³owo realizowana jest podstawowa funkcja gatunku ludz-
kiego, a mianowicie funkcja komunikacyjna (Ga³kowski, Fersten 1982, s. 89).
Zaburzenia mowy utrudniaj¹ proces socjalizacji dziecka. Dziecko nie mo¿e
w sposób jasny dla otoczenia sygnalizowaæ swoich prze¿yæ, wyra¿aæ pra-
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gnieñ, emocji, nie jest te¿ kompetentnym partnerem w procesie komunikacji,
a niew³aœciwa realizacja funkcji komunikacyjnej mowy jest „Ÿród³em patolo-
gii funkcjonowania“ (Baraniewicz 2001, s. 149). Znajduje to swoje odzwiercie-
dlenie w relacjach z innymi ludŸmi, szczególnie z rówieœnikami w grupie
przedszkolnej, gdy¿ „sposób pos³ugiwania siê jêzykiem odgrywa wa¿n¹ rolê
w percepcji tak specyficznego obiektu, jakim jest dla nas inny cz³owiek“ (Cie-
chanowicz, Skar¿yñska 1986, s. 59). Jak wskazuj¹ wyniki badañ B. Sawy
(1990, s. 107–108), dzieci z zaburzeniami mowy przejawiaj¹ obni¿on¹ aktyw-
noœæ spo³eczn¹. Ich sytuacja w grupie rówieœniczej jest zatem specyficzna. Jak
podkreœla S. Grabias (2001, s. 20), osoby dotkniête zaburzeniami mowy nie
mog¹ w pe³ni realizowaæ utrwalonych zwyczajów komunikacyjnych, rozwija-
j¹ negatywne postawy spo³eczne. Grupa dozuje im uczestnictwo w ¿yciu spo-
³ecznym i umo¿liwia dostêp tylko do niektórych ról spo³ecznych albo stosuje
izolacjê. Mo¿e te¿, w skrajnych przypadkach, stosowaæ ostracyzm. Rówieœni-
cy czêsto okazuj¹ brak akceptacji dla dziecka z zaburzeniami mowy, wyœmie-
waj¹ siê z niego, etykietuj¹, co wp³ywa na kszta³towanie siê obrazu samego
siebie oraz samoocenê. 

Jak wskazuj¹ badania amerykañskie, o popularnoœci dziecka w grupie
przedszkolnej decyduje m.in. jego efektywne komunikowanie siê z innymi
(Rutkowska 2001, s. 258). Dziecko z zaburzon¹ mow¹ nie jest osob¹ kompe-
tentn¹ w tym zakresie. Dodatkowo czêsto przejawia tendencjê do wycofywa-
nia siê z kontaktów spo³ecznych, charakteryzuje siê wzmo¿on¹ nieœmia³oœci¹,
co tak¿e ma wp³yw na jego odbiór przez rówieœników. Wed³ug J. Surowañca
(2001, s. 154), dzieci z wadliw¹ artykulacj¹ s¹ milcz¹ce lub dobieraj¹ tak wy-
razy, by ograniczyæ wystêpowanie g³oski, której nie potrafi¹ artyku³owaæ
w sposób zgodny z norm¹ jêzykow¹. Jeœli nawet nie unikaj¹ wadliwej artyku-
lacji, to podczas rozmowy czêsto czuj¹ siê skrêpowane. Inne badania pokazu-
j¹, ¿e dzieci z zaburzon¹ mow¹ charakteryzuj¹ siê takimi cechami, jak nerwo-
woœæ, dra¿liwoœæ, z³oœliwoœæ, niepokój, moczenie siê, trudnoœci z samodyscy-
plin¹ (Ga³kowski, Grossman 1987, s. 74), co nie pozostaje bez wp³ywu na
kszta³towanie siê ich relacji w grupie rówieœniczej. Szczególnie dzieci nadpo-
budliwe, reaguj¹ce w sposób gwa³towny, wchodz¹ w czêste konflikty
z rówieœnikami.

Dzieci z zaburzon¹ mow¹ s¹ czêsto strofowane przez nauczycieli. Zwraca
siê im uwagê, ¿e mówi¹ niewyraŸnie, ka¿e siê im powtarzaæ wypowiedŸ, co
wp³ywa na kszta³towanie opinii na ich temat w grupie rówieœniczej. Dla
dziecka w wieku przedszkolnym nauczyciel jest najwiêkszym, obok rodzi-
ców, autorytetem. Kszta³tuje ono swoje przekonania, pogl¹dy pod wp³y-
wem s¹dów i opinii nauczyciela. Je¿eli nauczyciel ocenia dziecko (np. z za-
burzon¹ mow¹) w kategoriach negatywnych, i takie komunikaty kieruje
w jego stronê, uruchamia tym samym podobne zachowania wobec tego
dziecka u jego rówieœników. Koledzy powtarzaj¹ us³yszane opinie na temat
jednostki z zaburzon¹ mow¹, a to z kolei ma wp³yw na kszta³towanie siê
obrazu w³asnej osoby. Dziecko, przypisuj¹c sobie okreœlone cechy, powtarza
opinie, które s³yszy na swój temat najczêœciej. Badania m.in. E. Dryll (2001,
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s. 130 ) wskazuj¹ jednoznacznie na rolê œrodowiska w kszta³towaniu samo-
oceny jednostki. Kiedy dziecko od ró¿nych osób otrzymuje komunikaty:
„mów wyraŸnie“, „Ÿle mówisz“, „nie rozumiem ciê“, spostrzega siebie jako
osobê niezdoln¹ do skutecznego komunikowania siê w grupie. Jak podkre-
œla M. Karwowska-Struczyk (1982, s. 19), informacje takie wp³ywaj¹ na ha-
mowanie spontanicznych pomys³ów i wypowiedzi dziecka. Dziecko wyco-
fuje siê z kontaktów werbalnych z innymi (tego typu strategiê stosuj¹ czê-
sto osoby j¹kaj¹ce siê). 

Równie¿ J. Uszyñska (2001, s. 194–196) wskazuje na zale¿noœæ miêdzy bo-
gatymi kontaktami spo³ecznymi a pe³niejsz¹, bardziej ró¿norodn¹ i ade-
kwatn¹ samoocen¹ oraz miêdzy ograniczeniem kontaktów spo³ecznych
a ubogim, jednostronnym samoopisem. Jednostki przystosowane spo³ecz-
nie, dobrze czuj¹ce siê wœród innych osób, osi¹gaj¹ jednoczeœnie dobre wy-
niki w kontaktach z innymi, a w zwi¹zku z tym spotykaj¹ siê z pozytyw-
nymi postawami wobec siebie, co rzutuje na ich samoocenê. Z kolei pozy-
tywna samoocena wzmacnia wiarê we w³asne si³y, pobudza do samodziel-
nej aktywnoœci, do inicjowania i podejmowania werbalnych kontaktów
spo³ecznych. 

Dziecko, które nie mo¿e w efektywny sposób komunikowaæ otoczeniu swo-
ich stanów emocjonalnych, sygnalizowaæ potrzeb, uczestniczyæ w wymianie
informacji, a tym samym nie mo¿e zaspokoiæ wielu swoich potrzeb, prze¿y-
wa frustracjê. Jak zauwa¿a L. Wo³oszynowa (2001), frustracja mo¿e przeja-
wiaæ siê w ró¿ny sposób w zachowaniach jednostki. Najczêœciej nagromadzo-
na energia znajduje ujœcie w dzia³aniu nieracjonalnym i szkodliwym. Czê-
stym wyrazem frustracji jest agresja dziecka, ale mo¿e ona przejawiaæ siê
równie¿ w inny sposób, np. w zahamowaniu aktywnoœci jednostki. Dziecko
reaguje wiêc w sposób gwa³towny, demonstruje swoje niezadowolenie szcze-
gólnie wówczas, gdy nie potrafi w sposób jasny sformu³owaæ swoich myœli,
gdy nie potrafi wyjaœniæ rówieœnikowi swojego pomys³u czy koncepcji dzia-
³ania. Poniewa¿, jak wskazuje E.M. Markman, dzieci w wieku przedszkolnym
maj¹ trudnoœci z uœwiadomieniem sobie, ¿e czegoœ nie rozumiej¹ (za: Meng
1987, s. 243), kontakty z dzieckiem z zaburzeniem mowy mog¹ wywo³ywaæ
u rówieœników poczucie braku satysfakcji, a nawet niechêæ do niego. Konse-
kwencj¹ bêdzie wiêc unikanie kontaktów z takim dzieckiem i izolowanie go
w grupie rówieœniczej. Mimo ¿e rówieœnik uczestnicz¹cy w zdarzeniu komu-
nikacyjnym, które jest dla niego niejasne, podejmuje próbê w kierunku poko-
nania bariery zrozumienia (Meng K. 1987, s. 236), nie zawsze jednak, ze
wzglêdu na ograniczone kompetencje dzieci w tym okresie rozwoju, próby te
koñcz¹ siê pomyœlnie. Gdy rówieœnicy nie mog¹ skutecznie porozumieæ siê
z dzieckiem, izoluj¹ je. U dzieci szczególnie wra¿liwych konsekwencj¹ odrzu-
cenia przez rówieœników mog¹ byæ reakcje nerwicowe, takie jak lêki, zak³óce-
nia snu, j¹kanie itp. 

W œwietle przedstawionych rozwa¿añ wa¿ne jest uœwiadomienie osobom ob-
cuj¹cym z dzieckiem z zaburzon¹ mow¹, jak wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ kontakty
rówieœnicze. A zatem zasadne jest zastanowienie siê nad tym, w jaki sposób
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mo¿na u³atwiæ dziecku z zaburzon¹ mow¹ funkcjonowanie spo³eczne. Warto
te¿ pomyœleæ, w jaki sposób mo¿na w³¹czyæ rówieœników w proces korekcji za-
burzeñ mowy.

Podsumowanie

Dziecko z zaburzon¹ mow¹ znajduje siê w specyficznej sytuacji spo³ecznej.
Jak wskazuj¹ zaprezentowane analizy, czêst¹ przyczyn¹ zaburzeñ mowy jest
niew³aœciwie funkcjonuj¹ce œrodowisko rodzinne dziecka. W artykule
zwrócono uwagê na wybrane czynniki œrodowiska dziecka z zaburzon¹ mo-
w¹, a mianowicie na wzory jakich dostarczaj¹ rodzice, ich postawy wobec
dziecka oraz wiêzi uczuciowe ³¹cz¹ce cz³onków rodziny. Ponadto celem roz-
wa¿añ by³o podkreœlenie, ¿e trudn¹ sytuacjê dziecka z zaburzeniem mowy
mog¹ pog³êbiaæ jego niew³aœciwe relacje rówieœnicze. Nawet je¿eli bezpoœre-
dni¹ przyczyn¹ zaburzeñ mowy s¹ nieprawid³owoœci natury endogennej, to
niew³aœciwy stosunek otoczenia dziecka do jego problemów nie u³atwia pro-
cesu terapii. Logopeda musi zatem mieæ œwiadomoœæ, jaka jest sytuacja spo-
³eczna dziecka, na ile rodzice potrafi¹ stworzyæ korzystn¹ sytuacjê rozwojo-
w¹, a kiedy zwyczajnie utrudniaj¹ mu realizowanie jego potencja³u rozwojo-
wego. W sytuacji, gdy œrodowisko rodzinne nie stanowi dla jednostki w³aœci-
wego kontekstu rozwoju, warto wykorzystaæ tutoring rówieœniczy jako ele-
ment terapii dziecka z zaburzon¹ mow¹ oraz w³¹czyæ inne ni¿ rodzice osoby
doros³e do procesu terapii. 
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Summary

SOCIAL CONTEXT OF DEVELOPMENT OF THE CHILD WITH SPEECH
DISTURBANCE

The article mentions some selected environmental factors that influence spe-
ech and communication skills development in the child with disturbed speech.
It discusses the patterns provided by parents, their attitudes toward the child
and emotional bonds between family's members. Moreover, it indicates the in-
fluence of peer relationships on the therapy of a child with speech disturbance.
The author emphasizes that even when the abnormalities of endogenous nature
are the direct cause of speech disturbances, an inappropriate approach of the
environment toward the child's problems hinders therapy. Thus the article con-
stitutes a resource that supports building parents' and speech therapists' aware-
ness in the scope of supporting the therapy of a child with speech disturbance
by people from his/her closest environment.
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MICHA£ J. GACEK
Kraków

KOMPETENCJA KOMUNIKACYJNA NIES£YSZ¥CYCH GIMNA-
ZJALISTÓW – DONIESIENIE Z BADAÑ  

Specyfika rozwoju dziecka niesłyszącego wiąże się z niemożnością
odbioru i identyfikacji bodźców akustycznych z otoczenia. Bodźcami,
których brak w sposób szczególny wpływa na przebieg procesu rozwo-
ju, są słowa. Dziecko niesłyszące, pozbawione możliwości odbioru we-
rbalnych komunikatów, nie wykazuje spontanicznej tendencji do pro-
dukcji mowy. Dopiero w procesie rewalidacyjnym prowadzonym przez
logopedę i surdopedagoga dziecko uczy się artykułować dźwięki i wy-
powiadać słowa. Choć kwestia rozwoju sprawności językowych i komu-
nikacyjnych wydaje się zajmować w problematyce surdopsychologicz-
nej centralne miejsce, należy pamiętać, że uszkodzenie narządu słu-
chu wiąże się także ze specyficznym rozwojem w innych sferach - po-
znawczej, emocjonalnej i społecznej. Niekiedy trudno jest wyrokować,
czy decydującym o specyfice rozwoju w obrębie danej funkcji czynni-
kiem jest głuchota, czy może właśnie wtórne do dysfunkcji narządu słu-
chu trudności w zakresie sprawności językowych i komunikacyjnych.

Jednym z kryteriów podzia³u, jakie stosuje siê wobec osób z uszkodzonym na-
rz¹dem s³uchu, jest stopieñ ubytku s³uchu. Istnieje kilka ró¿nych klasyfikacji

funkcjonalnych opisuj¹cych stan funkcji s³uchowych. Generalnie w wiêkszoœci
klasyfikacji przyjmuje siê, ¿e próg ubytku s³uchu jaki oddziela osobê g³uch¹ od
niedos³ysz¹cej wynosi oko³o 70 decybeli. Dziecko nies³ysz¹ce, wed³ug aktualnej
definicji obowi¹zuj¹cej w surdopedagogice (Szczepankowski 1999), to takie
dziecko, któremu uszkodzenie narz¹du s³uchu uniemo¿liwia odbiór mowy
i opanowanie mowy ustnej w sposób naturalny. Spojrzenie na dysfunkcjê narz¹-
du s³uchu przez pryzmat konsekwencji jakie uszkodzenie ma dla procesu naby-
wania mowy, wskazuje na znaczenie, jakie przypisuje siê w surdopedagogice
wykszta³ceniu sprawnoœci komunikacyjnych.

A. Twardowski (2002), dochodz¹c do autorskiego ujêcia kompetencji komuni-
kacyjnej, zauwa¿a, ¿e umiejêtnoœæ sprawnego porozumiewania siê jest niew¹t-
pliwie istotna dla skutecznego radzenia sobie z wymogami œrodowiska spo³ecz-
nego. Kompetencjê komunikacyjn¹ autor ten definiuje jako: „zdolnoœæ do sku-
tecznego porozumiewania siê z innymi ludŸmi za poœrednictwem jêzyka oraz
zachowañ niewerbalnych kszta³tuj¹ca siê w wyniku doœwiadczenia“ (Twardow-
ski 2002, s. 105). Takie ujêcie kompetencji komunikacyjnej podkreœla znaczenie
aspektu rozwojowego. Historia interakcji wp³ywa na sposób, w jaki dziecko
spostrzega swoje mo¿liwoœci. A. Twardowski, odnosz¹c siê do swoich obserwa-
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cji z obszaru defektologii, docenia rolê zarówno werbalnych, jak i niewerbal-
nych œrodków wyrazu. Definicja kompetencji komunikacyjnej, przyjêta przez te-
go autora, zostanie potraktowana jako obowi¹zuj¹ca w dalszej czêœci pracy,
gdy¿ wydaje siê ona stanowiæ punkt wyjœcia dla rozwa¿añ nad funkcjonowa-
niem jêzykowym dzieci nies³ysz¹cych.

Za³o¿enia teoretyczne

Podstawowe za³o¿enie pracy stanowi teza, ¿e specyfika rozwoju jêzyka i mo-
wy ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania osób nies³ysz¹cych. Umiejêt-
noœæ skutecznego stosowania jêzyka w jego funkcji komunikacyjnej wp³ywa nie
tylko na mo¿liwoœæ realizowania zadañ w ró¿nych kontekstach spo³ecznych
(por. Cieszyñska 2002), ale ma te¿ du¿e znaczenia dla ca³oœci funkcjonowania
psychicznego jednostki. Dla osoby nies³ysz¹cej wiêkszoœæ sytuacji kontaktu
z osobami s³ysz¹cymi stanowi problem i mo¿e wywo³ywaæ napiêcie.

Specyfika kompetencji komunikacyjnej osób nies³ysz¹cych zwi¹zana jest ze
zjawiskiem dwujêzycznoœci. Jednak, na co zwraca uwagê I. Kurcz (2005), dwu-
jêzycznoœæ nie zawsze musi stanowiæ wartoœæ pozytywn¹. Mo¿liwe s¹ sytuacje,
w których pierwszy jêzyk nabyty przez dziecko wp³ywa niekorzystnie na roz-
wój kompetencji w zakresie porozumiewania siê w obu jêzykach. Uwa¿a siê, ¿e
najkorzystniejsza jest sytuacja, gdy dziecko najpierw uczy siê w rodzimym jêzy-
ku, a potem stopniowo nabywa jêzyk drugi. W przypadku dzieci nies³ysz¹cych
trudno jest jednak stwierdziæ, który jêzyk jest dla nich jêzykiem rodzimym. Póki
co nie ma dowodów naukowych, które pozwoli³yby jednoznacznie rozstrzygn¹æ
tê kwestiê. J. Cieszyñska (2002) zauwa¿a, ¿e wybór w jakim jêzyku wychowane
bêdzie dziecko, zale¿y przede wszystkim od przyjêtej przez rodziców dziecka
filozofii i koncepcji cz³owieka.

W dotychczas prowadzonych badaniach nad kompetencj¹ komunikacyjn¹
osób nies³ysz¹cych zwraca uwagê niejednoznacznoœæ wyników oraz g³ównie
jakoœciowy charakter analiz, znacznie utrudniaj¹cy uogólnienie otrzymanych
rezultatów. Szczegó³owej charakterystyki aspektów sytuacji komunikacyjnej
dzieci nies³ysz¹cych w wieku 1–6 lat dokona³ S. Prillwitz (1996). Autor ten
podkreœla, ¿e wczesna komunikacja z dzieckiem ma kluczowy wp³yw dla dal-
szego rozwoju kognitywnego i emocjonalnego. Do podobnych wniosków do-
chodzi tak¿e D. Bouvet (1996), przedstawiaj¹c wyniki badañ nad nies³ysz¹cy-
mi dzieæmi nies³ysz¹cych rodziców. Badania A. Rakowskiej (2000), prowadzo-
ne w przedszkolu, do którego uczêszcza³y dzieci nies³ysz¹ce, wskazuj¹, ¿e ju¿
na tym etapie edukacji wœród dzieci nies³ysz¹cych pojawiaj¹ siê znaczne ró¿-
nice w kompetencji komunikacyjnej. Autorka sugeruje, ¿e ró¿nice te wi¹zaæ siê
mog¹ z poziomem zasobu leksykalnego i syntaktycznego. Przedstawione
w dalszej czêœci artyku³u badania wskazuj¹, ¿e ró¿nice w kompetencji komu-
nikacyjnej utrzymuj¹ siê tak¿e na póŸniejszych etapach edukacji, znacz¹co
wp³ywaj¹c na funkcjonowanie uczniów nies³ysz¹cych w ró¿nych kontekstach
spo³ecznych. 

MICHA£ J. GACEK
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Procedura badania

W badaniu w³asnym, które przedstawiono w dalszej czêœci artyku³u, kompe-
tencja komunikacyjna okreœlona zosta³a przez trzy wskaŸniki: z³o¿onoœæ wypo-
wiedzi, zrozumia³oœæ komunikatu i preferowany sposób porozumiewania siê.
WskaŸnik z³o¿onoœci wypowiedzi umo¿liwia³ ocenê wypowiedzi na siedmio-
stopniowej skali (za: Snow, Goldfield 1982; za: Bokus 1991). Aspekty wypowie-
dzi, które brano pod uwagê przy ocenie z³o¿onoœci wypowiedzi, to kolejno: 1)
identyfikacja obiektów na rysunku, 2) charakterystyka obiektów, 3) identyfika-
cja zdarzeñ, 4) charakterystyka zdarzeñ, 5) wyjaœnienie przyczyn i motywów
dzia³ania, 6) ocena i wartoœciowanie, 7) odwo³anie siê do doœwiadczeñ w³asnych
opowiadaj¹cego. WypowiedŸ najwy¿ej oceniana zawiera³aby wiêc wszystkie
wymienione charakterystyki. Za³o¿ono, ¿e analiza z³o¿onoœci wypowiedzi po-
zwoli na dokonanie porównañ miêdzygrupowych w zakresie wskaŸników kom-
petencji komunikacyjnej. W przypadku osób nies³ysz¹cych oceniane by³y za-
równo treœci przekazywane werbalnie, jak i niewerbalnie. 

Na podstawie dwóch pozosta³ych wskaŸników dokonano porównañ dzie-
ci w obrêbie grupy nies³ysz¹cej. Uznano, ¿e stopieñ zrozumia³oœci komuni-
katów mo¿e stanowiæ specyficzny dla tej grupy wskaŸnik kompetencji ko-
munikacyjnej. Zrozumia³oœæ wypowiedzi oceniano oddzielnie dla komuni-
katów werbalnych i niewerbalnych. W przypadku ostatniego wskaŸnika wy-
ró¿niono trzy mo¿liwe sposoby komunikowania siê – werbalny, migowy
i komunikacjê totaln¹.

W badaniu wziêli udzia³ uczniowie dwóch krakowskich oœrodków dla nies³y-
sz¹cych oraz jednego gimnazjum. Przebadano 60 uczniów, w tym 30 uczniów
nies³ysz¹cych i 30 uczniów s³ysz¹cych. W grupie nies³ysz¹cej ubytek s³uchu
ka¿dego z dzieci przekracza³ 70 dB. W obu grupach, których wyniki poddano
analizie statystycznej, stosunek dziewcz¹t do ch³opców by³ równy.

Zastosowano zmodyfikowan¹ wersjê techniki opowiadania o obrazkach,
stosowan¹ wczeœniej przez B. Bokus (por. Shugar, Bokus 1988). Dziecku pre-
zentowano trzy obrazki przygotowane przez krakowskiego artystê. Na
pierwszym obrazku przedstawione by³y dwie postacie siedz¹ce przy ogni-
sku. Na obrazku drugim wyobra¿ona by³a bójka dwóch ch³opców w sali lek-
cyjnej, natomiast obrazek trzeci przedstawia³ sytuacjê, w której dziewczynka
pomaga staruszce pozbieraæ zakupy. Polecenie brzmia³o: „Opowiedz mi, co
dzieje siê na obrazku“. Podczas badania osób z grupy nies³ysz¹cej osoba pre-
zentuj¹ca obrazki dodawa³a komentarz: „Mo¿esz mówiæ lub migaæ, jak ci
wygodniej“. Polecenie by³o jednoczeœnie wypowiadane i prezentowane w jê-
zyku migowym. W przypadku, gdy wypowiedŸ osoby badanej by³a zbyt
krótka, np. gdy osoba odpowiada³a jednym s³owem lub krótkim zdaniem,
zadawano pytania maj¹ce zachêciæ do stworzenia d³u¿szej wypowiedzi. Py-
tania brzmia³y: „Co robi¹ osoby na obrazku?“ i „Gdzie znajduj¹ siê osoby na
obrazku?“.

Badanie rejestrowano za pomoc¹ kamery wideo. Ocena poszczególnych wska-
Ÿników stanowi³a wypadkow¹ ocen trójki sêdziów kompetentnych, osób z wy-
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kszta³ceniem surdopedagogicznym, biegle pos³uguj¹cych siê jêzykiem migo-
wym. Sêdziowie kompetentni oceniali dzieci na podstawie okreœlonych wcze-
œniej wytycznych.

Prezentacja wyników

W dalszej czêœci artyku³u ukazano kolejne analizy dotycz¹ce wyró¿nionych
wskaŸników kompetencji komunikacyjnej. Okreœlono korelacje miêdzy wska-
Ÿnikami. Opisane zosta³y istotne cechy kompetencji komunikacyjnej osób nies³y-
sz¹cych.

Z³o¿onoœæ wypowiedzi

Ogó³em w 90 zarejestrowanych wypowiedziach osób nies³ysz¹cych wyró¿-
niono 189 charakterystyk okreœlaj¹cych z³o¿onoœæ wypowiedzi. Dla porów-
nania w 90 wypowiedziach grupy s³ysz¹cej wyró¿niono 274 takie charakte-
rystyki. W wypowiedziach osób nies³ysz¹cych dominowa³y dwa aspekty –
93,3% wypowiedzi zosta³o ocenionych pozytywnie ze wzglêdu na wyst¹pie-
nie aspektu identyfikacji zdarzenia, a 76,6% wypowiedzi zawiera³o aspekt
identyfikacji obiektów. Kolejny pod wzglêdem czêstoœci wystêpowania
aspekt, jakim by³a charakterystyka zdarzenia, wyst¹pi³ w 17,7% wypowie-
dzi. Aspekt charakterystyki obiektów wyst¹pi³ tylko w 6,6% wypowiedzi.
W grupie s³ysz¹cej aspekt identyfikacji obiektów i aspekt identyfikacji zda-
rzenia zawiera³o odpowiednio 95,5% i 98% wypowiedzi. Aspekt charaktery-
styki obiektów wyró¿niono natomiast a¿ w 42,2% wypowiedzi, natomiast
aspekt charakterystyki zdarzenia w 38,8% wypowiedzi. Kolejny pod wzglê-
dem czêstoœci wystêpowania w grupie s³ysz¹cej aspekt odnosz¹cy siê do wy-
jaœnieñ motywów dzia³ania postaci wyst¹pi³ w 15,5% wypowiedzi. Zestawie-
nie procentowego udzia³u wyró¿nionych aspektów w wypowiedziach obu
grup zawiera tabela 1. 

Tabela 1 
Procent wypowiedzi, w których wyró¿niono wskazane aspekty z³o¿onoœci opowiadañ
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Najbardziej znacz¹ce okaza³y siê ró¿nice zwi¹zane z tendencj¹ do charaktery-
zowania obiektów i zdarzeñ. Taki wynik wskazuje na trudnoœci leksykalne dzie-
ci nies³ysz¹cych, wi¹¿¹ce siê z niemo¿noœci¹ swobodnego wypowiadania siê.
Trudnoœci w charakterystyce obiektów i zdarzeñ mog¹ œwiadczyæ o holistycz-
nym ujmowaniu sytuacji spo³ecznych i obiektów, co mog³oby wi¹zaæ siê z pro-
blemami w zakresie myœlenia analitycznego. Znamienny wydaje siê tak¿e brak
zdolnoœci do wykroczenia s³owem poza przedstawion¹ na rysunku sytuacjê.
Aspekt wyjaœnieñ motywów, którymi kierowa³y siê postacie, wystêpowa³
w grupie nies³ysz¹cej bardzo rzadko.

Œrednia ocena z³o¿onoœci pojedynczej wypowiedzi w grupie nies³ysz¹cej wy-
nios³a 2,07 przy odchyleniu standardowym równym 0,59 (tabela 2). Z kolei
w grupie osób s³ysz¹cych œrednia ocen z³o¿onoœci pojedynczej wypowiedzi wy-
nios³a 3,04 przy SD = 0,7. 

Tabela 2
Wyniki porównania testem t sumy i œredniej z³o¿onoœci wypowiedzi w grupach 

s³ysz¹cej i nies³ysz¹cej

Porównanie grup s³ysz¹cej i nies³ysz¹cej pod wzglêdem sumy punktów okre-
œlaj¹cych z³o¿onoœæ wypowiedzi za pomoc¹ testu t wskaza³o na istotne na po-
ziomie p < 0,000 ró¿nice œrednich miêdzy grupami. W grupie nies³ysz¹cej œre-
dnia suma punktów wynios³a 6,3, przy SD = 1,87, natomiast w grupie s³ysz¹cej
9,13, przy SD = 2,11. Tak¿e porównanie grupy s³ysz¹cej i nies³ysz¹cej pod wzglê-
dem œredniej z³o¿onoœci komunikatów wykaza³o istotne ró¿nice. 

Zrozumia³oœæ wypowiedzi

Zrozumia³oœæ stanowi³a wskaŸnik, który pozwoli³ na dokonanie porównañ
w obrêbie grupy nies³ysz¹cej. Œrednia zrozumia³oœæ komunikatów werbal-
nych wynios³a 2,73, przy SD = 1,14. Œrednia zrozumia³oœæ komunikatów nie-
werbalnych wynios³a natomiast 3,13, przy SD = 0,96. Opieraj¹c siê na warto-
œciach zmiennych: zrozumia³oœæ komunikatów werbalnych i zrozumia³oœæ
komunikatów niewerbalnych wyznaczono dla ka¿dej osoby z grupy nies³y-
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sz¹cej œredni¹ obu wartoœci, tworz¹c w ten sposób ogólny wskaŸnik zrozu-
mia³oœci komunikatów. Zestawienie statystyk dotycz¹cych zrozumia³oœci
wypowiedzi przedstawia tabela 3. 

Porównanie oceny zrozumia³oœci komunikatów niewerbalnych i werbal-
nych nie wykaza³o istotnych ró¿nic wewn¹trzgrupowych w zakresie tego
wskaŸnika. Warto zaznaczyæ, ¿e niezrozumia³oœæ komunikatów werbalnych
najczêœciej wi¹za³a siê z trudnoœciami artykulacyjnymi. Wydaje siê, ¿e w³a-
œnie utrwalanie nabywanej w toku oddzia³ywañ logopedycznych zdolnoœci
wymawiania g³osek, stanowi jedno z powa¿niejszych wyzwañ stoj¹cych
przed surdopedagogami.

Tabela 3
Zestawienie statystyk dotycz¹cych zrozumia³oœci komunikatów werbalnych

i niewerbalnych w grupie nies³ysz¹cej

Aspekt ogólnej zrozumia³oœci wypowiedzi okaza³ siê korelowaæ istotnie z in-
nym wskaŸnikiem kompetencji komunikacyjnej – œredni¹ z³o¿onoœci¹ wypowie-
dzi. Wspó³czynnik korelacji istotny na poziomie p < 0,05 wyniós³ dla tych
dwóch zmiennych 0,73. Wynik taki wskazuje, ¿e osoby, które porozumiewaj¹ siê
w sposób zrozumia³y, a wiêc, jak mo¿na za³o¿yæ, osi¹gaj¹ wiêksze sukcesy
w procesie komunikacji, chêtniej tworz¹ bogatsze, bardziej z³o¿one wypowie-
dzi. W tym kontekœcie du¿ego znaczenia nabiera wytworzenie w dziecku umie-
jêtnoœci zrozumia³ego przekazywania komunikatów.

Preferowany sposób porozumiewania siê

Ostatni wyró¿niony wskaŸnik kompetencji komunikacyjnej, sposób porozu-
miewania siê, pozwoli³ pocz¹tkowo wyodrêbniæ trzy podgrupy w obrêbie gru-
py osób nies³ysz¹cych. W podgrupie osób, które wskazane zosta³y jako komu-
nikuj¹ce siê werbalnie, znalaz³o siê 8 osób. W podgrupie komunikuj¹cej siê
niewerbalnie znalaz³o siê 5 osób. Pozosta³e 17 osób okreœlono jako pos³uguj¹-
ce siê zarówno werbalnym, jak i niewerbalnym sposobem komunikacji. Na
podstawie ocen sêdziów, którzy wskazywali przewagê danego sposobu poro-
zumiewania siê, dokonano analizy zwi¹zku sposobu porozumiewania siê
i z³o¿onoœci wypowiedzi. Zwi¹zek ten ilustruje wykres 1. Osoby, u których
wyst¹pi³a przewaga kodu werbalnego, i te, które pos³ugiwa³y siê jedynie ko-
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dem werbalnym, tworzy³y bardziej z³o¿one wypowiedzi ni¿ osoby pos³uguj¹-
ce siê wy³¹cznie kodem niewerbalnym i osoby z przewag¹ porozumiewania
siê kodem niewerbalnym. Wyniki te mo¿na uznaæ za potwierdzaj¹ce niektóre
z negatywnych opinii na temat jêzyka migowego, jako mniej doskona³ej ni¿ jê-
zyk mówiony formy wypowiedzi.

Wykres 1. Zwi¹zek miêdzy preferowanym sposobem porozumiewania siê a z³o¿onoœci¹
wypowiedzi

Zród³o: opracowanie w³asne.

Dalsza analiza pozwoli³a na przydzielenie osób badanych z grupy nies³y-
sz¹cej do dwóch podgrup. Dokonuj¹c podzia³u, oparto siê na ocenie przewa-
gi wystêpowania werbalnego b¹dŸ niewerbalnego sposobu komunikacji. Za-
bieg ten pozwoli³ utworzyæ dwie równoliczne podgrupy: jedn¹ – z tendencj¹
do werbalnego komunikowania siê, drug¹ – z tendencj¹ do niewerbalnego
komunikowania siê. Wypowiedzi osób preferuj¹cych kod werbalny ocenione
zosta³y nie tylko jako bardziej z³o¿one, ale te¿ jako bardziej zrozumia³e ni¿
wypowiedzi osób preferuj¹cych kod niewerbalny. Œrednia zrozumia³oœæ ko-
munikatów w grupie preferuj¹cej werbaln¹ komunikacjê wynios³a 3,43, przy
SD = 0,92, natomiast w grupie preferuj¹cej niewerbaln¹ komunikacjê œrednia
to 2,56, przy SD = 0,75, dla p < 0,008. Z kolei œrednia z³o¿onoœæ komunika-
tów w grupie komunikuj¹cej niewerbalnie wynios³a 1,8, przy SD = 0,37, pod-
czas gdy w grupie komunikuj¹cej werbalnie œrednia to 2,35, przy SD = 0,64 ,
dla p < 0,007 (tabela 4). Wydaje siê wiêc, ¿e rozwijanie zdolnoœci porozumie-
wania siê werbalnego rzeczywiœcie pozytywnie wp³ywa na stopieñ komuni-
katywnoœci dzieci. 
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Tabela 4
Wyniki porównania testem t œredniej zrozumia³oœci komunikatów i œredniej z³o¿onoœci
wypowiedzi dla osób nies³ysz¹cych preferuj¹cych werbalny b¹dŸ niewerbalny sposób

porozumiewania siê

Dyskusja wyników

Osoby z grupy s³ysz¹cej tworzy³y wypowiedzi bardziej z³o¿one ni¿ osoby
z grupy nies³ysz¹cej. Ró¿nica miêdzy wynikami obu grup okaza³a siê istotna na
poziomie p < 0,000, zarówno jeœli chodzi o sumê punktów okreœlaj¹cych z³o¿o-
noœæ, jak i o œredni¹ z³o¿onoœæ komunikatów. Wyniki takie wskazuj¹ na trudno-
œci w komunikacji osób nies³ysz¹cych, zwi¹zane ze specyfik¹ jêzykowego roz-
woju. Analiza zarejestrowanych wypowiedzi pozwoli³a dok³adniej okreœliæ ró¿-
nice w sposobie komunikowania siê. Wiêksza z³o¿onoœæ wypowiedzi osób s³y-
sz¹cych wi¹za³a siê z czêstszym ni¿ w grupie nies³ysz¹cej charakteryzowaniem
przez te osoby obiektów i zdarzeñ. Wynik taki zdaje siê wskazywaæ na trudno-
œci leksykalne osób nies³ysz¹cych. Mniejszy zasób s³ownictwa mo¿e prowadziæ
do trudnoœci w wyra¿aniu myœli, która z kolei wi¹zaæ mo¿e siê z tendencj¹ do
unikania sytuacji kontaktu. 

Choæ zwykle sugeruje siê, ¿e osoby nies³ysz¹ce maj¹ problem z nabywaniem
pojêæ abstrakcyjnych (por. Prillwitz 1996), zaprezentowane wyniki zdaj¹ siê
wskazywaæ, ¿e swoistoœæ kompetencji jêzykowej nies³ysz¹cych, a co za tym
idzie tak¿e kompetencji komunikacyjnej, wi¹¿e siê z pewn¹ ogóln¹ trudnoœci¹
swobodnego, oddzielonego od konkretu stosowania znaków. Gimnazjaliœci
z grupy s³ysz¹cej wykazywali spontaniczn¹ tendencjê do charakteryzowania
obiektów i zdarzeñ, wykraczaj¹c poza percepcyjnie dostêpne informacje. W gru-
pie nies³ysz¹cej natomiast zwraca³y uwagê liczne powtórzenia i niewielki zasób
u¿ytych znaków, zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych. 

Ogólny wskaŸnik zrozumia³oœci wypowiedzi, wyró¿niony w grupie nies³y-
sz¹cej, korelowa³ z poziomem z³o¿onoœci wypowiedzi. Wspó³czynnik korelacji
wyniós³ 0,73. Tak wysoka korelacja zdaje siê potwierdzaæ, i¿ rzeczywiœcie oba te
wskaŸniki mog¹ pos³u¿yæ ocenie jednej zmiennej. Wydaje siê, ¿e wskaŸnik zro-
zumia³oœci pozwala w sposób bardziej doskona³y uchwyciæ poziom kompeten-
cji komunikacyjnej osób nies³ysz¹cych, oddzielaj¹c do pewnego stopnia wp³yw
kompetencji jêzykowej. Zrozumia³oœæ wypowiedzi jest zwi¹zana stricte z proce-
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sem komunikacji, podczas gdy z³o¿onoœæ wypowiedzi mo¿e zale¿eæ w wiêk-
szym stopniu od osi¹gniêtego poziomu sprawnoœci jêzykowej.

Ocena sposobu porozumiewania siê osób w grupie nies³ysz¹cej pozwoli³a na
utworzenie dwóch podgrup – preferuj¹cej komunikacjê werbaln¹ i preferuj¹cej
komunikacjê niewerbaln¹. Analiza korelacji miêdzy ocen¹ sposobu porozumie-
wania siê a z³o¿onoœci¹ wypowiedzi wskaza³a, ¿e podzia³ na dwie grupy mo¿-
na uznaæ za zasadny w kontekœcie interpretacji wyników badania. Za³o¿ono, ¿e
dany sposób porozumiewania siê mo¿e byæ zwi¹zany z poziomem kompetencji
komunikacyjnej. W obu przypadkach lepsze rezultaty osi¹ga³a grupa preferuj¹-
ca komunikacjê werbaln¹. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e osoby, których umiejêtnoœci
komunikowania siê werbalnego s¹ wysokie, lepiej radz¹ sobie w kontaktach
spo³ecznych tak¿e z osobami, które pos³uguj¹ siê jêzykiem migowym, takimi jak
surdopedagog przeprowadzaj¹cy badanie. Wydaje siê tak¿e, ¿e wiêksza z³o¿o-
noœæ i zrozumia³oœæ wypowiedzi u osób preferuj¹cych komunikacjê werbaln¹
mo¿e wi¹zaæ siê z okreœlonymi poznawczymi charakterystykami, takimi jak np.
mniejsze przywi¹zanie do myœlenia konkretnego.

Perspektywy badawcze

Podkreœlenie znaczenia kompetencji komunikacyjnej dla funkcjonowania
osób nies³ysz¹cych pozwala spojrzeæ na analizowane w literaturze przedmio-
tu zjawiska z nieco innej perspektywy – za³o¿enie, ¿e znacz¹ce ró¿nice w obrê-
bie grupy nies³ysz¹cej w zakresie zdolnoœci do komunikowania siê mog¹ de-
cydowaæ o pewnych cechach funkcjonowania osób nies³ysz¹cych w wiêkszym
stopniu ni¿ samo zjawisko g³uchoty wydaje siê uzasadnione w kontekœcie
przedstawionych wyników. Istnieje nadzieja, ¿e uwzglêdnienie kompetencji
komunikacyjnej przy okazji konstruowania kolejnych planów badawczych po-
zwoli na bardziej precyzyjne powi¹zanie charakterystyk jêzykowego funkcjo-
nowania ze wskaŸnikami okreœlaj¹cymi funkcjonowanie w innych sferach, np.
emocjonalnej lub spo³ecznej. Byæ mo¿e w dalszej perspektywie, dziêki analizie
kompetencji komunikacyjnej i jêzykowej, uda siê uchwyciæ w badaniach ilo-
œciowych wp³yw preferowanego sposobu porozumiewania siê na rozwój
dziecka, a co za tym idzie – zaproponowaæ najw³aœciwsze na danym etapie
rozwoju oddzia³ywania pedagogiczne. Jakkolwiek obecnie trudno zaj¹æ stano-
wisko w kwestii, którego jêzyka dziecko powinno uczyæ siê wczeœniej, to
w obliczu przedstawionych wyników wydaje siê, ¿e wczeœniejsze nabycie
zdolnoœci komunikowania siê werbalnego wp³ywa na poziomie gimnazjalnym
pozytywnie na ogólny poziom komunikatywnoœci dziecka, które chêtniej two-
rzy bogatsze i bardziej zrozumia³e wypowiedzi. W procesie rewalidacyjnym
istotne wydaje siê zw³aszcza po³o¿enie nacisku na utrwalanie umiejêtnoœci
zwi¹zanych z prawid³ow¹ artykulacj¹ oraz wczesne wprowadzanie æwiczeñ
w konwencji dialogu, dziêki czemu dziecko mog³oby nabieraæ poczucia bycia
rozumianym oraz czerpaæ przyjemnoœæ z nabywanej zdolnoœci do tworzenia
coraz bardziej zrozumia³ych wypowiedzi.
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Summary

COMMUNICATIVE COMPETENCE OF DEAF JUNIOR HIGH STUDENTS
– RESEARCH RESULTS

This article presents the results of the studies on communicative competence
of deaf children at the age of 12 to 15. Taking into consideration the surdopsy-
chological context specifics, the importance of communicative competence for
proper functioning of an individual is indicated. The article describes the metho-
dology and the research conducted by the author among 30 deaf junior high stu-
dents with a hearing loss over 70 dB and a group of 30 junior high students wi-
thout any hearing problems. The complexity of expression served as an indica-
tor of communicative competence which permitted comparing both groups.
Other communicative competence indicators specific for the group of deaf chil-
dren were characterized, including: intelligibility of expression and a preferred
type of communication. The proposed type of measurement permitted not only
indicating significant differences in the level of communicative competence be-
tween the children from both groups, but also noticing several features charac-
teristic for the language of deaf children. Theoretical and practical implications
of the research on communicative competence were underlined.
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AUTOPERCEPCJA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PEDAGO-
GÓW RESOCJALIZACYJNYCH  

Analiza literatury poświęconej funkcjonowaniu zakładów izolacyjnych
dla nieletnich wskazuje, że nauka dopiero od niedawna zajmuje się
problemem personelu resocjalizacyjnego, którego praca ma zasadni-
czy wpływ na przebieg i skutki resocjalizacji. Biorąc pod uwagę całość
procesu resocjalizacji wobec wychowanków zakładów dla nieletnich, H.
Machel i H. Lenczewska (2003, s. 438) uważają, że o jego powodzeniu
decyduje kilka czynników, m.in. profesjonalizm personelu, na który
składają się elementy osobowości i kwalifikacje (kompetencje) zawo-
dowe pedagogów.
Lansowane w różnych koncepcjach pedagogicznych postawy wycho-
wawcze i odpowiadające im różne umiejętności psychospołeczne wy-
chowawcy, bez których proces wychowania i resocjalizacji skazany jest
na niepowodzenie, nakładają się na ukształtowany w toku rozwoju
i dojrzewania społecznego oraz zawodowego obraz siebie pedagoga.
Każdy zatem pedagog działający w sytuacji wychowawczej ma własną
reprezentację siebie – autopercepcję, która stanowi rezultat uogólnio-
nych informacji dotyczących m.in. własnych umiejętności i zdolności
(Gurycka 1990, s. 104).

Za³o¿enia teoretyczne

Wed³ug J. Reykowskiego (1975), wiedza nabywana o sobie mo¿e przy-
bieraæ formê niezwerbalizowanych przeœwiadczeñ, co do w³asnych

mo¿liwoœci (poczucie w³asnego „ja“) oraz œwiadomych opinii o sobie („ja“
œwiadome), obejmuj¹cych „ja“ prywatne i „ja“ zawodowe osoby (Wêgliñski
2000, s. 142). W przypadku pedagogów resocjalizacyjnych, obok œwiado-
moœci sposobów wywierania wp³ywu wychowawczego w pracy z nieletni-
mi, istotn¹ rolê odgrywa równie¿ autopercepcja w³asnych kompetencji za-
wodowych. 

Zdaniem M. Dudzikowej (1994, s. 204), kompetencja jest zdolnoœci¹ do
czegoœ, zale¿n¹ zarówno od znajomoœci wchodz¹cych w ni¹ umiejêtnoœci,
sprawnoœci, jak i od przekonania o mo¿liwoœci pos³ugiwania siê t¹ zdolno-
œci¹. Wa¿ne s¹ tu, zdaniem autorki, dwa rodzaje przekonañ: przekonania
normatywne, wyznaczaj¹ce odpowiednie wartoœci, oraz przekonania dy-
rektywne, które wskazuj¹ sposób realizacji tych¿e wartoœci. Kompetencje
zawodowe zatem to struktura poznawcza, z³o¿ona z okreœlonych zdolnoœci

SZKO£A SPECJALNA 2/2007 115



SZKO£A SPECJALNA 2/2007 116

(umiejêtnoœci, czynnoœci), zasilana wiedz¹ i doœwiadczeniem; zbudowana
na zespole przekonañ, ¿e za pomoc¹ tych zdolnoœci warto i mo¿na w da-
nym kontekœcie sytuacji w³asnej jednostki inicjowaæ i realizowaæ skutecznie
zadania w celu osi¹gniêcia po¿¹danych celów zawodowych. Przytoczona
definicja zawiera siê w drugiej grupie definicji kompetencji zawodowych
nauczycieli-wychowawców (Stech 2002, s. 11–14). Zbli¿one do tego ujêcia
kompetencji s¹ definicje z grupy trzeciej, które okreœliæ mo¿na jako integra-
tywne, kompleksowe. Mówi¹ one o kompetencjach jako dyspozycji wielce
z³o¿onej, stanowi¹cej wypadkow¹ (splot) wiedzy, umiejêtnoœci, postaw
i motywacji, emocji i wartoœciowania (tam¿e). S. Dylak (1995, s. 37) za kom-
petencje uwa¿a „zbiór wiedzy, umiejêtnoœci, dyspozycji oraz postaw i war-
toœci nadrzêdnych dla skutecznej realizacji na³o¿onych zadañ“. Aby unik-
n¹æ redukcji kompetencji nauczycielskich do elementarnych, obserwowal-
nych operacji zawodowych, opowiada siê on raczej za operowaniem zbio-
rami œcie¿ek i wi¹zek.

Z uwagi na specyfikê pracy resocjalizacyjnej, za w³aœciw¹ dla pedagogów
specjalnych przyjêto, nale¿¹c¹ do trzeciej grupy definicji, klasyfikacjê kom-
petencji nauczycielskich i wychowawczych zaproponowan¹ przez R. Kwa-
œnicê (1994), gdy¿ wyodrêbnione przez tego autora kompetencje zawodowe,
a w szczególnoœci techniczne, s¹ to¿same z poszczególnymi etapami oddzia-
³ywania resocjalizacyjnego i koresponduj¹ z podstawowymi zadaniami –
problemami pedagogiki resocjalizacyjnej (por. Pytka 2001). Poza tym kon-
cepcja R. Kwaœnicy ma ju¿ ugruntowan¹ pozycjê i czêsto jest wykorzystywa-
na w rozwa¿aniach pedagogów podejmuj¹cych problematykê pedeutolo-
giczn¹ (Stech 2002, s. 15).

Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e doœwiadczenie ludzkie tworzy siê w dwóch sfe-
rach znaczeñ: w obszarze wiedzy praktyczno-moralnej i w obszarze wiedzy
technicznej, R. Kwaœnica (1994) wyodrêbni³ dwie grupy kompetencji: 

kompetencje praktyczno-moralne, w których sk³ad wchodz¹: kompetencje in-
terpretacyjne, moralne i komunikacyjne,
kompetencje techniczne, do których nale¿¹: kompetencje postulacyjne, meto-
dyczne i realizacyjne.
W grupie kompetencji praktyczno-moralnych, kompetencje interpretacyjne

wyra¿aj¹ zdolnoœæ rozumiej¹cego odnoszenia siê do œwiata (rzeczy, do innych
ludzi i do siebie poprzez samorefleksjê) oraz zadawania pytañ dotycz¹cych
œwiata. Kompetencje moralne to zdolnoœæ prowadzenia refleksji moralnej, a wiêc
pytanie o prawomocnoœæ postêpowania. Jest to autorefleksja nad pytaniem, jaki
powinien byæ i jak postêpowaæ wychowawca, by dochowaæ wiernoœci sobie, nie
ulec duchowemu zniewoleniu, ale te¿ by swoim postêpowaniem nie ograniczaæ
innych ludzi w ich prawach do wewnêtrznej wolnoœci i podmiotowoœci, i w pra-
wie do wyboru w³asnej drogi. Kompetencje komunikacyjne to „zdolnoœæ bycia
w dialogu z innymi i z sob¹ samym“. Chodzi tu o rozmowê z „Innym“, o próbê
rozumienia jego, siebie oraz tego, co nas wspólnie ogarnia. W strukturê tej kom-
petencji wchodz¹ m.in.: zdolnoœæ empatycznego rozumienia i bezwarunkowej
akceptacji wychowanka, zdolnoœæ do krytyki pojêtej nie jako deprecjonowanie
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czegoœ, lecz jako poszukiwanie ukrytych przes³anek cudzych i w³asnych pogl¹-
dów, przekonañ i zachowañ oraz postawa niedyrektywna, nakazuj¹ca przedsta-
wiaæ swój punkt widzenia jako ofertê myœlow¹, jako jedn¹ z mo¿liwych i pro-
wizorycznych odpowiedzi, nie zaœ jako odpowiedŸ gotow¹ (skoñczon¹, za-
mkniêt¹) i jedynie mo¿liw¹.

W grupie kompetencji technicznych, jako kompetencje postulacyjne okreœla-
na jest umiejêtnoœæ opowiadania siê za takimi czy innymi celami (pojmowany-
mi instrumentalnie), umiejêtnoœæ wskazywania po¿¹danych celów i identyfi-
kowania siê z nimi. Kompetencje metodyczne to umiejêtnoœæ dzia³ania wed³ug
regu³ okreœlaj¹cych optymalny porz¹dek czynnoœci. Treœci¹ owych regu³ jest
przepis dzia³ania mówi¹cy, co i w jakiej kolejnoœci trzeba robiæ, by osi¹gn¹æ
cel, zaœ przepisy czynnoœci nazywanych metodami umo¿liwiaj¹ efektywne
dzia³anie. Kompetencje realizacyjne to umiejêtnoœæ doboru œrodków i tworze-
nia warunków sprzyjaj¹cych realizacji celu (Kwaœnica 1994; Garlej-Drzewiec-
ka 2002, s. 56–57). 

Z uwagi na z³o¿ony charakter pracy pedagogów resocjalizacyjnych istotne,
z punktu widzenia skutecznoœci podejmowanych przez nich dzia³añ, znaczenie
maj¹ obydwie grupy kompetencji zawodowych.

Za³o¿enia metodologiczne badañ w³asnych

W zwi¹zku z powy¿szym pojawiaj¹ siê nastêpuj¹ce pytania dotycz¹ce auto-
percepcji struktury, poziomu oraz uwarunkowañ kompetencji zawodowych pe-
dagogów resocjalizacyjnych:
1. Jaka jest struktura kompetencji zawodowych w œwiadomoœci pedagogów re-

socjalizacyjnych?
2. Jaki jest poziom poszczególnych grup kompetencji zawodowych w opinii pe-

dagogów resocjalizacyjnych?
3. Od czego zale¿y poziom kompetencji zawodowych pedagogów specjalnych?

W celu uzyskania odpowiedzi na powy¿sze pytania przeprowadzono bada-
nia terenowe w siedmiu zak³adach poprawczych typu otwartego i pó³otwar-
tego na terenie kraju. Ze wzglêdu na diagnostyczny charakter niniejszej pra-
cy metod¹ wiod¹c¹ by³ sonda¿ diagnostyczny, który jest sposobem groma-
dzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice
zjawisk spo³ecznych, opiniach i pogl¹dach wybranych zbiorowoœci, nasilaniu
siê i kierunkach rozwoju okreœlonych zjawisk i wszelkich innych zjawiskach
instytucjonalnie niezlokalizowanych – posiadaj¹cych znaczenie wychowaw-
cze – w oparciu o specjalnie dobran¹ grupê reprezentuj¹c¹ populacjê general-
n¹, w której badane zjawisko wystêpuje (Pilch, Bauman 2001, s. 80; Pilch 1995,
s. 51). Podstawowym narzêdziem wykorzystywanym w badaniach sonda¿o-
wych jest kwestionariusz, którego konstruowanie opisane zosta³o dok³adnie
w literaturze z zakresu metodologii nauk spo³ecznych (zob. Nachmias, Frank-
fort–Nachmias 2001, s. 267–295). Wybór ankiety, jako podstawowej techniki
badawczej, podyktowany by³ g³ównie specyfik¹ badanego œrodowiska wy-
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chowawczego, a tak¿e tym, ¿e pedagodzy resocjalizacyjni najczêœciej maj¹ do
czynienia z ró¿nego rodzaju kwestionariuszami ankiet, przez co nie budz¹ ju¿
one takiej obronnoœci percepcyjnej jak kwestionariusze osobowoœci (Wêgliñ-
ski 2000, s. 112). Ankieta jest równie¿ bezpiecznym narzêdziem nie ingeruj¹-
cym bezpoœrednio w pracê pedagogów, jak ma to miejsce na przyk³ad
w przypadku obserwacji uczestnicz¹cej, istnieje zatem wiêksze prawdopodo-
bieñstwo uzyskania zgody pedagoga na udzia³ w badaniach. Zdaniem A. Wê-
gliñskiego (2000, s. 204), przeprowadzenie obserwacji uczestnicz¹cej pracy
wychowawczo-terapeutycznej mo¿e byæ wrêcz niemo¿liwe ze wzglêdu na sil-
ny opór pedagogów, którzy raczej wol¹ mówiæ i pisaæ o tym jak postêpuj¹ ni¿
pozwoliæ na obserwowanie w³asnych dzia³añ. Wreszcie, na wybór ankiety
wp³yn¹³ rozleg³y zakres poszukiwañ badawczych, gdy¿ badane kompetencje
ujawniane s¹ w ró¿nych i trudnych do przewidzenia i uchwycenia sytuacjach
wychowawczych. G³ównym zatem narzêdziem badawczym by³ Autorski
Kwestionariusz Ankiety dla Wychowawców Nieletnich Agresorów. Podjête
badania empiryczne sytuuj¹ siê w nurcie badañ nad opiniami, ocenami i po-
gl¹dami pedagogów resocjalizacyjnych.

Teren badañ stanowi³y losowo wybrane zak³ady poprawcze dla ch³opców
województwa dolnoœl¹skiego, œl¹skiego, ³ódzkiego i ma³opolskiego. By³y
to w wiêkszoœci zak³ady poprawcze typu pó³otwartego. Badaniami objêto
grupê 100 pedagogów resocjalizacyjnych – wychowawców pracuj¹cych
w internatach zak³adów poprawczych, gdy¿ internat jest wiod¹cym
w strukturze mikrosystemu zak³adowego uk³adem wychowawczym (Wê-
gliñski 2000, s. 103). Badani wychowawcy to przewa¿nie dojrzali b¹dŸ star-
si mê¿czyŸni o œrednim doœwiadczeniu zawodowym – wychowawczym
w ogóle. Wiêkszoœæ z nich posiada wykszta³cenie wy¿sze psychopedago-
giczne, które zdobyli lub uzupe³nili w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat (po
1990 r.) w uczelniach wy¿szych o charakterze uniwersyteckim lub zawodo-
wym. 

Analiza wyników badañ w³asnych

Struktura i poziom kompetencji zawodowych w œwiadomoœci 
wychowawców zak³adów poprawczych

W pytaniu kwestionariusza dotycz¹cym autooceny poziomu kompetencji
zawodowych pedagogów specjalnych, zarówno teoretyczna analiza treœci
wskaŸników, jak równie¿ analiza czynnikowa pozwoli³y na wyodrêbnienie
2 czynników. Dwadzieœcia zaproponowanych w treœci pytania wskaŸników
tworzy dwa odrêbne, bardzo mocno skorelowane wewnêtrznie, czynniki.
Wk³ad czynnika 1 w ca³kowity zasób zmiennoœci wspólnej wynosi 4,59, zaœ
czynnika 2 – 4,14. Obydwa zatem wyodrêbnione czynniki wyjaœniaj¹ razem
ponad 44% wariancji (czynnik 1 wyjaœnia prawie 23% wariancji, zaœ czynnik
2 – 21%). 
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Tabela 1
Zestawienie czynników wyodrêbnionych w strukturze zmiennej „kompetencje zawodowe“

Czynnik 1 – to „kompetencje praktyczno-moralne“, natomiast czynnik 2
– to „kompetencje techniczne“, wyodrêbnione przez R. Kwaœnicê (1994) ja-
ko dwie grupy kompetencji zawodowych nauczycieli (i wychowawców).
Analiza czynnikowa potwierdzi³a zatem istnienie w œwiadomoœci wycho-
wawców dwuczynnikowej struktury wewnêtrznej kompetencji zawodo-
wych.

Ze wzglêdu na swoistoœæ zawodu pedagoga (nauczyciela), obydwie grupy
kompetencji trzeba uznaæ za kompetencje zawodowe (Kwaœnica 1994, s. 16–25;
Garlej-Drzewiecka 2002, s. 56–57). Jednak, zdaniem R. Kwaœnicy (1994), nale¿y
mieæ œwiadomoœæ, i¿ ze wzglêdu na specyfikê zawodu wychowawcy, kompe-
tencje praktyczno-moralne zajmuj¹ pozycjê nadrzêdn¹ w odniesieniu do kom-
petencji technicznych, gdy¿ te drugie mog¹ byæ u¿yte dopiero po uwzglêdnie-
niu tych z grupy pierwszej, co nie oznacza jednak, ¿e kompetencje techniczne
powinny byæ pomniejszane. 

Wyniki statystyk korelacyjnych potwierdzi³y za³o¿enie, ¿e istnieje dodatnia
korelacja pomiêdzy autopercepcj¹ poziomu poszczególnych grup kompetencji
zawodowych oraz ¿e zgodnie z przyjêtym za³o¿eniem poziom kompetencji
technicznych zale¿y od poziomu kompetencji praktyczno-moralnych. Wspó³-
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czynnik korelacji Spearmana o wartoœci 0,689 wskazuje na wysok¹ zale¿noœæ do-
datni¹ pomiêdzy analizowanymi zmiennymi na poziomie istotnoœci statystycz-
nej p < 0,01.

Tabela 2
Korelacja pomiêdzy poziomem kompetencji praktyczno-moralnych a poziomem 

kompetencji technicznych pedagogów resocjalizacyjnych

W celu zbadania autopercepcji poziomu kompetencji zawodowych poproszo-
no badanych pedagogów, aby ocenili na 5-stopniowych skalach ocen posiadane
umiejêtnoœci, bêd¹ce wskaŸnikami dwóch wyodrêbnionych na podstawie teorii
i za pomoc¹ analizy czynnikowej opisanych grup kompetencji zawodowych pe-
dagogów. 

Œrednia wartoœæ dla czynnika 1 – „kompetencji praktyczno-moralnych“ wyno-
si –  1 = 3,947, zaœ dla czynnika 2 – „kompetencji technicznych“ –  2 = 3,791. Ana-
lizowane wartoœci mieœci³y siê w przedziale od 1 do 5, gdzie min. = 1, max. = 5,
zatem uzyskane wyniki mo¿na zakwalifikowaæ do nastêpuj¹cych poziomów:
poziom niski (N): 1,0 – 2,33; poziom œredni (Œ): 2,34 – 3,67 oraz poziom wysoki
(W): 3,68 – 5,0.

Pomimo tego, ¿e œrednia wartoœæ ocen kompetencji praktyczno-moralnych
jest nieco wy¿sza ni¿ œrednia kompetencji technicznych, to jednak œrednie
obydwu grup kompetencji mieszcz¹ siê w przedziale wyników wysokich
(W). 

Wyniki przeprowadzonych badañ wydaj¹ siê przeczyæ hipotezie zapro-
ponowanej przez R. Kwaœnicê (1994, s. 32–35), zgodnie z któr¹ tendencj¹
dominuj¹c¹, charakterystycznym rysem postaw i zachowañ nauczycieli jest
absolutyzacja kompetencji technicznych i g³êbokie zapomnienie o kompe-
tencjach praktyczno-moralnych. Nale¿y jednak braæ pod uwagê, ¿e grupê
badawcz¹ stanowili w tym wypadku pedagodzy resocjalizacyjni, nie zaœ
nauczyciele przedmiotów ze szkó³ masowych, o których pisa³ R. Kwaœnica.
Praca tych¿e pedagogów nie ogranicza siê do nauczania, ale obejmuje sze-
roko rozumian¹ opiekê, wychowanie i terapiê, które wymagaj¹ od wycho-
wawcy zarówno kompetencji technicznych, jak i praktyczno-moralnych.
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Ponadto podstawê formu³owania wniosków z przeprowadzonych badañ
stanowi³y opinie i oceny pedagogów na temat ich umiejêtnoœci, nie zaœ
obiektywne pomiary rzeczywistego poziomu kompetencji zawodowych.
Pedagodzy resocjalizacyjni s¹ krytykowani z jednej strony za zbytni beha-
wioryzm i instrumentalizm w podejœciu do nieletnich, z drugiej zaœ – za
brak kompetencji oraz kreatywnoœci w pracy wychowawczej. Byæ mo¿e
chc¹c unikn¹æ krytyki i chroniæ w³asny wizerunek, mogli oni zawy¿aæ oce-
ny swoich kompetencji, w szczególnoœci praktyczno-moralnych. Poza tym
wychowawcy nieletnich wiedz¹ prawdopodobnie, jakie strategie wycho-
wawczo-terapeutyczne s¹ obecnie zalecane przez metodyków resocjalizacji
oraz jakie dzia³ania, postawy i kompetencje pedagogów mog¹ zwiêkszyæ
efektywnoœæ tych oddzia³ywañ. Chc¹c byæ w zgodzie z najnowszymi tren-
dami i kierunkami oddzia³ywañ zalecanymi przez teoretyków i metody-
ków, pedagodzy mogli zaznaczaæ na skalach ocen po¿¹dany, a nie posiada-
ny poziom kompetencji zawodowych. Mamy tu wiêc do czynienia z istot-
nym elementem œwiadomych opinii o sobie, a mianowicie z „ja“ powinno-
œciowym, na które sk³adaj¹ siê wyobra¿enia pedagoga o tym, jaki powinien
byæ z punktu widzenia profesjonalizmu zawodowego. Nale¿y jednak wzi¹æ
pod uwagê, ¿e zawy¿ona, nieadekwatna samoocena mo¿e stanowiæ realne
zagro¿enie dla powodzenia oddzia³ywañ pedagogicznych. Wed³ug M. £o-
bockiego (1983, s. 7 i n.), powodzenie pracy wychowawczej z m³odzie¿¹ za-
le¿y m.in. od samooceny i samokontroli pedagogów. Samoocena oznacza tu
pog³êbion¹ refleksjê nad sob¹ i w³asnym postêpowaniem z podopiecznymi,
zaœ samokontrola zwi¹zana jest z tendencj¹ do ci¹g³ego ulepszania swych
umiejêtnoœci i mo¿liwoœci wywierania konstruktywnego wp³ywu wycho-
wawczego oraz ze zdolnoœci¹ do samodoskonalenia w³asnej dzia³alnoœci
wychowawczej. Nieadekwatna samoocena mo¿e wiêc ograniczaæ zdolnoœæ
pog³êbionej refleksji nad w³asnym postêpowaniem i krytycznej analizy
w³asnych umiejêtnoœci, a w konsekwencji utrudniaæ podwy¿szanie kompe-
tencji zawodowych oraz optymalizowanie i doskonalenie dzia³alnoœci reso-
cjalizacyjnej.

Czynniki wp³ywaj¹ce na poziom poszczególnych grup kompetencji
zawodowych pedagogów resocjalizacyjnych

Podczas teoretycznej analizy trzeciego problemu wyodrêbniono nastê-
puj¹ce dwie grupy zmiennych niezale¿nych: doœwiadczenie zawodowe
pedagogów – wiek, sta¿ pracy (wychowawczej w ogóle) oraz przygotowa-
nie do pracy zawodowej: wykszta³cenie, przygotowanie do poszczegól-
nych sk³adowych pracy wychowawczej, przygotowanie akademickie, do-
skonalenie zawodowe, tj. czytelnictwo, wymiana doœwiadczeñ, dokszta³-
canie zorganizowane, wiedza teoretyczna z zakresu pedagogiki resocjali-
zacyjnej.
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Autopercepcja kompetencji zawodowych a doœwiadczenie zawodowe 
wychowawców

Analiza korelacyjna ujawni³a istotne zale¿noœci pomiêdzy poziomem wyo-
drêbnionych grup kompetencji zawodowych a poszczególnymi wskaŸnikami
zmiennej „doœwiadczenie zawodowe pedagogów“. Uzyskane wyniki korelacji
wskazuj¹ na to, ¿e sta¿ pracy zawodowej oraz wiek warunkuj¹ w sposób istot-
ny statystycznie wzrost samooceny poziomu kompetencji zawodowych bada-
nych pedagogów.

Tabela 3
Zmienne w obszarze doœwiadczenia zawodowego koreluj¹ce z dwiema grupami 

kompetencji zawodowych pedagogów (N = 100)

Analiza korelacyjna ujawni³a istotn¹ statystycznie na poziomie p < 0,01 dodat-
ni¹ korelacjê pomiêdzy obiema grupami kompetencji zawodowych a wiekiem
badanych pedagogów, jednak zale¿noœæ pomiêdzy wiekiem a autopercepcj¹
kompetencji technicznych jest silniejsza ni¿ pomiêdzy wiekiem a autopercepcj¹
kompetencji praktyczno-moralnych.

Je¿eli chodzi o sta¿ pracy badanych wychowawców, to koreluje on dodatnio
ze spostrzeganym przez pedagogów poziomem w³asnych kompetencji technicz-
nych na poziomie istotnoœci statystycznej p < 0,01 oraz wykazuje nieco s³absz¹,
istotn¹ na poziomie p < 0,05, równie¿ dodatni¹ zale¿noœæ z poziomem kompe-
tencji praktyczno-moralnych. 

Ujawni³a siê zatem ogólnie silniejsza zale¿noœæ pomiêdzy samoocen¹ po-
ziomu kompetencji technicznych a wiekiem i sta¿em pracy pedagogów re-
socjalizacyjnych. Wyjaœniæ mo¿na to prawdopodobnie dominacj¹ strategii
behawioralnej w metodyce resocjalizacji nieletnich. Praca wychowawczo-
-terapeutyczna bazuj¹ca g³ównie na behawioryzmie sprzyja rozwijaniu
u wychowawców zwi¹zanych z tym podejœciem kompetencji technicz-
nych. Prawdopodobnie wci¹¿ jeszcze w rozumieniu pedagogów praca
z m³odzie¿¹ w placówkach resocjalizacyjnych polega g³ównie na czysto in-
strumentalnym, technicznym realizowaniu pewnych, czêsto z góry okre-
œlonych, procedur wynikaj¹cych z orientacji behawiorystycznej, nie zaœ na
podmiotowej wspó³pracy opartej na humanistycznych zasadach i bazuj¹-
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cej na pe³nej empatii i akceptacji relacji interpersonalnej, zwi¹zanej
z podejœciem humanistycznym. Z tymi dwiema strategiami oddzia³ywañ
wychowawczo-terapeutycznych wobec nieletnich zwi¹zane s¹ odmienne
kompetencje zawodowe, wykorzystywane i rozwijane podczas realizacji
zadañ resocjalizacyjnych. Oddzia³ywania czysto behawioralne wymagaj¹
wyuczenia przez pedagoga pewnych metod i technik dzia³ania oraz wy-
æwiczenia konkretnych umiejêtnoœci technicznych, zatem czas i charakter
pracy bêd¹ mia³y wp³yw na ten proces. Natomiast praca zgodna z zasada-
mi psychologii humanistycznej wymaga innego ni¿ techniczne podejœcia
do wychowanka, wymaga ci¹g³ego analizowania i rozumienia sytuacji wy-
chowawczej, i twórczego dostosowywania do niej dzia³añ. Do prowadze-
nia tego rodzaju oddzia³ywañ wychowawczo-terapeutycznych niezbêdne
s¹ kompetencje praktyczno-moralne, polegaj¹ce w du¿ej mierze na byciu,
prze¿ywaniu i rozumieniu, które jeszcze do niedawna nie by³y i wydaje
siê, ¿e wci¹¿ nie s¹ wykorzystywane w pracy z nieletnimi. Pomimo czêsto
bardziej postulowanych ni¿ obserwowanych zmian w praktyce resocjaliza-
cyjnej, wci¹¿ jeszcze najbardziej rozpowszechniony wydaje siê system dys-
cyplinarno-izolacyjny i progresywny, który, zdaniem Z. Bartkowicza
(1996, s. 28), preferuje wyraŸnie jeden rodzaj terapii – behawioraln¹, nato-
miast nie stwarza dogodnych warunków dla terapii humanistycznej, a tym
samym dla rozwoju kompetencji praktyczno-moralnych. Dlatego te¿ beha-
wioralny charakter pracy z nieletnimi w zak³adach poprawczych w wiêk-
szym stopniu wp³ywa na rozwój technicznych ni¿ praktyczno-moralnych
kompetencji pedagogów.

Autopercepcja kompetencji zawodowych a przygotowanie do pracy 
zawodowej wychowawców

Przeprowadzona analiza korelacyjna wykaza³a istotne statystycznie (na
poziomie p < 0,01) zale¿noœci dodatnie pomiêdzy autopercepcj¹ obu grup
kompetencji zawodowych a przygotowaniem do poszczególnych sk³ado-
wych pracy zawodowej, przygotowaniem akademickim do pracy i wszyst-
kimi trzema formami doskonalenia zawodowego. Jedynie w przypadku
zorganizowanego dokszta³cania zawodowego widoczna jest znacznie s³ab-
sza, choæ wci¹¿ istotna (na poziomie p < 0,05), korelacja tej zmiennej z po-
ziomem kompetencji praktyczno-moralnych badanych pedagogów. Wszy-
stkie uzyskane zale¿noœci by³y silniejsze w przypadku kompetencji tech-
nicznych. W œwiadomoœci pedagogów zatem przygotowanie do pracy re-
socjalizacyjnej, zarówno uzyskiwane podczas kszta³cenia akademickiego,
jak i doskonalenia zawodowego, wywiera silniejszy wp³yw na poziom ich
kompetencji technicznych ni¿ praktyczno-moralnych. Zdaniem R. Kwaœni-
cy (1994, s. 32–35) dzieje siê tak, poniewa¿ pedagogika przedkrytyczna
(techniczna) wype³nia programy wszelkich form kszta³cenia nauczycieli
oraz krzewi – i tak ju¿ obecny w naszym ¿yciu – kult myœlenia technicz-
nego. 
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Tabela 4
Zmienne w obszarze przygotowania do pracy koreluj¹ce z dwiema grupami 

kompetencji zawodowych pedagogów (N = 100)

Analiza korelacyjna wykaza³a równie¿ brak istotnych statystycznie zale¿noœci
pomiêdzy obiema grupami kompetencji zawodowych a wykszta³ceniem i wie-
dz¹ teoretyczn¹ w œwiadomoœci pedagogów resocjalizacyjnych.

Brak w œwiadomoœci pedagogów istotnego zwi¹zku pomiêdzy kompeten-
cjami zawodowymi a wykszta³ceniem oraz wiedz¹ prawdopodobnie mo¿na
wyjaœniæ tym, ¿e istnieje du¿a rozbie¿noœæ pomiêdzy profilem kszta³cenia
akademickiego oraz wiedz¹ teoretyczn¹ a potrzebami praktyków. Programy
kszta³cenia oferowane przez uczelnie pedagogiczne koncentruj¹ siê na teorii,
zaœ praktyki studenckie i zajêcia warsztatowe, podczas których mo¿na roz-
wijaæ kompetencje zawodowe, traktowane s¹ marginalnie. Zdaniem A. Sze-
cówki (1995, s. 65–66), ¿aden, zarówno z obowi¹zuj¹cych, jak i przygotowy-
wanych do wdro¿enia, z planów studiów nie zaspokaja w pe³ni potrzeb
i oczekiwañ placówek resocjalizacyjnych. Aby tak siê sta³o, studia w zakre-
sie pedagogiki resocjalizacyjnej powinny mieæ nastêpuj¹ce atrybuty: naby-
wanie kwalifikacji pedagoga resocjalizacyjnego musi odbywaæ siê w trwa-
³ym – œródrocznym kontakcie praktycznym z placówkami resocjalizacyjnymi
na zasadzie klinik akademii medycznej, pedagogiczne praktyki ci¹g³e stu-
dentów powinny byæ bardziej nadzorowane przez pracowników naukowo-
-dydaktycznych uczelni oraz dydaktyczno-wychowawczych poszczególnych
placówek, studenci powinni pod koniec studiów odbyæ praktykê dyplomo-
w¹, ponadto studenci resocjalizacji powinni obligatoryjnie zdobywaæ pe³ne
umiejêtnoœci w zakresie stosowania wybranej formy kulturotechniki, np. pla-
styka, muzyka, ma³e formy teatralne, fotografia, a tak¿e w zakresie stosowa-
nia elementów technik psychokorekcyjnych, np. æwiczenia relaksacyjno-kon-
centruj¹ce, psychodrama, arteterapia, muzykoterapia, trening interpersonal-
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ny, nale¿a³oby równie¿ we wszystkich uczelniach nadaæ odpowiedni¹ rangê
przedmiotowi „metodyka pracy resocjalizacyjnej“. Postulaty te, zapropono-
wane w 1991 r. przez zespó³ do spraw nowych form kszta³cenia i doskonale-
nia kadr Komisji do opracowania nowego systemu resocjalizacji nieletnich,
wci¹¿ czekaj¹ na realizacjê. Równie¿ I. Obuchowska (1990, s. 21) dostrzega
liczne ograniczenia w kszta³ceniu nauczycieli-wychowawców, którym bra-
kuje doœwiadczeñ o charakterze warsztatowym, gdzie poza sfer¹ poznawcz¹
mogliby poznaæ samego siebie, wykreowaæ inn¹ refleksjê pedagogiczn¹, uak-
tywniæ syntoniê (empatiê emocjonaln¹) i prospo³ecznoœæ. A tymczasem, zda-
niem M. Ganczarskiej (2002, s. 59), uzyskanie kwalifikacji, których namacal-
nym dowodem jest dyplom ukoñczenia studiów, nie powinno byæ uto¿sa-
miane z uzyskaniem kompetencji zawodowych, co potwierdzaj¹ niniejsze
badania. Pod pojêciem kompetencji zawodowych kryje siê bowiem szeroko
rozumiana gotowoœæ do wykonywania zawodu. Badania M. Ganczarskiej
(2002, s. 60) pokazuj¹, ¿e a¿ 82% studentów terapii pedagogicznej z pedago-
gik¹ specjaln¹ nie czuje siê gotowa do podjêcia pracy w swoim zawodzie, co
potwierdza, ¿e solidne przygotowanie teoretyczne, przy braku mo¿liwoœci
uzyskania doœwiadczenia praktycznego, nie sprzyja nabywaniu kompetencji
zawodowych. W istocie studia wy¿sze daj¹ przede wszystkim rozleg³e pod-
stawy teoretyczne. Jednak pomimo propozycji zmian, wci¹¿ jeszcze z ró¿-
nych, g³ównie organizacyjnych, przyczyn nie mo¿na studentowi zapewniæ
proporcjonalnego do zg³êbianej teorii przygotowania praktycznego, które
pomog³oby zmniejszyæ rozdŸwiêk miêdzy uzyskiwanymi w trakcie studiów
magisterskich kwalifikacjami a kompetencjami zawodowymi. Dlatego, jak
siê wydaje, trudno doszukaæ siê w œwiadomoœci pedagogów resocjalizacyj-
nych istotnego zwi¹zku pomiêdzy wykszta³ceniem i wiedz¹ teoretyczn¹
a kompetencjami zawodowymi. 

Warto w tym miejscu przyjrzeæ siê dok³adniej problemowi adekwatnoœci
kszta³cenia i doskonalenia zawodowego pedagogów resocjalizacyjnych oraz
przygotowania ich do zadañ wychowawczych w pracy z nieletnimi. Ujawniono
bowiem, ¿e im wy¿ej pedagodzy oceniaj¹ swoje przygotowanie do pracy, tym
wy¿ej oceniaj¹ równie¿ swoje kompetencje do jej wykonywania. Ogólnie po-
ziom przygotowania do realizacji wszystkich wyszczególnionych w pytaniu za-
dañ w ocenie wychowawców okaza³ siê œredni. Interesuj¹ce jest jednak to, ¿e ba-
dani pedagodzy najni¿ej oceniali przygotowanie akademickie do zadañ tera-
peutycznych, reedukacyjnych, diagnostycznych oraz do pracy z grup¹ wycho-
wawcz¹, najlepiej zaœ czuj¹ siê przygotowani w toku kszta³cenia akademickiego
do realizacji zadañ wychowawczych, opiekuñczych i organizacyjnych. W kon-
sekwencji pedagodzy resocjalizacyjni mog¹ podejmowaæ ma³o dzia³añ diagno-
stycznych i terapeutycznych, maj¹cych zasadnicze znaczenie z punktu widzenia
efektywnoœci resocjalizacji. Wygl¹da wiêc na to, ¿e wychowawcy pracuj¹cy
z nieletnimi w zak³adach poprawczych czuj¹ siê lepiej przygotowani do roli pe-
dagogów opiekuñczo-wychowawczych ni¿ resocjalizacyjnych. Œrednie ocen
przygotowania wychowawców do realizacji poszczególnych zadañ w skali od 1
do 5 przedstawia tabela 5. 
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Tabela 5
Przygotowanie akademickie do realizacji poszczególnych zadañ w toku dzia³alnoœci re-

socjalizacyjnej w opinii badanych pedagogów

Przeprowadzone badania ujawni³y równie¿, ¿e ci pedagodzy, którzy
czêœciej podejmuj¹ ró¿ne formy doskonalenia zawodowego, posiadaj¹
wy¿szy poziom kompetencji zawodowych (wy¿ej oceniaj¹ w³asne kom-
petencje). Doskonalenie zawodowe ma zatem wyraŸny wp³yw na wzrost
poziomu kompetencji zawodowych, szczególnie technicznych, w auto-
percepcji wychowawców. Analiza korelacyjna wykaza³a jednak silniejsz¹
zale¿noœæ dodatni¹ pomiêdzy poziomem kompetencji zawodowych
a ró¿nymi formami samokszta³cenia (czytelnictwem i wymian¹ doœwiad-
czeñ) ni¿ pomiêdzy poziomem kompetencji a dokszta³caniem w formie
zorganizowanych kursów czy szkoleñ. Nasuwa to pytanie o jakoœæ, ade-
kwatnoœæ i przydatnoœæ niektórych zorganizowanych form dokszta³cania
oferowanych pedagogom resocjalizacyjnym. Warto wiêc przyjrzeæ siê, jak
czêsto, jak licznie oraz w jakich kursach i warsztatach uczestnicz¹ wy-
chowawcy.

Badani pedagodzy (100 osób) poproszeni byli o okreœlenie konkretnych
form doskonalenia zawodowego, z jakich korzystali w ci¹gu ostatnich
dwóch lat, poprzez wpisanie przyk³adów do ka¿dej kategorii odpowiedzi.
I tak, badani pedagodzy uczestniczyli w warsztatach psychopedagogicz-
nych dotycz¹cych: opisu i analizy przypadku (1 osoba), warunków u¿ycia
przymusu bezpoœredniego (1 osoba), diagnozy pedagogicznej (1 osoba),
pracy z osobami uzale¿nionymi, profilaktyki uzale¿nieñ (2 osoby), rozwo-
ju umiejêtnoœci interpersonalnych (1 osoba), efektywnej komunikacji inter-
personalnej (2 osoby), konfliktów grupowych (2 osoby), asertywnoœci
(2 osoby), negocjacji (1 osoba), mediacji (1 osoba), dysfunkcji rozwojowych
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(1 osoba), kszta³towania nowych metod pracy z trudn¹ m³odzie¿¹ (1 oso-
ba), zaburzeñ od¿ywiania (1 osoba), agresji – „z³oœæ pod kontrol¹“ (2 oso-
by), karania i nagradzania (1 osoba), przeciwdzia³ania agresji (2 osoby), te-
rapii przez ruch (1 osoba). Brali równie¿ udzia³ w grupie wsparcia (1 oso-
ba) i warsztatach socjoterapeutycznych (1 osoba). 

Powy¿sze zestawienie pokazuje, jak niewielki procent wychowawców
placówek resocjalizacyjnych korzysta ze zorganizowanych form doskona-
lenia zawodowego. Mo¿e to wynikaæ nie tylko z niskiej jakoœci i ma³ej
przydatnoœci praktycznej oferowanych szkoleñ, ale równie¿ z braku odpo-
wiednich propozycji zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami prakty-
ków oraz trudnoœci organizacyjnych i finansowych. W zrozumieniu powo-
dów tak ma³ej popularnoœci zorganizowanych form doskonalenia zawodo-
wego wœród wychowawców pomocne mog¹ siê okazaæ refleksje samych
respondentów, spoœród których 13% zadeklarowa³o negatywny stosunek
do podnoszenia w³asnych kwalifikacji. Niechêæ do udzia³u w kursach uza-
sadniali oni g³ównie brakiem czasu na doskonalenie zawodowe, zbyt du-
¿ym obci¹¿eniem wynikaj¹cym z nadmiaru obowi¹zków zawodowych,
przymusem dokszta³cania, problemami z dofinansowaniem udzia³u
w szkoleniach przez placówkê oraz brakiem zainteresowañ i cierpliwoœci. 

Podsumowanie i wnioski

W grupie pedagogów resocjalizacyjnych wystêpuj¹ statystycznie istotne
korelacje pomiêdzy poszczególnymi sk³adowymi profesjonalnej œwiadomo-
œci (autopercepcji) wychowawców. Poziom kompetencji zawodowych
w percepcji pedagogów resocjalizacyjnych zale¿y od ich doœwiadczenia za-
wodowego oraz przygotowania do pracy zawodowej. Niestety, wychowaw-
cy nieletnich, choæ deklaruj¹ wysok¹ samoocenê poziomu w³asnych kompe-
tencji, to jednak nie czuj¹ siê zbyt dobrze przygotowani do realizacji nie-
których zadañ zawodowych, w szczególnoœci terapeutycznych. Tradycyjne
programy kszta³cenia akademickiego oraz zorganizowane formy doskonale-
nia zawodowego z powodu swojej sztywnoœci, nieadekwatnoœci, zbyt tech-
nicznego i jednostronnego podejœcia do pracy resocjalizacyjnej, przewagi te-
orii nad praktyk¹ oraz ma³ej iloœci i ró¿norodnoœci oferowanych zajêæ o cha-
rakterze warsztatowym i treningowym, nie s¹ w stanie, w zadawalaj¹cym
stopniu, zaspokoiæ potrzeb praktyków i zwiêkszyæ poziomu kompetencji
technicznych, a tym bardziej praktyczno-moralnych kadry pedagogicznej
zak³adów poprawczych. 

Warto zatem sformu³owaæ pewne wnioski istotne z punktu widzenia dydak-
tyki i metodyki kszta³cenia pedagogów resocjalizacyjnych. Otó¿, zarówno
w kszta³ceniu akademickim, jak i doskonaleniu zawodowym realizowanym
w postaci kursów nale¿a³oby:

zwróciæ wiêksz¹ uwagê na rozwijanie kompetencji praktyczno-moralnych po-
przez zapewnienie studentom udzia³u w warsztatach integracyjnych i komu-
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nikacyjnych oraz treningach asertywnoœci, negocjacji i mediacji, a tak¿e trenin-
gach interpersonalnych;
rozwijaæ u studentów i pedagogów zdolnoœæ i gotowoœæ do ci¹g³ej krytycznej
analizy i oceny w³asnych umiejêtnoœci, sposobu oraz efektów realizacji dzia-
³alnoœci resocjalizacyjnej, a tak¿e do ci¹g³ej, wnikliwej i rzetelnej diagnozy wy-
chowanków;
po³o¿yæ wiêkszy nacisk na przygotowanie studentów do stosowania w pracy
z nieletnimi technik terapeutycznych, zarówno z zakresu terapii behawioral-
nej, jak i humanistycznej oraz eklektycznej;
umo¿liwiæ rozwijanie umiejêtnoœci i zdolnoœci przydatnych w pracy terapeu-
tycznej i psychoedukacyjnej poprzez udzia³ w zajêciach treningowych i war-
sztatowych z zakresu metod terapii pedagogicznej, np. treningach relaksacyj-
nych, treningach umiejêtnoœci spo³ecznych i kontroli z³oœci oraz warsztatach
z zakresu arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii, socjoterapii;
umo¿liwiæ studentom „prze³o¿enie“ zdobytej wiedzy teoretycznej na dzia³ania
praktyczne podejmowane systematycznie i w sposób ci¹g³y, przy jednocze-
snym wsparciu organizacyjnym i emocjonalnym oraz kontroli ze strony nau-
czycieli akademickich oraz kadry pedagogicznej placówek resocjalizacyjnych;
zró¿nicowaæ i dostosowaæ do potrzeb i oczekiwañ praktyków ofertê szkole-
niow¹, a tak¿e u³atwiæ pedagogom i studentom korzystanie z tej oferty po-
przez dofinansowanie oraz organizowanie czasu pracy/nauki w sposób
umo¿liwiaj¹cy podejmowanie dodatkowych zajêæ.
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Summary

SELF–PERCEPTION OF PROFESSIONAL COMPETENCE 
IN RESOCIALIZATION TEACHERS

The author presents the results of her survey and diagnostic tests. The rese-
arch was conducted in randomly selected youth detention centers for boys in the
Province of Lower Silesia, the Province of Silesia, the Province of Lodz and the
Province of Malopolska. It included a group of 100 resocialization teachers wor-
king as supervisors in dormitories at youth detention centers. The field studies
conducted in seven open and half-open youth detention centers across the co-
untry permitted answering the following questions: What is the structure of pro-
fessional competence in resocialization teachers' awareness? What is the level of
particular groups of professional competencies according to resocialization tea-
chers? What does the level of professional competencies in resocialization tea-
chers depend on? The article contains the conclusions which are important both
from the perspective of didactics and methodology of teaching resocialization
teachers.

AUTOPERCEPCJA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PEDAGOGÓW RESOCJALIZACYJNYCH
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Z P R A K T Y K I  P E D A G O G I C Z N E J

KINGA KRAWIECKA
UKSW, Warszawa

ODKRYWCZY I KREACYJNY CHARAKTER 
ODTWÓRCZEGO DZIA£ANIA PLASTYCZNEGO OSÓB 
Z NIEPE£NOSPRAWNOŒCI¥ INTELEKTUALN¥

Chcia³bym dojœæ do tego, aby nigdy nie by³o wiadomo, jak mój obraz
zosta³ zrobiony. Có¿ by to da³o? Otó¿ pragn¹³bym, aby w obrazie
uwydatnia³o siê wy³¹cznie wzruszenie (…)

Pablo Picasso

Odtwórcze dzia³anie plastyczne dostarcza osobom niepe³nosprawnym inte-
lektualnie œrodków pozwalaj¹cych poznaæ, uporz¹dkowaæ, wyraziæ i zrozumieæ
w³asne odczucia, odreagowaæ w spo³ecznie akceptowany sposób nadmierne na-
piêcie emocjonalne. Stanowi dla nich szansê bardziej z³o¿onego doœwiadczania
œwiata i siebie w tym œwiecie, ale przede wszystkim prowokuje do samodziel-
nego wysi³ku i stabilizuje uwagê na jego efektach. Wzglêdem osobowoœci nato-
miast spe³nia funkcje terapeutyczne i katartyczne. Pe³ni zadanie ogólnorozwo-
jowe, przyspiesza rozwój samoœwiadomoœci, a tak¿e u³atwia samorealizacjê. Dla
psychologii ponadto staje siê narzêdziem poznania psychiki cz³owieka, jako jed-
nostki i cz¹stki spo³eczeñstwa. 

Opis badañ w³asnych

Badania w³asne dotyczy³y podstawowej, ale jak¿e z³o¿onej aktywnoœci pla-
stycznej jak¹ jest rysowanie. To pewien sposób autoekspresji, do którego zdol-
ny jest ka¿dy, niezale¿nie od wieku, stanu zdrowia i zdolnoœci intelektual-
nych. Na podstawie tej techniki zdecydowano siê przedstawiæ przebieg pro-
cesu odtwórczego osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Interpretacja ich
poszczególnych rysunków okaza³a siê trudnym zadaniem, tym bardziej, ¿e
nie chodzi³o tylko o zauwa¿enie „czegoœ ³adnego“, ale o odkrycie treœci,
których nie mo¿na wyraziæ s³owami, poj¹æ rozumem, które mo¿na jedynie
g³êboko odczuæ.

Badaniem objêto cztery osoby niepe³nosprawne intelektualnie w stopniu lek-
kim i umiarkowanym (trzy kobiety i jednego mê¿czyznê), w przedziale wieko-
wym 40-55 lat, przebywaj¹cych w Domu Pomocy Spo³ecznej w Warszawie. S¹
to osoby pogodne, radosne, o du¿ej wra¿liwoœci estetycznej, bogatej wyobraŸni
i fantazji, dla których plastyka jest Ÿród³em wewnêtrznego zadowolenia i spo-
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koju. To osoby potrafi¹ce prze¿ywaæ sztukê w sposób zauwa¿alny, a przy tym
prawdziwy, zdobywaj¹c jednoczeœnie nowe spostrze¿enia i doœwiadczenia
przydatne nastêpnemu dzia³aniu.

Badania trwa³y od paŸdziernika 2005 r. do lutego 2006 r. Prace zosta³y wyko-
nane na bia³ym papierze technik¹ rysunkow¹. Badane osoby mia³y za zadanie
odtwarzaæ dany temat („drzewo owocowe“) w ró¿nych odstêpach czasowych.
Proces odtwarzania przebiega³ po godzinie, po tygodniu, a nastêpnie po dwóch
miesi¹cach. Podczas prowadzenia badañ bacznie obserwowano zachowanie da-
nej osoby, sposób wykonywania wytworu plastycznego oraz zwracano uwagê
na wypowiadane komentarze. W³asne spostrze¿enia i uwagi zawarto w samo-
dzielnie przygotowanym arkuszu obserwacyjnym.

G³ównym celem przeprowadzonych badañ by³o okreœlenie:
Czy odtwórcze dzia³anie plastyczne osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektual-
n¹ ma charakter odkrywczy i kreacyjny?
Czy czas ma wp³yw na jakoœæ plastycznego dzia³ania osób z niepe³nospraw-
noœci¹ intelektualn¹?
Czy aktualnie prze¿ywany stan emocjonalny osób z niepe³nosprawnoœci¹ in-
telektualn¹ ma wp³yw na jakoœæ odtwórczego dzia³ania plastycznego?
Materia³ badawczy zbierano za pomoc¹:
samodzielnie skonstruowanego arkusza obserwacyjnego,
analizy dokumentów osobistych (prace plastyczne, dzienniki zajêæ, plany te-
rapii indywidualnej, a w szczególnoœci Indywidualne Plany Wspierania Mie-
szkañca Domu Pomocy Spo³ecznej wed³ug pomys³u Z. Tarkowskiego, opinie
psychologa),
„Testu drzewa“ Charlesa Kocha.
W arkuszu obserwacyjnym zamieszczono nastêpuj¹ce elementy analizy wy-

tworu: liniê, barwê, kszta³t, przestrzeñ, liczbê elementów oraz czas wykonywa-
nia pracy plastycznej. W odpowiednich rubrykach notowano wszelkie spostrze-
¿one fakty, zdarzenia i okolicznoœci maj¹ce zwi¹zek z odtwórcz¹ dzia³alnoœci¹
plastyczn¹ osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Ponadto notatki oznaczono
dat¹, gdy¿ pokuszono siê równie¿ o zbadanie wczeœniej postawionego proble-
mu: czy czas ma wp³yw na jakoœæ dzia³ania plastycznego osób z niepe³nospraw-
noœci¹ intelektualn¹?

Badania prowadzono równie¿ na podstawie rysunku drzewa owocowe-
go, korzystaj¹c z „Testu drzewa“ skonstruowanego przez Charlesa Kocha.
Wielkoœæ rysunku, charakter linii, rozmieszczenie poszczególnych elemen-
tów, jakoœæ wykonania, liczba szczegó³ów, kolor to elementy, na które
zwracano baczn¹ uwagê obserwuj¹c osoby niepe³nosprawne intelektual-
nie w trakcie procesu odtwarzania. Stosuj¹c technikê projekcyjn¹ miano
równie¿ na uwadze sposób wypowiadania siê osoby w rysunku. Obserwo-
wano jej nastawienie do œwiata zewnêtrznego, stan napiêcia emocjonalne-
go, urazy i ¿yczenia, potrzeby i fiksacje. Jednym s³owem zwracano uwagê
na uczucia jednostki niepe³nosprawnej intelektualnie, które rzucaj¹ pewne
œwiat³o na motywy jej zachowania, a to z kolei rzutuje na jakoœæ jej prac
plastycznych.

ODKRYWCZY I KREACYJNY CHARAKTER ODTWÓRCZEGO DZIA£ANIA PLASTYCZNEGO OSÓB...
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Tak wiêc wartoœæ procesu odtwórczego tkwi nie tylko w wytworze plastycz-
nym, ale równie¿ w samym cz³owieku, w którym wspó³wystêpuje s³aboœæ i si³a
jego jak¿e z³o¿onej osobowoœci.

Analiza wyników badañ

Dokonano analizy rysunków drzewa owocowego wykonanych przez cztery
osoby niepe³nosprawne intelektualnie. Osoby badane rysowa³y za pomoc¹ ko-
lorowych kredek drzewo owocowe, a nastêpnie w ró¿nych odstêpach czaso-
wych (po godzinie, po tygodniu, po dwóch miesi¹cach) próbowa³y je odtwo-
rzyæ. Analizê prac plastycznych prowadzono na podstawie wspominanego „Te-
stu drzewa“ Charlesa Kocha, ksi¹¿ki Geralda D. Ostera i Patrici Gould zatytu-
³owanej Rysunek w psychoterapii oraz sporz¹dzonego przez autorkê tekstu arku-
sza obserwacyjnego. Ze wzglêdu na fakt, i¿ analiza wyników badañ przyjê³a
charakter opisowy, w artykule przybli¿ona zostanie interpretacja rysunków
drzewa owocowego tylko jednej osoby – Katarzyny M.

Katarzyna nie przejawia³a ¿adnego problemu ze zrozumieniem polecenia. Od
razu rozpoczê³a samodzielny proces twórczy. Bardzo przejêta tematem rysun-
ku, mocno zaanga¿owa³a siê w jego wykonanie, podkreœlaj¹c przy tym w³asne
emocje. Po pewnym czasie zauwa¿ono, ¿e w pracy Katarzyny dominuje kolor
¿ó³ty. Spytano j¹ wiêc: co znaczy dla ciebie kolor ¿ó³ty? Po d³ugim namyœle od-
powiedzia³a: „coœ weso³ego, mi³ego, pogoda s³oneczna, nic siê nie stanie“. Kata-
rzyna umieœci³a swoje drzewo w krajobrazie: piêkne kwiaty, fioletowe chmury,
promienne s³oñce, zielona, bujna trawa, co œwiadczy o jej emocjonalnoœci, darze
wyobraŸni, fantazji oraz umiejêtnoœci poddawania siê wra¿eniom. Taka te¿ jest
osoba bior¹ca udzia³ w badaniach, pe³na wra¿liwoœci i otwartoœci na sztukê,
zw³aszcza plastykê.

Odtwórcze dzia³anie plastyczne po godzinie

Po godzinnym odpoczynku poproszono Katarzynê o ponowne narysowanie
tego samego drzewa owocowego, t¹ sam¹ technik¹ plastyczn¹, w tych samych
warunkach. Katarzyna chêtnie usiad³a do sto³u, by rozpocz¹æ tym razem proces
odtwórczy. Z pamiêci odtwarza³a narysowane przed godzin¹ drzewo owocowe.

linia – wszystkie elementy rysunku (drzewo, kwiaty, chmury, t³o) zamalowa-
ne s¹ prostymi liniami, co œwiadczy o du¿ej wra¿liwoœci Katarzyny i sk³onno-
œci do zmiennych nastrojów,
barwa – Katarzyna zmieni³a kolor ga³êzi drzewa. Zamiast br¹zowych naryso-
wa³a czarne. Zmieni³a równie¿ kolor ramki z ciemnozielonego na jasnozielo-
ny,
kszta³t – jeden z tulipanów (narysowany z lewej strony drzewa) teraz sta³ siê,
jak to nazwa³a – „ró¿owym bratkiem“,
przestrzeñ – przestrzeñ obrazu tworzy t³o takie samo pod wzglêdem faktury,
tonu oraz barwy. Katarzyna nie zostawia wolnych przestrzeni,
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liczba elementów – zmieni³a siê wy³¹cznie liczba ga³êzi. Zamiast czterech – na-
rysowanych zosta³o szeœæ,
czas wykonywania pracy plastycznej – ok. 2 godzin,
uwagi i spostrze¿enia – obydwa rysunki na pierwszy rzut oka s¹ identyczne.
Najbardziej zauwa¿alna jest zmiana rodzaju jednego z kwiatów, co œwiadczy
o pewnej spontanicznoœci i oryginalnoœci, która, jak widaæ, mo¿e pojawiæ siê
w procesie odtwórczym.

Odtwórcze dzia³anie plastyczne po tygodniu

Po tygodniu od narysowania pierwszego drzewa, Katarzyna zosta³a popro-
szona o ponowne jego odtworzenie. Ze wzglêdu na fakt, ¿e jest ona jedn¹ z naj-
wierniejszych uczestniczek zajêæ plastycznych, z radoœci¹ zgodzi³a siê na wyko-
nanie tego zadania. Analiza jej wytworu jest nastêpuj¹ca:

linia – bez zmian,
barwa – ga³êzie s¹ czarne, a ramka jasnozielona. Barwa doskonale odtworzo-
na zosta³a z poprzedniego rysunku drzewa,
kszta³t – zmieni³a siê forma kwiatka narysowanego z lewej strony drzewa; te-
raz jest to tulipan,
przestrzeñ – bez zmian,
liczba elementów – zmieni³a siê liczba kwiatów; teraz Katarzyna narysowa³a
ich szeœæ, zamiast piêciu: jeden z lewej strony drzewa i piêæ z prawej; zmieni-
³a siê te¿ liczba chmur: zamiast czterech narysowa³a ich piêæ,
czas wykonywania pracy plastycznej – czas pracy nieco siê wyd³u¿y³ i wyniós³
ok. 2 godzin i 20 minut,
uwagi i spostrze¿enia – Katarzyna by³a bardziej nerwowa, gdy¿ podjê³a siê
procesu odtwarzania rysunku sprzed tygodnia. Mimo stresu, jaki prze¿y³a,
wykaza³a du¿e skupienie, pogodê ducha i ogromn¹ chêæ odtworzenia pracy
jak najdok³adniej i jak najlepiej.

Odtwórcze dzia³anie plastyczne po dwóch miesi¹cach

Katarzyna zgodzi³a siê po dwóch miesi¹cach odtworzyæ rysunek drzewa owo-
cowego. Ró¿ni siê on znacznie bardziej od dwóch poprzednich, przede wszyst-
kim barw¹. A oto analiza poszczególnych elementów rysunku:

linia – bez zmian,
barwa – Katarzyna u¿y³a zupe³nie innych kolorów, a mianowicie: niebieskie
t³o zamiast ¿ó³tego, czerwone kwiaty zamiast ró¿owych, wyraŸn¹ szerok¹,
czerwon¹ ramkê zamiast zielonej oraz niebieskich chmur zamiast fioletowych,
kszta³t – narysowa³a, jak to okreœli³a, „czerwonego bratka“, podobnego kszta³-
tem do „ró¿owego bratka“ odtworzonego po godzinie,
przestrzeñ – bez zmian,
liczba elementów – Katarzyna narysowa³a trzy kwiaty: jeden z lewej strony
drzewa i dwa z prawej. Zmieni³a równie¿ liczbê chmur, tym razem odtworzy-
³a ich trzy,
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czas wykonywania pracy plastycznej – ok. 2 godzin i 30 minut,
uwagi i spostrze¿enia – Katarzyna w tym dniu prze¿y³a ogromny stres, bo-
wiem mama, mimo wczeœniejszych obietnic, nie zabra³a jej do domu. By³a nie-
pos³uszna, rozdra¿niona, sk³onna do autoagresji. Jej zachowania agresywne
znalaz³y odbicie w rysunku, u¿ywa czerwonego koloru. Tak wiêc jej stan emo-
cjonalny: z jednej strony – dzieciêca wra¿liwoœæ i radoœæ (piêkne kwiaty),
a z drugiej – niepokój i autoagresja (kolor wyrazistej czerwieni) ukaza³ siê
w pe³ni w tej w³aœnie pracy plastycznej.
Podsumowuj¹c warto stwierdziæ, ¿e Katarzyna wykaza³a siê du¿¹ oryginalno-

œci¹ i spontanicznoœci¹ oraz ogromn¹ umiejêtnoœci¹ procesu odtwórczego, na-
wet po up³ywie dwóch miesiêcy. W³¹czaj¹c nowe elementy w odtwórczoœæ ry-
sunku, dowiod³a, ¿e proces ten mo¿e spe³niaæ walory artyzmu. A jej emocje
i uczucia tylko pog³êbiaj¹ jego odkrywczy i kreacyjny charakter.

Wnioski

Przedmiotem rozwa¿añ teoretycznych i empirycznych by³ proces odtwórczy
wykonany po godzinie, po tygodniu oraz po dwóch miesi¹cach. Badania, cho-
cia¿ zrealizowane na ma³ej grupie badawczej, wskazuj¹, ¿e zachodzi szereg ró¿-
nic i podobieñstw dotycz¹cych tego procesu. W zwiêz³y sposób ukazano je za
poœrednictwem pewnych form obrazowania: linii, barwy, kszta³tu, przestrzeni,
liczby elementów w rysunku oraz czasu potrzebnego na wykonanie pracy pla-
stycznej. Rysunki o tematyce drzewa owocowego pozwoli³y na wyci¹gniêcie na-
stêpuj¹cych wniosków:
1. Nie ma dwóch identycznie narysowanych prac plastycznych. Ka¿da z nich

ró¿ni siê choæby najmniejszym szczegó³em: liczb¹, kszta³tem czy kolorem
kwiatów, barw¹ ramki czy przestrzeni, kierunkiem biegn¹cych linii, tak jak to
jest widoczne w obrazie drzewa owocowego Katarzyny M. i Katarzyny Z. Al-
bo te¿ ró¿ni siê kolorem liœci, detalami rysunku (np. ga³êzie, owoce, chmury)
czy te¿ wype³nieniem przestrzeni, jak to jest przedstawione w wytworze
drzewa owocowego Ewy H. Natomiast prace Jerzego Sz. (o tej samej tematy-
ce) nie wykazuj¹ ¿adnego podobieñstwa. Ka¿da z nich wyra¿a inny rodzaj
wra¿liwoœci na barwê, kszta³t, przestrzeñ. Ka¿da z nich jest jakby dzie³em in-
nej osoby, innej pod wzglêdem emocji, uczuæ, wyobraŸni, wra¿liwoœci este-
tycznej i intelektualnej. Tak wiêc odtwórcze dzia³anie plastyczne osób niepe³-
nosprawnych intelektualnie przybiera jak najbardziej odkrywczy i kreacyjny
charakter.

2. Aktualna pora roku ma wp³yw na jakoœæ pracy plastycznej. Pierwszy etap
procesu odtwórczego odby³ siê w listopadzie, natomiast ostatni – w styczniu.
W wytworach, szczególnie Ewy i Jerzego, uwidoczniaj¹ siê symptomy jesieni
(opad³e liœcie, ¿o³êdzie) oraz zimy (œnieg, ba³wan, sanie). Ca³oœæ obrazu do-
pe³nia stosowna do panuj¹cej pory roku kolorystyka. 

3. Aktualny stan emocjonalny osób niepe³nosprawnych intelektualnie ma
wp³yw na jakoœæ odtwórczego dzia³ania plastycznego. Mo¿na to ³atwo zau-
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wa¿yæ w zmianie barwy weso³ej, ¿ywej na bardziej stonowan¹, zimn¹, smut-
n¹ czy te¿ braku pewnych elementów rysunku, np. s³oñca, kwiatów, zielonej
trawy. Tak wiêc nasilenie pozytywnych czy negatywnych emocji osoby z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ wnosi szereg wartoœciowych zmian w od-
twórczy proces plastyczny.
Pomiêdzy poszczególnymi etapami odtwórczego procesu plastycznego osób

z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ zachodzi szereg relacji, które nadaj¹ mu
walory artyzmu, budz¹c nieprzeciêtny zachwyt zw³aszcza tych w pe³ni spraw-
nych odbiorców.
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WYBRANE PROBLEMY NAUCZANIA GRY NA FORTEPIA-
NIE DZIECI NIEWIDOMYCH

Szko³a Muzyczna dla Dzieci Niewidomych w Laskach 

Szko³a Muzyczna I stopnia dla Dzieci Niewidomych w Laskach dzia³a w ramach
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach za³o¿onego przez Matkê Czack¹. 

Matka El¿bieta Ró¿a Czacka utraci³a wzrok w wieku 22 lat. By³o to w roku
1898. Utratê wzroku odczyta³a jako znak: niewidoma chcia³a pomagaæ niewido-
mym. W 1911 r. za³o¿y³a Towarzystwo Opieki nad Ociemnia³ymi, 11 lat póŸniej
(1922 r.) – Zak³ad dla Ociemnia³ych w Laskach. W roku 1918 przywdzia³a habit
franciszkañski i jako Matka El¿bieta utworzy³a Zgromadzenie Sióstr Franciszka-
nek S³u¿ebnic Krzy¿a. Towarzystwo, Zak³ad i Zgromadzenie dzia³aj¹ nadal.
Dziœ jest tu kilkadziesi¹t budynków: przedszkole, szko³y, internaty. 
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Tradycje muzyczne Lasek siêgaj¹ czasów Matki Czackiej, ale Szko³a Muzycz-
na dla Dzieci Niewidomych w Laskach istnieje od 10 lat. Szko³a posiada prawa
szko³y publicznej i realizuje program nauczania szeœcioletniej podstawowej
szko³y muzycznej. Program ten jest rozszerzony o nastêpuj¹ce przedmioty: mu-
zykografia, gra liturgiczna, improwizacja fortepianowa, emisja i terapia g³osu,
muzykoterapia, zespo³y wokalne i instrumentalne. 

Nauka w Szkole Muzycznej w Laskach odbywa siê w cyklach: szeœcioletnim
i czteroletnim (dla dzieci starszych). Prowadzone s¹ nastêpuj¹ce klasy instru-
mentalne: fortepianu, organów, skrzypiec, gitary, fletu, tr¹bki oraz perkusji –
realizowane jako klasy instrumentu g³ównego i dodatkowego. Niektórzy
uczniowie ucz¹ siê gry na dwóch instrumentach. Od roku szkolnego
2004/2005, z przekszta³conych dzia³ów Szko³y Muzycznej, umuzykalniaj¹ce-
go i muzykoterapeutycznego, powsta³o przy Szkole Ognisko Muzyczne (por.
G³owacka 2004), pod wspóln¹ dyrekcj¹ El¿biety Górnej oraz wspólnym ze-
spo³em pedagogicznym. W Ognisku ucz¹ siê dzieci, dla których muzyka jest
rodzajem terapii. 

W dziale podstawowym Ogniska nauka trwa 4 lata i uczniowie realizuj¹ pro-
gram ogniska muzycznego. Wykonuj¹ repertuar ³atwiejszy, niejednokrotnie za-
czerpniêty z muzyki popularnej, tzw. lekkiej, prostszej do zapamiêtania. Tak jak
w Szkole Muzycznej zobowi¹zani s¹ do zdawania egzaminów semestralnych
i rocznych. Oprócz nauki gry na instrumencie uczniowie uczêszczaj¹ na lekcje
nauki o muzyce i zajêcia ruchowe (rytmikê). 

W Ognisku istnieje te¿ dzia³ muzykoterapeutyczny. Zajêcia muzyczne realizo-
wane w nim maj¹ charakter terapii przy instrumencie. Dzieci przygotowuj¹ nie-
wielki program dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i mo¿liwoœci.
Uczniowie nie maj¹ obowi¹zku przystêpowania do egzaminów. 

Od lat dzia³a w Laskach chór „Leœne Ptaki“, prowadzony przez Siostrê Blan-
kê – Hannê W¹salankê. Chór ma na swoim koncie nagrania radiowe oraz liczne
koncerty w Australii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Ksiêstwie Lich-
tenstein, Austrii, we W³oszech, w Watykanie i wielu miastach Polski. 

Nauczanie gry na fortepianie dzieci niewidomych 

Dziecko rozpoczyna naukê gry na fortepianie od poznania budowy forte-
pianu (pianina). Poznaje klawiaturê, jej przestrzeñ, szerokoœæ i g³êbokoœæ,
odleg³oœci pomiêdzy klawiszami, uk³ad klawiszy bia³ych (p³askich) i czar-
nych (wypuk³ych), pogrupowanych po dwa i trzy. Klawiatura to pewna do-
tykalna przestrzeñ, a zarazem œwiat przestrzenny dŸwiêków, w którym
uczeñ musi siê poruszaæ. Ten proces w nauce gry na fortepianie nawi¹zuje
do nauki orientacji przestrzennej. Dziecko uczy siê sposobu wydobywania
dŸwiêków i artykulacji. Pierwsze palcówki i utwory operuj¹ dŸwiêkami tyl-
ko jednej, razkreœlnej oktawy; póŸniej stopniowo przestrzeñ tê siê powiêksza
kolejno do dwóch, czterech i wszystkich siedmiu oktaw. Nastêpnie dziecko
rozwija pod kierunkiem technikê palcow¹, uczy siê podk³adania palców, wy-
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konywania dwudŸwiêków i trójdŸwiêków harmonicznych. Ca³¹ klawiatur¹
dziecko niewidome pos³uguje siê swobodnie zazwyczaj po 3–4 latach nauki. 

Prawid³owe ustawienie rêki to wa¿ny i trudny problem w metodyce naucza-
nia gry na fortepianie. Dzieci widz¹ce, ze wzglêdu na dba³oœæ o prawid³owe
ustawienie rêki, przez pierwszy rok nauczania graj¹ technik¹ portato; u niewi-
domych stosunkowo wczeœnie trzeba wprowadziæ grê legato, gdy¿ w ten spo-
sób ³atwiej dziecko zapamiêtuje odleg³oœci interwa³owe miêdzy dŸwiêkami.
Dziecko niewidome nie mo¿e obserwowaæ rêki nauczyciela i kopiowaæ zaobser-
wowanych pozycji, ruchów itp. Trzeba wiêc prowadziæ w³aœciwie rêkê ucznia
w³asn¹ d³oni¹. Ewentualne nieprawid³owoœci w ustawieniu rêki trzeba sukce-
sywnie i nieustannie korygowaæ.

W prawid³owym ustawianiu rêki ma³ego niewidomego dziecka powa¿ne
utrudnienie stwarza to, ¿e zwykle najpierw – w szkole ogólnokszta³c¹cej – uczy
siê ono sposobów pos³ugiwania siê brajlowsk¹ maszyn¹ do pisania, a dopiero
póŸniej poznaje klawiaturê fortepianu i prawid³owy sposób wydobywania
dŸwiêku. Klawiatura w maszynie brajlowskiej ma szeœæ klawiszy – przycisków,
wymagaj¹cych energicznego uderzania. Dziecko uderza w przyciski z wysi³-
kiem, rêk¹ usztywnion¹, agresywnym ruchem obci¹¿aj¹cym ca³¹ rêkê. Przeno-
szenie takiego uderzenia na klawiaturê fortepianu daje w efekcie brzydki, twar-
dy dŸwiêk. 

Ma³emu dziecku bardzo trudno jest opanowaæ dwa ró¿ne sposoby uderzania
w klawisze. Dlatego rozwa¿a siê, czy nie powróciæ w edukacji niewidomych
ma³ych pianistów do dawnej metody poznawania pisma Braille'a za pomoc¹ ta-
bliczki i rysika. Dziecko rozpoczyna³oby naukê pisania na maszynie brajlow-
skiej graj¹c ju¿ na fortepianie i stosowa³oby poznan¹ „technikê pianistyczn¹“
uderzania podczas pisania na maszynie. Pisanie na maszynie brajlowskiej przy
u¿yciu „techniki pianistycznej“ – która przenosi ciê¿ar rêki na opuszki palców,
rozluŸnia rêkê i wymaga znacznie mniejszego wysi³ku – sta³oby siê dla dziecka
³atwiejsze. W pocz¹tkach nauki pisania na maszynie bardzo przydatna by³aby
pomoc nauczyciela fortepianu. 

W pierwszych latach nauczania gry na fortepianie nauczyciel pos³uguje siê
metod¹ s³uchow¹ nazywan¹ beznutow¹. Rozwijanie pamiêci s³uchowej wspo-
magane jest œpiewaniem przez ucznia opanowywanych utworów. Du¿e zasto-
sowanie na tym etapie nauki ma nagrywanie przez nauczyciela za pomoc¹ dyk-
tafonu utworów przerabianych na lekcjach. Umo¿liwia to dziecku niewidome-
mu powtarzanie ze s³uchu materia³u opanowanego na lekcji. 

W dalszych latach nauki dziecko stopniowo uczy siê pracowaæ z pomoc¹
nut. Trudnoœci brajlowskiego zapisu nutowego sprawiaj¹, ¿e w praktyce dziec-
ko niewidome zapoznaje siê stopniowo z zapisem nut na fortepian i osi¹ga
pewn¹ bieg³oœæ w ich czytaniu w 3–4 roku nauki. Dziecko widz¹ce gra z nut
ju¿ w pierwszej klasie. Zapis nut systemem Braille'a jest o wiele bardziej
skomplikowany ni¿ zapis nut w czarnodruku. Podstawowa ró¿nica pomiêdzy
czarnodrukowym a brajlowskim zapisem nut polega na tym, ¿e ten pierwszy
umieszczony jest na piêciolinii, a drugi jest zapisem liniowym – znak po zna-
ku. Wysokoœæ dŸwiêku w zapisie brajlowskim nie ma nic wspólnego z po³o¿e-
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niem nuty na p³aszczyŸnie wzglêdem innych nut. U¿ytkownik brajlowskich
nut musi zatem opanowaæ wiêcej znaków oraz zasad ich stosowania. Podczas
gdy w notacji czarnodrukowej istnieje jedno oznaczenie ka¿dej wartoœci nut,
w notacji brajlowskiej przyjêto ich a¿ siedem (od c do h). Jest to pierwsze, pod-
stawowe rozró¿nienie wysokoœci. Kolejnym jest oznaczenie poszczególnych
oktaw wraz z odpowiednimi zasadami stosowania tych znaków. Równie¿ in-
terwa³y maj¹ swoje oznaczenia, które umieszczane s¹ po nucie zasadniczej. In-
ne znaki i regu³y, m.in. g³osowniki – pozwalaj¹ce na zapis wielog³osowy, gdy
poszczególne glosy ró¿ni¹ siê rytmem – sprawiaj¹, ¿e w brajlowskiej notacji
muzycznej mo¿na wyraziæ nawet bardzo skomplikowany zapis nutowy. Ujed-
nolicona miêdzynarodowa brajlowska notacja muzyczna, podobnie jak samo pismo,
oparta jest na szeœciopunkcie i wykorzystuje wszystkie 63 kombinacje, jakie
mo¿na w ramach szeœciopunktu uzyskaæ. Stosuje oznaczenia sk³adaj¹ce siê
z dwóch, a nawet trzech znaków (Krolick 2002, s. 7).

W pracy nad utworem z dzieckiem niewidomym nie mo¿na stosowaæ klasycz-
nej trójetapowoœci: 

zapoznanie siê z utworem, przeczytanie tekstu; 
opalcowanie i æwiczenie; 
nauka utworu na pamiêæ. 
Niewidomy uczeñ graj¹c jedn¹ rêk¹, za pomoc¹ drugiej czyta nuty. Niewi-

domy nie ma zatem mo¿liwoœci „przeczytania“ (zagrania) utworu z nut w ca-
³oœci graj¹c obydwiema rêkami. Przyczyna jest bardzo prosta – jedna rêka za-
wsze jest „zajêta“ czytaniem nut. Mo¿e najwy¿ej „przeczytaæ“ (zagraæ) partiê
ka¿dej rêki osobno. Stosunkowo szybko uczeñ musi – ucz¹c siê kolejnych
fragmentów – opanowaæ utwór na pamiêæ, aby móc zagraæ jednoczeœnie par-
tie obu r¹k w ca³oœci. 

Proces uczenia siê na pamiêæ jest jednak bardzo ¿mudny i d³ugotrwa³y.
Uczeñ niewidomy pozbawiony jest pamiêci wzrokowej. Trzeba zatem inten-
sywnie rozwijaæ pozosta³e typy pamiêci: pamiêæ intelektualn¹, s³uchow¹
i ruchow¹ oraz wra¿liwoœæ dotyku i pamiêæ dotykow¹. Pamiêæ dotykow¹
obok podstawowych typów pamiêci: ruchowej, s³uchowej i intelektualnej,
wyró¿nia³ badacz i pedagog dziewiêtnastowieczny G.F. Shinn (por. Wierszy-
³owski 1981, s. 99).

Jednym ze sposobów przyspieszania procesu uczenia na pamiêæ jest metoda
wybitnego polskiego pianisty i pedagoga – profesora Jana Ekiera, zwana meto-
d¹ bezpulpitow¹. Polega ona na umieszczeniu nut w odleg³oœci kilku metrów
od fortepianu (a nie na pulpicie – st¹d nazwa metody) i na stopniowym zapa-
miêtywaniu niewielkich fragmentów utworu. Pracê rozpoczyna siê od pierw-
szego taktu. Uczeñ, odczytuj¹c go z nut, stara siê utrwaliæ w pamiêci wszystko,
co wyczyta³ – tonacjê, znaki przykluczowe, rytm, palcowanie i próbuje „prze-
graæ“ go kilkakrotnie w wyobraŸni. Nastêpnie podchodzi do fortepianu i gra ten
takt na pamiêæ jedn¹ rêk¹. Gdy uda³o siê zagranie pierwszego taktu – wraca do
nut, sprawdza pierwszy takt i uczy siê analogicznie drugiego taktu, staraj¹c siê
o po³¹czenie go w wyobraŸni z pierwszym. Znów podchodzi do fortepianu i gra
teraz dwa takty. Je¿eli coœ umknê³o z pamiêci – powraca do nut – ale nie po takt
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trzeci, tylko dla douczenia siê pierwszych dwóch. Kiedy opanuje pamiêciowo
na przyk³ad cztery takty praw¹ rêk¹, w ten sam sposób uczy siê tych samych
taktów lew¹ rêk¹. Nastêpnie ³¹czy partie obu r¹k takt po takcie. Ka¿d¹ pomy³-
kê koryguje z zapisem nutowym pozostaj¹cym przez ca³y czas kilka metrów od
fortepianu.

Elementem mobilizuj¹cym tej metody jest to, ¿e ka¿de zapomnienie zmu-
sza ucznia do nadprogramowego chodzenia i wielokrotnego pokonywania
owych kilku metrów: do nut i z powrotem do instrumentu, aby zagraæ po-
prawnie. To sprawia, ¿e po ka¿dej pomy³ce uczeñ odczuwa z³oœæ i z tego
powodu koncentruje siê coraz bardziej, aby tej drogi kolejny raz nie prze-
mierzaæ. Ma³e dzieci na ogó³ akceptuj¹ tê metodê, trudniej jest j¹ wprowa-
dzaæ u dzieci starszych, nawet widz¹cych, a zw³aszcza nerwowych. Ma³e
dzieci przyjmuj¹ j¹ z ³atwoœci¹, a bieganie po kolejne nuty traktuj¹ jako za-
bawê.

Niejednokrotnie zdarza siê, ¿e utwory ³atwe do zapamiêtania wzrokowego
s¹ trudne dla niewidomego ucznia. Odnosi siê to zarówno do skojarzeñ
wzrokowych z zapisem czarnodrukowym (np. akordy), jak i do poruszania
siê w przestrzeni klawiatury (tzw. skoki, czyli szybkie przeniesienie rêki do
innej oktawy). Jednym ze sposobów szybszego opanowywania tekstu (palco-
wania, artykulacji, pozycji i ruchów rêki) jest wykorzystywanie techniki
zwanej „rêce na rêce“, znanej dzieciom z nauki czytania pisma dotykowego
Braille'a. Dziecko k³adzie odpowiedni¹ d³oñ na rêce nauczyciela i w ten spo-
sób – gdy ten gra fragment utworu – zapamiêtuje dŸwiêki, palcowanie, ru-
chy rêki i sposób gry. Po chwili powtarza dany fragment utworu samodziel-
nie, naœladuj¹c wszystko, co wyczu³o dotykiem. Aktywizuje zatem pamiêæ
dotykow¹. Nie wszystkim dzieciom ten sposób pracy odpowiada. Przeszko-
d¹ bywa nadwra¿liwoœæ dotykowa.

Doœwiadczenia osobiste i lata obserwacji wybitnych muzyków–instru-
mentalistów i pedagogów, profesorów Jana Ekiera i Tadeusza Wroñskiego
(1996, s. 175, 176), wskazuj¹ na czynniki, które sprawiaj¹, ¿e wynik pracy
jest trwalszy lub mniej trwa³y, ¿e coœ lepiej lub gorzej jest zapamiêtywane.
Wyliczaj¹ wœród nich: czas (d³ugoœæ) powtarzania czynnoœci, czêstoœæ po-
wtarzania czynnoœci, zaanga¿owanie emocjonalne graj¹cego, œwiadomoœæ
pracy, ogarnianie w czasie grania ca³oœci utworu, grê naturaln¹ i wyrazist¹,
wreszcie – wiarê we w³asne mo¿liwoœci i zami³owanie do stosowanej meto-
dy pracy. 

W nauczaniu dzieci, równie¿ dzieci niewidomych, potwierdza siê znaczenie
wymienionych czynników pracy. Nie jest jednak ³atwo zapewniæ niewidomym
uczniom warunków sprzyjaj¹cych zaistnieniu pe³nej reprezentacji tych czynni-
ków. Konieczna jest g³êboka znajomoœæ psychiki niewidomego dziecka, zrozu-
mienie i wczucie siê w jego sposoby poznawania oraz uczenia siê otaczaj¹cego
œwiata w ogóle, w jego mo¿liwoœci ruchowe, orientacjê przestrzenn¹, dyspozy-
cje pamiêciowe itp. 

W tym miejscu warto podkreœliæ ogromne znaczenie emocjonalnego zaanga-
¿owania dziecka i zami³owania do sposobu pracy. Bardzo wa¿ne jest rozbudze-
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nie zainteresowania gr¹. Lekcje nauki gry na fortepianie nie mog¹ nu¿yæ. Nie-
zwykle trudno to osi¹gn¹æ np. w toku ¿mudnego czytania nut w zapisie syste-
mem Braille'a. 

Przygotowanie utworu poch³ania dzieciom niewidomym znacznie wiêcej cza-
su, opanowywanie programu (przy manualnym czytaniu zapisu nutowego)
trwa znacznie d³u¿ej. Odbija siê to negatywnie na wielkoœci ich repertuaru. Na-
le¿y bardzo starannie, w sposób przemyœlany i celowy dobieraæ utwory opraco-
wywane przez poszczególnych uczniów, aby zachowaæ p³ynnoœæ w stopniowa-
niu trudnoœci i zrealizowaæ wymagania programu. 

Nauka gry na ka¿dym instrumencie wymaga systematycznej pracy, æwi-
czenia, dobrego zorganizowania czasu i wielu wyrzeczeñ. Dla ¿adnego
dziecka nie jest to proste. Zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie nauczania wy-
maga wiêc zaanga¿owania doros³ych opiekunów. Systematycznego æwicze-
nia dzieci widz¹cych, mieszkaj¹cych w domach rodzinnych, pilnuj¹ rodzice.
Uczniowie Szko³y Muzycznej w Laskach mieszkaj¹ w internatach. Organi-
zacja i koordynacja æwiczenia dzieci na instrumentach staje siê dodatkowym
obowi¹zkiem dla wychowawców. To oni s¹ niejednokrotnie zmuszeni,
wspólnie z nauczycielem gry na instrumencie, prze³amywaæ opór dziecka
wobec obowi¹zku systematycznego æwiczenia zadanego programu. Forte-
pian jest instrumentem szczególnie wymagaj¹cym, sukcesy w grze na nim
mo¿na osi¹gn¹æ jedynie systematyczn¹ i, w miarê up³ywu lat nauki, coraz
d³u¿sz¹, codzienn¹ prac¹. 

Osobny problem stanowi dostêp dzieci do instrumentu. Dziecko widz¹ce ma
zazwyczaj w domu w³asne pianino. Dzieci w Laskach maj¹ wprawdzie dostêp
do instrumentów w Szkole Muzycznej i w internatach, ale na ka¿dy instrument
przypada wielu uczniów. Trzeba zatem ustalaæ sta³e harmonogramy æwiczeñ,
tak aby wystarczy³o godzin przy instrumencie dla wszystkich dzieci. Niestety,
dostêp ten jest bez porównania mniejszy ni¿ w przypadku posiadania w³asne-
go instrumentu, a przecie¿ nauka gry na instrumencie dla niewidomego jest tru-
dniejsza i wymaga wiêkszej pracy. 

Dzieci przebywaj¹ce w Laskach pochodz¹ w wiêkszoœci z biednych ro-
dzin, które nie mog¹ pozwoliæ sobie na kupno pianina. Na czas ferii i wa-
kacji dzieci wyje¿d¿aj¹ do swoich domów, tam nie maj¹ instrumentów;
a je¿eli jakiœ jest – to ma³y keyboard, nie pianino. Mimo to staraj¹ siê nie
zapomnieæ w czasie wakacji programu, którego nauczy³y siê w roku szkol-
nym. 

Pomimo wielu ró¿nic pomiêdzy prac¹ przy fortepianie z uczniem widz¹-
cym i niewidomym, niew¹tpliwie wspólne jest (dla obydwu procesów) roz-
wijanie w dziecku wra¿liwoœci muzycznej. Ogromnie wa¿ne jest s³uchanie
przez dziecko muzyki, wykonywanie na lekcjach przez nauczyciela tych
utworów, których uczy siê dziecko i innych kompozycji. Potrzebne jest ucze-
stniczenie w koncertach, bywanie w salach koncertowych, wczuwanie siê
w tê szczególn¹ atmosferê ¿ywej muzyki. Je¿eli to nie jest mo¿liwe – s³ucha-
nie nagrañ muzycznych i to dobrych nagrañ, w profesjonalnym wykonaniu,
w celu rozwijania u dziecka gustu muzycznego. 
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WYBRANE PROBLEMY NAUCZANIA GRY NA FORTEPIANIE DZIECI NIEWIDOMYCH

Znaczenie wiêzi ³¹cz¹cej ucznia z pedagogiem gry na fortepianie 

Pierwszy kontakt i umacnianie poczucia bezpieczeñstwa w toku pracy
z dzieckiem przy fortepianie

Nauczyciele i wychowawcy pracuj¹cy w Laskach staraj¹ siê stworzyæ swo-
im podopiecznym atmosferê domu rodzinnego, u³atwiaj¹c¹ prawid³owy roz-
wój. To wynika z za³o¿eñ pedagogicznych Matki Czackiej. Dzieci mieszkaj¹-
ce w internacie, mimo starañ pedagogów i wychowawców, g³êboko prze¿y-
waj¹ jednak oddalenie od domu i rodziny, czuj¹ siê samotne, potrzebuj¹
szczególnie du¿o ciep³a i zainteresowania. Przez d³ugi czas na ka¿dym kro-
ku dziecko niewidome spotyka siê z nieznanym, zw³aszcza ma³e dzieci od-
czuwaj¹ niepewnoœæ i lêk. 

Lekcje indywidualne gry na fortepianie, podobnie jak lekcje gry na innych in-
strumentach, bardzo sprzyjaj¹ osobistym kontaktom i nawi¹zywaniu wiêzi po-
miêdzy nauczycielem i uczniem. Jest to niezale¿ne od wieku dziecka. Relacje
z ka¿dym dzieckiem s¹ jednak inne. 

Z dzieæmi m³odszymi pierwszy kontakt nawi¹zuje siê przede wszystkim
przez dotyk, który stwarza poczucie fizycznej bliskoœci. Dzieci niewidome nie
mog¹ zobaczyæ nauczyciela, poznaj¹ go s³uchowo i dotykowo. Rozpoznaj¹ go
nie tylko po g³osie, ale nawet po sposobie chodzenia, musz¹ go dotkn¹æ. Pod-
czas prowadzonych przez autorkê zajêæ zaobserwowano, ¿e przez delikatne
prowadzenie rêki dziecka na klawiaturze w³asn¹ rêk¹, b¹dŸ nawet przez próby
gry ma³ego dziecka siedz¹cego na kolanach nauczyciela, udaje siê prze³amaæ
niepewnoœæ, a nawet lêk dziecka przed nieznanym. Czasem jest to pierwszy
krok ku wzajemnemu poznaniu siê. 

Bez wzglêdu na wiek, ka¿dego nowego ucznia trzeba zapoznaæ z sal¹,
w której stoi fortepian, i z instrumentem. Niejednokrotnie ma³e dzieci maj¹ trud-
noœci ze znalezieniem sali, nie zd¹¿aj¹ przed lekcj¹ zjeœæ obiadu, denerwuj¹ siê
tym i onieœmielaj¹. Wyjœcie naprzeciw, znalezienie niewidomego malucha w ja-
dalni, a nawet pomoc w dokoñczeniu posi³ku, buduj¹ zaufanie dziecka do nau-
czyciela. Zainteresowanie osob¹ niewidomego dziecka, serdeczne powitanie,
gdy wchodzi do sali, pochwa³a wygl¹du, pytanie o wydarzenia ostatnich dni –
to wszystko sprzyja nawi¹zywaniu wiêzi emocjonalnej, która tak jest wa¿na
w kszta³towaniu poczucia bezpieczeñstwa.

Dziecko niewidome musi poznaæ dok³adnie fortepian (pianino), na
którym bêdzie gra³o: jego wielkoœæ i kszta³t, klawiaturê i jej przestrzeñ.
Trzeba uœwiadomiæ niewidomemu dziecku mo¿liwoœæ otwierania i zamyka-
nia klawiatury, ostrzec przed gwa³townym opuszczeniem „klapy“ na rêce.
Kolejnym etapem jest nauczenie dziecka siedzenia centralnego przy klawia-
turze, zachowania wygodnej wysokoœci sto³ka i wygodnej odleg³oœci od kla-
wiatury. Wygodna i pewna pozycja cia³a sprzyja poczuciu bezpieczeñstwa
i chroni przed upadkiem. 

Koniecznoœæ gry w innej sali ni¿ zwykle i na innym fortepianie dla niewi-
domego dziecka jest powodem dodatkowego stresu. Widoczne jest to zw³a-
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szcza podczas egzaminów lub koncertów. Oprócz stresu zwi¹zanego z wy-
konywaniem programu, dochodzi stres wywo³any nowym wnêtrzem, in-
nym, obcym instrumentem, który nie tylko brzmi inaczej, ale dotykowo jest
inny. Wszystko jest nowe i obce, sprzyja rozwojowi poczucia lêku przed nie-
znanym. Zadaniem nauczyciela jest opanowanie sytuacji i zminimalizowanie
stanu napiêcia lêkowego. Niejednokrotnie jest to bardzo trudne do wykona-
nia, ze wzglêdu na krótki czas jakim dysponuje siê przed wystêpem. Wtedy
wskazana, wrêcz konieczna jest fizyczna bliskoœæ nauczyciela podczas wy-
stêpu. Trzeba po prostu byæ w pobli¿u ucznia, bo to go uspokaja i przywra-
ca mu poczucie bezpieczeñstwa. 

W nawi¹zywaniu kontaktu i wzajemnym poznawaniu siê z niewidomym
dzieckiem starszym kontakt dotykowy i gest pozostaje nadal wa¿ny, ale
wzrasta znaczenie s³owa, zainteresowania problemami, które dziecko
prze¿ywa, rozmów o jego domu rodzinnym i o muzycznej przysz³oœci
dziecka. 

Rola akceptacji i pochwa³y 

U dzieci niewidomych czêsto obserwuje siê brak wiary we w³asne mo¿-
liwoœci. Nawet dzieci bardzo uzdolnione muzycznie, osi¹gaj¹ce dobre
wyniki i otrzymuj¹ce wysokie oceny, w momencie rozpoczynania pracy
nad nowym utworem, a tak¿e tu¿ przed egzaminem czy koncertem w¹t-
pi¹ we w³asne si³y, twierdz¹c, ¿e tego nie potrafi¹, nigdy siê nie naucz¹
i nie zagraj¹. Konieczny jest pedagogiczny optymizm, zachêcanie ucznia,
sta³e chwalenie za ka¿de najdrobniejsze osi¹gniêcie, gdy¿ to w³aœnie mo-
tywuje i dopinguje do dalszej pracy, a praca nad instrumentem jest trud-
na, ¿mudna, czasoch³onna – szczególnie dla niewidomego dziecka. Uczeñ
niewidomy nie mo¿e zobaczyæ wyrazu twarzy nauczyciela. Trzeba bardzo
uwa¿aæ na ka¿de krytyczne s³owo, na brzmienie g³osu, nawet na intona-
cjê wypowiedzi, na wystawian¹ ocenê, by nie by³a to reakcja zbyt ostra
i nie zniechêci³a dziecka, rujnuj¹c zbudowan¹ strukturê wzajemnego zau-
fania. W chwilach trudnych, niepowodzeñ i za³amañ ma to du¿e znacze-
nie. Zdecydowanie lepsze wyniki daje motywacja pozytywna, umacniaj¹-
ca w dziecku poczucie w³asnej wartoœci, przekonanie o zdobytych umie-
jêtnoœciach i poczucie bezpieczeñstwa. 

Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci zaniedbanych przez rodzinê.
Wiele dzieci przebywaj¹cych w Laskach pochodzi z rodzin rozbitych, patolo-
gicznych, dotkniêtych uzale¿nieniem od alkoholu. Osi¹gniêcia muzyczne dzie-
ci nie zawsze znajduj¹ u rodziców zrozumienie ani tym bardziej wsparcie. S¹ ro-
dzice, którzy nie interesuj¹ siê muzyczn¹ edukacj¹ swoich dzieci, nie pamiêtaj¹
o terminach egzaminów i koncertów, nie pytaj¹ o wyniki, nie ciesz¹ siê z sukce-
sów, nie umacniaj¹ w chwilach niepowodzeñ. Z tymi wszystkimi problemami
niewidome dziecko pozostaje wówczas samo i jedynym oparciem i przyjacielem
mo¿e staæ siê nauczyciel. 
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Dziecko stawia pytania: czy dobrze zagra³em? czy pani by³a zadowolona?
Wspólna radoœæ ucznia i pedagoga – zanim padn¹ takie pytania, umacnia po-
czucie akceptacji, daje przekonanie o byciu razem „na dobre i na z³e“. W trud-
nym procesie budowania wiêzi pomiêdzy dzieckiem niewidomym i pedago-
giem, przekonanie dziecka o akceptacji jego osoby przez nauczyciela ma istotne
znaczenie. 

Znaczenie wiêzi miêdzy niewidomym uczniem i nauczycielem – pianist¹

Przez wiele wieków zawodowe uprawianie sztuki by³o rodzajem rzemios³a,
a system uczenia zawodu w pracowni mistrza stosowany by³ zarówno wœród
malarzy i rzeŸbiarzy, jak i muzyków. Mistrz kszta³ci³ ucznia drog¹ praktyczne-
go przekazu swego kunsztu, uczeñ usi³owa³ mu dorównaæ, pokonuj¹c bariery
trudnoœci. „Zale¿noœæ mistrz – uczeñ w nauczaniu gry na instrumencie utrzy-
muje siê w znacznym stopniu do dziœ. Jest to zale¿noœæ szczególna, w której au-
torytet nauczyciela, poziom jego artyzmu, wartoœæ praktycznego pokazu,
a przede wszystkim kszta³t jego osobowoœci, maj¹ ogromne znaczenie wycho-
wawcze“ (por. Seligman, 1997 s. 10). 

Wybitni pianiœci (Artur Rubinstein, Witold Ma³cu¿yñski, Jerzy ¯urawlew i in-
ni), a tak¿e wspó³czeœni pedagodzy i psycholodzy muzyki zwracaj¹ uwagê na
wielkie znaczenie wiêzi pomiêdzy pedagogiem a podopiecznym w nauczaniu
indywidualnym i na jej wp³yw na wyniki pracy. Profesor Zofia Konaszkiewicz
(2001, s. 41) wskazuje: „W przypadku szkó³ muzycznych wszystkich stopni (...)
trzeba u uczniów kszta³towaæ nie tylko umiejêtnoœci muzyczne, ale te¿ osobo-
woœæ. (...) Talent mo¿e bowiem prawid³owo funkcjonowaæ na bazie dojrza³ej
osobowoœci“.

W pracy poœwiêconej wiêzi interpersonalnej pomiêdzy uczniem i pedago-
giem, powo³uj¹c siê na wczeœniejszych autorów, Janusz Seligman (1997, s.
10) pisze: „W intymnej atmosferze indywidualnych lekcji, ze wspólnej od-
powiedzialnoœci za powodzenie w szkole i na estradzie, w wyniku mo¿li-
woœci dobrego wzajemnego poznania siê, budzi siê miêdzy nauczycielem
a uczniem silna wiêŸ emocjonalna, której charakter bardziej odpowiada
stosunkom rodzinnym ni¿ szkolnym. Bardzo czêsto zdarza siê, ¿e uczeñ
uwa¿a pedagoga za swojego duchowego ojca, z nim rozwa¿a swoje plany
¿yciowe, zwierza siê z k³opotów osobistych, z ca³kowitym zaufaniem po-
wierza siê jego opiece. Po egzaminie lub wystêpie czêsto bardziej martwi
siê przykroœci¹ sprawion¹ nauczycielowi ni¿ w³asnym niepowodzeniem.
(...) G³êbokie przywi¹zanie do nauczyciela staje siê dla ucznia silnym bodŸ-
cem w pracy“.

WiêŸ miêdzy pedagogiem a uczniem nabiera szczególnego znaczenia w pro-
cesie nauczania gry na fortepianie dzieci niewidomych, bardzo wra¿liwych
w kontaktach interpersonalnych. Dawa³ temu wyraz w udzielanych wywiadach
i wypowiedziach Edwin Kowalik (1928–1997), wybitny polski niewidomy pia-
nista (by³ laureatem miêdzynarodowych konkursów pianistycznych: w Bukare-
szcie (1953, III nagroda), V Miêdzynarodowego Konkursu Chopinowskiego
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w Warszawie (1955, V nagroda) oraz w Rio de Janeiro (1957, VI nagroda); kon-
certowa³ w wielu krajach Europy, w Ameryce i Kanadzie; pozostawi³ nagrania
radiowe i p³ytowe; do jego dorobku nale¿y równie¿ zaliczyæ wydanie w zapisie
nutowym Braille'a: dzie³ wszystkich Fryderyka Chopina, dzie³ wybranych Ka-
rola Szymanowskiego, a tak¿e podrêczników gry na ró¿nych instrumentach
i wybranych utworów). 

Edwin Kowalik, jako siedmioletni niewidomy ch³opiec, dziêki pomocy Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego zosta³ umieszczony w Szkole dla Niewidomych
w Laskach. Od najm³odszych lat wykazywa³ ogromne zainteresowania mu-
zyczne. To w³aœnie w Laskach spotka³ swego pierwszego nauczyciela muzy-
ki – W³odzimierza Dolañskiego, jednorêkiego niewidomego pianistê, który
uczy³ go gry na fortepianie ze s³uchu. Drugim kochanym pedagogiem Edwi-
na Kowalika by³ W³dzimierz Bielajew – pianista, skrzypek, œpiewak. Jemu za-
wdziêcza³ poznanie zapisu nutowego Braille'a oraz wspania³e lekcje, na
których uczy³ siê tak¿e akompaniamentu. Kolejnymi pedagogami Kowalika,
ju¿ w okresie powojennym, byli W³adys³aw Kêdra i Maria Wi³komirska. Pia-
nista wielokrotnie podkreœla³ swoje zwi¹zki z pedagogami, którzy otworzyli
przed nim œwiat muzyki. 

Tak wspomina³ profesor Mariê Wi³komirsk¹, pod której kierunkiem studiowa³
w PWSM w £odzi: „Sta³a siê moim najlepszym przyjacielem, opiekunem i po-
wiernikiem w trudnoœciach pianistycznych, a tak¿e ¿yciowych. To ona sprawi-
³a, ¿e muzyka sta³a siê dla mnie najczarowniejsz¹ mow¹, pe³n¹ przejrzystych
pojêæ i myœli. To ona nauczy³a mnie cierpliwoœci w podejœciu do trudnych pro-
blemów sztuki, natchnê³a mnie wol¹ artystycznej pracy i walki“ (za: Dybowski
2003, s. 321). 

Muzyka w ¿yciu niewidomego dziecka

Kontakt ze sztuk¹ jest dla ludzi niepe³nosprawnych odkrywaniem lepsze-
go œwiata; czêsto stanowi motywacjê do pe³niejszego funkcjonowania poœród
codziennych trudnoœci ¿yciowych. W swojej ksi¹¿ce Dziecko niepe³nosprawne
i muzyka profesor Zofia Konaszkiewicz (1994, s. 36) zwraca uwagê, ¿e „mo¿-
liwoœæ rozwijania zainteresowañ muzycznych jest dla cz³owieka niepe³no-
sprawnego szczególnie cenna, gdy¿ ¿ycie w sposób nieunikniony bêdzie mu
nios³o bardzo ró¿norodne trudnoœci. Œwiat wielkiej muzyki pozwala egzy-
stowaæ w kategoriach piêkna, które obok prawdy i dobra stanowi szczyt
ludzkich d¹¿eñ“.

Muzyka dla dziecka niewidomego jest najbardziej przystêpn¹ ze wszystkich
dziedzin sztuki. Jej szczególnoœæ i wyj¹tkowoœæ polega na tym, i¿ jest w pe³ni
odbierana przez analizator s³uchowy, nie anga¿uj¹c tak uszkodzonego narz¹-
du wzroku, jak i innych analizatorów zastêpczych (np. dotyku, wêchu). Dziê-
ki swojej dŸwiêkowej strukturze muzyka nie stwarza niewidomym i s³abo wi-
dz¹cym dzieciom przeszkód i ograniczeñ w odbieraniu, tworzeniu oraz od-
twarzaniu. 
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U dzieci niewidomych s³uch kompensuje utracon¹ funkcjê wzroku. Dostarcza
informacji niezbêdnych w poznawaniu otaczaj¹cej rzeczywistoœci, wszelkich
przedmiotów, urz¹dzeñ i zjawisk; pomaga w orientacji przestrzennej, w poru-
szaniu siê, dzia³alnoœci praktycznej, a tak¿e w odbiorze mowy. Jest wreszcie naj-
wa¿niejszym Ÿród³em prze¿yæ emocjonalno-estetycznych, zw³aszcza tych,
których dostarcza odbierana, wykonywana lub tworzona muzyka (Cylulko
1996, s. 26–28). 

Popularny jest pogl¹d, ¿e wszyscy niewidomi s¹ szczególnie uzdolnieni
muzycznie. Praktyka tego nie potwierdza. Dzieci niewidome maj¹ na ogó³
bardzo dobry s³uch, ale nie zawsze posiadaj¹ równie dobry s³uch muzyczny.
Chocia¿ na podstawie obserwacji wydaje siê, ¿e s³uch absolutny zdarza siê
wœród niewidomych czêœciej ni¿ u osób widz¹cych, nie przes¹dza to jeszcze
o innych zdolnoœciach muzycznych – o muzykalnoœci, poczuciu rytmu, pa-
miêci muzycznej itp. 

Wy¿sza ogólna sprawnoœæ s³uchu niewidomych w stosunku do widz¹cych nie
zosta³a udowodniona naukowo. Natomiast porównywanie percepcyjnych zdol-
noœci muzycznych dzieci niewidomych z percepcyjnymi zdolnoœciami muzyczny-
mi dzieci widz¹cych, wskazuje na przewagê tych zdolnoœci u niewidomych. Ba-
dania (Bogacki 1980, s. 47–59) zdolnoœci muzycznych dzieci s³abo widz¹cych wy-
kazuj¹, ¿e na rozwój percepcyjnych zdolnoœci muzycznych wp³ywaj¹: wiêksza
percepcyjna koncentracja, wewnêtrzne wyciszenie, skupienie, bogatsze doœwiad-
czenia, a przede wszystkim nastawienie dzieci niepe³nosprawnych do odbierania
przez siebie bodŸców akustycznych (w tym m.in. dŸwiêków muzycznych). 

Wœród dzieci ucz¹cych siê w Szkole Muzycznej w Laskach, zdarzaj¹ siê
dzieci bardzo uzdolnione muzycznie, pracowite i ambitne. Mo¿emy siê po-
chwaliæ kilkoma absolwentami, którzy po ukoñczeniu Szko³y Muzycznej
w Laskach zdali do œrednich szkó³ muzycznych dla widz¹cych (w tym dwie
osoby do klasy organów) i tam dobrze sobie radz¹ w dalszej nauce. Praca
organisty w koœciele staje siê niejednokrotnie przysz³ym zawodem niewido-
mego absolwenta, zawodem, który mo¿e nie tylko zapewniæ mu œrodki do
¿ycia, ale daæ mu radoœæ. 

Niezwykle wa¿ne zatem jest wyposa¿anie niewidomych dzieci w podstawo-
we umiejêtnoœci muzyczne i umo¿liwianie aktywnego udzia³u w ró¿nych for-
mach ¿ycia muzycznego. Poprzez kontakt z muzyk¹ tworz¹ siê bowiem potrze-
by muzyczne, które s¹ potrzebami wyuczonymi. Bez kontaktu z muzyk¹, bez
odpowiedniej stymulacji, potrzeby te mog¹ nie rozwin¹æ siê nigdy. 

Pomijanie muzyki w edukacji dzieci niewidomych jest szkodliwe dla ich ogól-
nego rozwoju. Rozwijanie wra¿liwoœci niewidomego dziecka na muzykê powo-
duje rozwój jego wra¿liwoœci na sztukê w ogóle i wszelkie piêkno, ubogaca
wszechstronnie i rozwija m³odego cz³owieka. Muzyka jest czynnikiem wzboga-
caj¹cym ludzkie ¿ycie. 
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TABLICA INTERAKTYWNA W EDUKACJI I REEDUKACJI
SPECJALNEJ1

We wspó³czesnej pedagogice (pedagogice specjalnej) obserwujemy doko-
nuj¹c¹ siê permanentnie reorientacjê pogl¹dów na problem edukacji dla
przysz³oœci. W Polsce wynika to po czêœci z transformacji ustrojowych, ogól-

1 Artyku³ w wersji elektronicznej zatytu³owany Tablica interaktywna w logopedii by³ opublikowany
w czasopiœmie internetowym „Logopeda“, nr 1(2) 2006, s. 15-23; zob. www.logopeda.org.pl.
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noœwiatowych przemian cywilizacyjnych, procesów globalizacyjnych, inte-
gracji ze strukturami edukacyjnymi Europy, ale równie¿ wywo³ane jest
szybkim rozwojem technologii informacyjnych, powszechnym dostêpem do
Internetu, informatyzacj¹ wszystkich dziedzin naszego ¿ycia (por. Surowa-
niec 2005, s. 254). Upowszechni³a siê wirtualna rzeczywistoœæ. Internet sta³
siê czêœci¹ naszego codziennego ¿ycia. Pojawi³a siê totalna interkomunika-
cja w Sieci. Dzisiaj ju¿ pos³ugujemy siê telefonem internetowym spe³niaj¹-
cym funkcjê œrodka s³u¿¹cego interkomunikacji i interaktywnoœci. Za jego
poœrednictwem mo¿na wys³aæ (lub przyj¹æ) wszystko, co da siê wprowadziæ
do komputera: g³os, obraz, animacjê. ¯yjemy w Wirtualnej Polsce – w kraju
interaktywnym (spo³eczeñstwie interaktywnym), w naszym ¿yciu coraz
czêœciej pojawiaj¹ siê elementy wirtualnej rzeczywistoœci zgodnie z zasad¹:
jeœli coœ mo¿na robiæ w œwiecie wirtualnym, to dlaczego nie spróbowaæ te-
go w rzeczywistym. Dla przyk³adu: ju¿ wkrótce pierwsi ludzie bêd¹ mie-
szkaæ w „inteligentnych domach“. Nad sprawnym funkcjonowaniem tych
domów maj¹ czuwaæ zintegrowane systemy elektroniczne. A u¿ytkownik
takiego domu bêdzie musia³ wchodziæ w interakcje ze wszystkimi jego inte-
ligentnymi urz¹dzeniami. Z interaktywnoœci¹ coraz czêœciej spotykamy siê
na co dzieñ w ¿yciu publicznym. Mamy interaktywn¹ telewizjê z interak-
tywnym udzia³em telewidzów, interaktywnymi programami na ¿ywo, inte-
raktywnymi konkursami itp.

Mamy tak¿e interaktywn¹ edukacjê. Funkcjonuje od niedawna Europejskie
Centrum Edukacji Multimedialnej i Informatycznej (ECEMI – zob. www.ece-
mi.ap.krakow.pl). Dzisiejsza edukacja w znacznej mierze odbywa siê poza
szko³¹. Technologie informacyjne umo¿liwiaj¹ dostêp do wiedzy bez poœre-
dnictwa szko³y, a w perspektywie zjawisko samokszta³cenia ma narastaæ. To
dziêki wspó³czesnym mediom funkcja samokszta³ceniowa – funkcja samo-
dzielnego przyswajania sobie wiedzy oraz samodzielnego kszta³towania dy-
namicznych sprawnoœci umys³owych i umiejêtnoœci praktycznych – mo¿e siê
realizowaæ przez pobudzanie pozytywnych motywacji uczenia siê, kszta³to-
wania aktywnej postawy i samodzielnoœci. Podobnie funkcja motywacyjna –
funkcja zwi¹zana z wywo³ywaniem i rozwijaniem zainteresowañ kognityw-
nych (poznawczych) i praktycznych realizowana jest za pomoc¹ uatrakcyjnia-
nia formy zajêæ i wykorzystania œrodków edukacji medialnej (i multimedial-
nych). Trudno by³oby wyobraziæ sobie wspó³czesn¹ edukacjê – edukacjê usta-
wiczn¹ – bez edukacji multimedialnej i interaktywnej, która jest nowoczesn¹
form¹ edukacji wykorzystuj¹cej w nauczaniu osi¹gniêcia technologii informa-
tycznej i telekomunikacji. Edukacja interaktywna – najogólniej ujmuj¹c – to
preferowanie takiego sposobu organizowania i prowadzenia procesu naucza-
nia/uczenia siê czy te¿ przeuczania, który maksymalizuje zaanga¿owanie
i aktywnoœæ ucz¹cego siê, daje mu mo¿liwoœæ wyboru metod i dróg poznania
i rozwoju dostosowanych do jego mo¿liwoœci – dojrza³oœci spo³ecznej i emo-
cjonalnej. Edukacja interaktywna zapewnia skutecznoœæ nauczania (przeucza-
nia), zwiêksza poziom motywacji i satysfakcji ucz¹cych siê. Popularyzowa-
niem i wdra¿aniem edukacji interaktywnej zajmuje siê m.in. Europejskie Cen-
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trum Edukacji Multimedialnej i Informatycznej (wiêcej na: www.wsip-
net.pl/edukacja/).

O ile do niedawna interaktywnoœæ funkcjonowa³a w systemie: dziec-
ko/osoba doros³a – edukator/reedukator – rodzice/opiekunowie czy te¿
w takim uk³adzie poszerzonym o urz¹dzenia elektroniczne, np. w grupie
reedukacyjnej czy w klasie szko³y specjalnej, to obecnie uk³ad ten zostaje
wzbogacony o multimedia zintegrowane, tj. tablicê interaktywn¹. To za
spraw¹ multimediów interakcje zostaj¹ zwielokrotnione. Uk³ad (system)
z otoczeniem medialnym to nie tylko przysz³oœæ, to ju¿ i teraŸniejszoœæ. 

Przejawy interaktywnoœci obserwujemy niemal na ka¿dym kroku. Roz-
powszechniona chyba najbardziej jest interaktywnoœæ miêdzydzieciêca
(przewa¿nie zabawowa) i wspó³wystêpuje z interaktywnoœci¹ komunika-
cyjn¹ (interkomunikacja). Poza tym dzieci z natury stale pytaj¹/wypytuj¹
spontanicznie rozpoczynaj¹c interkomunikacjê (interakcjê, interedukacjê).
W³aœciwoœæ ta przek³ada siê na metody interaktywne w nauczaniu.

W edukacji interaktywnej obok interaktywnoœci ucz¹cego siê szczególn¹
funkcjê spe³niaj¹ multimedia (narzêdzia interaktywne) – stosowanie hiper-
tekstów i multimediów (zob. Edukacja Interaktywna, CD–R, WSiP, 2005).
To dziêki elektronicznej interkomunikacji ucz¹cy siê mo¿e uzyskaæ b³yska-
wicznie potrzebn¹ informacjê w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu
– w wybranych przez siebie i dla siebie komfortowych warunkach. Eduka-
cja interaktywna rozwija siê.

Wszystkie multimedia dziœ ju¿ mog¹ byæ integrowane (i sterowane) za
pomoc¹ jednego urz¹dzenia, stoj¹cego w klasie szkolnej lub sali uczelnia-
nej, tj. tablicy interaktywnej. Tak wiêc edukacja interaktywna w po³¹cze-
niu z funkcj¹ tablicy interaktywnej i kreatywnoœci¹ nauczyciela (tutora,
a nie mentora) zapowiada rewolucjê w dydaktyce polskich szkó³ (w œlad
za szko³ami Anglii, Kanady i Stanów Zjednoczonych). I takie dobrodziej-
stwo – przyjazne dla cz³owieka narzêdzie – przychodzi nam w sukurs nie-
wydolnej edukacji (edukacji specjalnej czy reedukacji).

O tablicy interaktywnej s³ów parê. Przywo³any do tablicy interaktywnej
wracam myœl¹ do tablicy moich lat, opartej na drewnianym trójnogu, sto-
j¹cej w rogu klasy szkolnej, która przewa¿nie s³u¿y³a do pasywnego z niej
korzystania. Tablica interaktywna Hitachi – bo o niej tu mowa – jest wdra-
¿ana do polskich szkó³ od 2004 r. w ramach projektu edukacyjnego „Tabli-
ca interaktywna w edukacji“ (WSiP, 2005, Tablica interaktywna Hitachi,
http://www.wsip.com.pl/tablica; S. Ro¿niatowski, 2005, Tablica interak-
tywna w edukacji, http://tablica.wodip.opole.pl/). Tablica interaktywna to
tablica szkolna XXI w. – zestaw narzêdzi komputerowych w jednym urz¹-
dzeniu. Przy tym jest to tañsze rozwi¹zanie od przeciêtnej pracowni kom-
puterowej.

Tablica interaktywna po³¹czona z komputerem funkcjonuje w oparciu
o specjalne oprogramowanie (WSiP, 2005, StarBoard 6.20.). Wszystko cokol-
wiek jest w komputerze, mo¿e byæ przeniesione (wyœwietlone) na tablicê
i odwrotnie – mo¿na z tablicy sterowaæ prac¹ komputera (np. uruchomiaæ
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programy). Wszystko, co siê zapisze, nagra, narysuje na tablicy mo¿e byæ
zapamiêtane w pliku, który mo¿na wys³aæ ucz¹cym siê drog¹ elektronicz-
n¹ lub te¿ mo¿na wydrukowaæ i rozdaæ im jako notatkê z lekcji. Zazwyczaj
ucz¹cym siê trudno jest zanotowaæ tekst, a zw³aszcza obrazy i dŸwiêk,
które wystêpuj¹ na zajêciach. Tablica rozwi¹zuje zatem problem: zapisy-
waæ (notowaæ) czy s³uchaæ. Tablica interaktywna w tym przypadku umo¿-
liwia zatrzymanie w pamiêci ca³ego przebiegu zajêæ, w tym i przebieg in-
terakcji komunikacyjnej z pozosta³ymi uczestnikami zajêæ, np. dyskurs,
konwersacjê (interedukacjê, tj. nauczanie dzieci przez dzieci) (Rybak 2006,
s. 245).

Na tablicy interaktywnej mog¹ byæ wyœwietlane/prezentowane materia-
³y pozyskiwane z Internetu.

Tablica interaktywna spe³nia funkcjê wielkiego monitora, który reaguje
na dotyk specjalnego pióra. Umo¿liwia to osobie przy tablicy obs³ugiwa-
nie dowolnego programu uruchomionego w komputerze za pomoc¹ pisa-
ka, który zastêpuje myszkê i klawiaturê.

Dziêki takiej tablicy interaktywnoœæ w nauczaniu (specjalnym naucza-
niu, nauczaniu korekcyjnym) mo¿e byæ wspierana technologi¹ informacyj-
n¹ i komunikacyjn¹. Tablica umo¿liwia bowiem: a) sprawne prezentowa-
nie ucz¹cym siê tekstów, obrazów, animacji, interakcji, filmów; b) prowa-
dzenie dyskursu, kreowanie pomys³ów, tworzenie projektów na ekranie;
c) zapisywanie komentarzy (na tablicy), zapisywanie ich w pamiêci kom-
putera i przywo³ywanie ich na ¿yczenie; d) sprawne fiksowanie s³u¿¹ce
automatyzowaniu umiejêtnoœci; e) wykorzystanie jej jako tablicy magne-
tycznej; f) pisanie na niej tak¿e zmywalnymi pisakami (ju¿ nie trzeba tra-
dycyjnej g¹bki i kredy).

O ile tradycyjna trójno¿na tablica (czarna deska) czy póŸniejsze jej
odmiany: magnetyczna, flanelowa, projekcyjna (po³¹czona z kompute-
rem) kojarz¹ nam siê z pasywnym ich obserwowaniem, to tablica interak-
tywna umo¿liwia ucz¹cym siê wchodzenie z ni¹ w interakcje (tradycyjna
tablica ogranicza³a interaktywnoœæ). Zajêcia staj¹ siê tym samym bardziej
atrakcyjne. Tablica robi wra¿enie na ucz¹cych siê (magiczne w³aœciwo-
œci), wszystkie operacje dokonuj¹ siê b³yskawicznie, a wiêc i porz¹dko-
wanie (systematyzowanie) informacji przebiega w b³yskawicznym tem-
pie. Tablica interaktywna jest ci¹gle rozbudowywana, wzbogacana o no-
we akcesoria.

Tablica interaktywna to nowy œrodek dydaktyczny doceniany w Europie,
Kanadzie, Stanach Zjednoczonych (Rybak 2006, s. 244), uwa¿any za osi¹-
gniêcie prze³omowe w wykorzystaniu technologii informatycznych w na-
uczaniu i – dodajmy – w specjalnym nauczaniu zintegrowanym, przeucza-
niu, jak i nauczaniu korekcyjnym. 

W pedagogice, a zw³aszcza pedagogice specjalnej (pedagogikach wyspe-
cjalizowanych, tj. surdopedagogice, oligofrenopedagogice i tyflopedagogi-
ce oraz odpowiednio: surdologopedii, oligofrenologopedii i tyflologope-
dii) wdra¿anie do edukacji interaktywnej tablicy interaktywnej znajduje
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swoje uzasadnienie i ma prze³omowe znaczenie. Dotyczy to tak¿e eduka-
cji na poziomie wy¿szym – dydaktyki szkó³ wy¿szych.

Integracyjne formy korekcyjnego nauczania (jak i przeuczania) oraz wy-
chowania wymagaj¹ zarówno wspó³czesnych metod oddzia³ywania, jak
i nowoczesnych narzêdzi elektronicznych. Przy tym nie mo¿na rozdzielaæ
np. pracy pedagogów nauczaj¹cych jêzyka od pracy nauczycieli-logope-
dów uzupe³niaj¹cych ten proces w specjalnym oddzia³ywaniu wyrównaw-
czym – w przypadku wystêpowania specyficznych trudnoœci. Nadal jest to
proces pedagogiczny, a nie medyczny (zob. w podstawach pedagogicz-
nych logopedii, w opracowaniu autorskim, Surowaniec 2005, s. 253).

W zajêciach przy tablicy interaktywnej mo¿e uczestniczyæ ca³a klasa
szkolna, ca³a grupa uczelniana, ale i kilkuosobowa grupa korekcyjna (3-,
5-osobowa). To zaœ bêdzie niew¹tpliwie sprzyja³o kreowaniu dyskursu za-
równo interaktywnego, jak i interedukacyjnego. W szkolnych zespo³ach
5-, 7-osobowych niedawno jeszcze organizowano w podobnej formie zajê-
cia reedukacyjne. Nauczyciel (surdologopeda) zwykle pracuje z ca³¹ klas¹
(11-, 12-osobow¹). Na organizowanie pomocy pedagogicznej i psycholo-
gicznej w szkole w formie zajêæ specjalistycznych, m.in. logopedycznych,
zezwala tak¿e Zarz¹dzenie nr 15 Ministerstwa Edukacji Narodowej z 25
maja 1993 r. Wymienione formy na pewno dadz¹ wiêksze mo¿liwoœci in-
teraktywnoœci ni¿ jak to ma miejsce w interakcji z jednym podopiecznym.

Warto tu przypomnieæ, ¿e ju¿ w latach 80. XX w. przekonywaliœmy siê
co do mo¿liwoœci wykorzystania technologii informacyjnych w logopedii.
W komputeryzacji upatrywaliœmy szansê dla wspomagania postêpowania
logopedycznego technologi¹ informacyjn¹. Roztaczana wówczas wizja in-
ternetowej platformy logopedycznej zapowiada³a grê o przysz³oœæ polskiej
logopedii. Do sfery marzeñ nale¿a³a wówczas szansa wykorzystania jej
w procesie reedukacyjnym (naprawczym). Dziœ mo¿emy sobie pozwoliæ
na snucie nowej wizji.

Od pocz¹tków komputeryzacji polskiej logopedii (1986 r.) do obecnego
etapu prze³omowego up³ynê³y dwie dekady. W tym okresie komputery
zadomowi³y siê w gabinetach logopedycznych, poradniach logopedycz-
nych, do praktyki logopedycznej zawita³y multimedialne programy, logo-
pedyczna platforma zaistnia³a w Internecie, który na co dzieñ wspomaga
nauczycieli–logopedów w ich pracy, uczestniczy tak¿e w ich ustawicznej
edukacji (zob. Surowaniec 1989, 1995, 1995a, 1996, 2001, 2001a, 2001b,
2002, 2002a, 2003, 2004; Surowaniec, Banaœ 1996; Surowaniec, Król, Szyde³-
ko 2000; Surowaniec, Lemirowski 1997; Surowaniec, Skowron, Szyde³ko
1998; Surowaniec, Szyde³ko 1999). 

Pe³n¹ ofertê komputerowych programów nauczaj¹cych nowej generacji,
plansz interaktywnych (plansz multimedialnych) Wydawnictw Szkolnych
i Pedagogicznych mo¿na znaleŸæ w Internecie (www.wsip.com.pl).

Kreatywny nauczyciel – nauczyciel w edukacji specjalnej czy te¿ zinte-
growanej – z ³atwoœci¹ bêdzie pos³ugiwa³ siê zasobami internetowymi Wy-
dawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, które s¹ zgromadzone w jednym
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miejscu (www.wsipnet.pl). Z ³atwoœci¹ zaadaptuje te¿ na swoje potrzeby:
odpowiednie teksty, obrazy, dŸwiêki, animacje pozyskane z zasobów za-
granicznych.

Pozostaje ¿yczyæ nauczycielom szkó³ specjalnych, logopedom (logope-
dom wirtualnym, logopedom–internautom) pomyœlnego wdra¿ania inte-
raktywnej edukacji/ reedukacji.
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PEDAGOG SPECJALNY 
W PROCESIE EDUKACJI 
I REHABILITACJI 
– TERAZNIEJSZOŒÆ 
I PRZYSZ£OŒÆ

Próby odpowiedzi na pytanie o wymiar
osobowy i zawodowy pedagoga specjalne-
go podejmowane by³y ju¿ od dawna przez
wielu badaczy, teoretyków i praktyków.
Jednak pytanie o rolê, niezbêdne przygoto-
wanie zawodowe, kompetencje i wiedzê
nauczycieli pracuj¹cych z osobami niepe³-
nosprawnymi pozostaje nadal aktualne
i wymaga dog³êbnej, interdyscyplinarnej
analizy uwzglêdniaj¹cej obecne przemiany
spo³eczno-polityczne, postêpy w technice
oraz zmiany w systemie edukacji, w tym
edukacji specjalnej.

W dniach 19-20 paŸdziernika 2006 r. zo-
sta³a zorganizowana przez Zak³ad Psycho-
pedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie
ogólnopolska konferencja naukowa po-
œwiêcona wizji pedagoga specjalnego.
Obrady plenarne w pierwszym dniu kon-
ferencji rozpocz¹³ prof. Z. Bartkowicz
(UMCS), przedstawiaj¹c referat zawieraj¹-
cy rozwa¿ania na temat credo pedagoga re-
socjalizacyjnego. Zagadnieniom misji za-
wodowej pedagogów resocjalizacyjnych
zosta³ poœwiêcony jeszcze jeden referat
wyg³oszony przez prof. A. Wêgliñskiego
(UMCS), który przyjmuj¹c jako motto swo-
jego wyst¹pienia s³owa J.W. Dawida
mówi¹ce o tym, ¿e „wychowanie to sprzy-
mierzanie siê z dobrem, które tkwi w dru-
gim cz³owieku“, wyraŸnie podkreœli³ mi-
syjny charakter pracy kuratora s¹dowego
oraz dokona³ analizy trudnoœci, jakie napo-
tykaj¹ kuratorzy s¹dowi w realizacji po-
wierzonych im zadañ.

Obecna, podlegaj¹ca sta³ym przemianom,
sytuacja zawodowa pedagogów specjalnych
oraz wizje jej przysz³oœci by³y tematem wy-
st¹pienia prof. J. Kirenko (UMCS) – Czy
zmierzch pedagoga specjalnego? Dr T. Ma-
jewski (APS) wyodrêbni³ szczególne zadania
pedagogów specjalnych d¹¿¹cych do norma-
lizacji ¿ycia m³odzie¿y niepe³nosprawnej.

Wyniki badañ przeprowadzonych we
wszystkich specjalnych oœrodkach szkolno-
-wychowawczych dla niewidomych i s³abo
widz¹cych w Polsce wykaza³y szczególne
problemy nauczycieli jêzyków obcych w za-
kresie adaptacji i przygotowania pomocy
dydaktycznych. Prof. J. Kuczyñska-Kwa-
pisz i mgr K. Czerwiñska (APS) podkreœli³y
decyduj¹c¹ rolê nauczyciela w procesie na-
uczania, który – w sytuacji braku odpowie-
dnio zaadaptowanych podrêczników, s³ow-
ników, pomocy edukacyjnych – staje siê
g³ównym twórc¹ i wykonawc¹ materia³ów
dydaktycznych. Omówi³y równie¿ strategie
kszta³cenia i wsparcia nauczycieli jêzyków
obcych w projekcie „Per linguas mundi ad
laborem“.

Terapeutyczny wymiar pracy pedagoga
specjalnego przedstawi³a prof. J. Wyczesa-
ny (AP), która w pierwszej czêœci swojego
referatu przypomnia³a cel i rodzaje terapii
wychowawczej w ujêciu J. Doroszewskiej,
nastêpnie zaœ oceni³a wspó³czesn¹ sytuacjê
pedagoga specjalnego jako terapeuty, szcze-
gólnie wskazuj¹c na specyficzne uwarunko-
wania wspó³pracy pedagogów pracuj¹cych
w klasie integracyjnej. 

Niezwykle interesuj¹cy temat kompromi-
su i ustêpstw w pracy pedagoga specjalne-
go podjê³a prof. M. Zaorska (UMK). Ujmu-
j¹c kompromis jako wzajemn¹ ugodê, polu-
bowne uzgodnienie racji obydwu stron, do-
kona³a ona analizy funkcji kompromisu
w relacji nauczyciela z dzieckiem niepe³no-
sprawnym i jego rodzin¹. 

W dalszej czêœci konferencji obrady odby-
wa³y siê w VI sesjach równoleg³ych,

Z  K R A J U  I  Z E  Œ W I A T A
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w których przybli¿ono nastêpuj¹ce zaga-
dnienia:

kszta³cenie akademickie pedagogów spe-
cjalnych,
kompetencje pedagoga specjalnego w ak-
tualnym ustroju edukacyjnym,
mo¿liwoœci i uwarunkowania pracy nau-
czycieli w szkole specjalnej,
deontologiczne dylematy pedagogiki spe-
cjalnej,
mo¿liwoœci i uwarunkowania pracy peda-
goga specjalnego w szkole ogólnodostêp-
nej,
pedagogika specjalna w dzia³aniu prak-
tycznym.
Podczas obrad w sesjach wyg³oszono

³¹cznie 50 referatów zawieraj¹cych analizy
teoretyczne, opinie, doniesienia z badañ, re-
fleksje wynikaj¹ce z praktyki zawodowej.

Drugi dzieñ konferencji rozpoczê³o wy-
st¹pienie prof. M. Chodkowskiej (UMCS),
przedstawiaj¹ce wspó³pracê pedagoga
specjalnego z rodzicami dziecka niepe³no-
sprawnego w placówce edukacyjnej z per-
spektywy socjologicznej. Prof. Chodkow-
ska dokona³a uzasadnienia nadrzêdnej
funkcji ról rodzicielskich w ca³ym syste-
mie ról spo³ecznych wspomagaj¹cych roz-
wój i rehabilitacjê dziecka oraz podkreœli-
³a koniecznoœæ integracji w tym zakresie
dzia³añ opartych na prawid³owo ukszta³-
towanych interakcjach.

Dr hab. I. Chrzanowska (U£) wyg³osi³a
referat pt. Zagro¿enie wypaleniem siê si³ u pe-
dagoga specjalnego a ocenianie zachowania
uczniów upoœledzonych umys³owo w stopniu
lekkim. Przedstawi³a w nim wyniki badañ
dotycz¹cych obowi¹zuj¹cego systemu oce-
niania oraz negatywnych konsekwencji jego
stosowania. Badania wykaza³y, ¿e nauczy-
ciele nie poœwiêcaj¹ ocenianiu nale¿ytego
czasu (œrednio 3,3 min. na lekcji), wykazuj¹
tendencje do generalizowania zachowañ
uczniów, s¹ zmuszeni do wystêpowania
w roli buchaltera licz¹cego punkty sk³adaj¹-
ce siê na ocenê zachowania; 70% uczniów
spostrzega³o spotykaj¹ce ich ocenianie jako
niesprawiedliwe.

Temat wolontariatu, jako niewykorzysta-

nego potencja³u w rehabilitacji, poruszy³a
dr J. Konarska, zaœ warunki powodzenia in-
tegracji, potrzeby uczniów niepe³nospraw-
nych w kszta³ceniu integracyjnym oraz
kompetencje zawodowe nauczyciela pracu-
j¹cego w szkole integracyjnej i ogólnodo-
stêpnej omówi³a prof. A. Korzon (Kolegium
Nauczycielskie w Gliwicach).

Wyst¹pienie prof. K. Krakowiak (KUL),
dotycz¹ce mo¿liwoœci wykorzystania fono-
gestów w rehabilitacji dzieci z uszkodzenia-
mi s³uchu, pokaza³o, jak stopniowo zmie-
niaj¹ siê kompetencje oraz rola surdopeda-
goga i surdologopedy. Omawiaj¹c korzyœci
p³yn¹ce ze stosowania fonogestów, prele-
gentka dokona³a przegl¹du programów ba-
dawczych na ten temat realizowanych
w Europie Zachodniej i w Polsce.

Ks. dr hab. J. Mastalski (PAT) poruszy³
problem wypalenia rodziców dzieci niepe³-
nosprawnych intelektualnie, u których per-
manentny charakter doœwiadczanych nega-
tywnych emocji i stresu zwiêksza ryzyko
izolacji spo³ecznej, a tym samym mo¿e do-
prowadzaæ do tzw. automarginalizacji. Pre-
legent zwróci³ uwagê na zjawisko seksual-
nej i fizycznej przemocy wobec kobiet nie-
pe³nosprawnych intelektualnie oraz szcze-
gólne rodzaje metod wykorzystywanych
w rehabilitacji ma³ych niepe³nosprawnych
dzieci, które stanowi¹ pewn¹ formê prze-
mocy wobec samego dziecka i jego rodziny
(m.in. metoda Vojty, Peto). 

Model procesu rehabilitacji zaprezento-
wa³ prof. J. Sowa (AP), zaœ prof. J. Pañczyk
(UMCS) dokona³ przegl¹du zawodów i sta-
nowisk dla absolwentów kierunku pedago-
gika specjalna. Osobowoœciowe predyspozycje
nauczyciela szko³y specjalnej to temat wyst¹-
pienia prof. J. Stachyry (UMCS).

W koñcowej czêœci konferencji zosta³y
ponownie poruszone zagadnienia zwi¹-
zane z wypaleniem zawodowym nauczy-
cieli. Prof. M. Seku³owicz (DSWE) przed-
stawi³a wyniki badañ przeprowadzonych
w latach 1999–2004, w których uczestni-
czy³o ok. 1000 nauczycieli pracuj¹cych
w szko³ach specjalnych i integracyjnych
w ca³ej Polsce. Szczególne zainteresowa-
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nie uczestników konferencji wzbudzi³y
nagrane wypowiedzi nauczycieli,
u których autorka badañ zdiagnozowa³a
pe³no objawowe wypalenie zawodowe.
Obrady zakoñczy³o wyst¹pienie organi-
zatora konferencji, prof. Z. Palak, dotycz¹-
ce kondycji pedagoga specjalnego w kon-
tekœcie zespo³u wypalenia si³.

Wyg³oszone na konferencji referaty,
które zostan¹ opublikowane w materia-
³ach pokonferencyjnych, pozwoli³y na do-
konanie wstêpnej analizy wspó³czesnej
kondycji zawodu pedagoga specjalnego.
Bez w¹tpienia stanowi¹ tak¿e Ÿród³o in-
spiracji do podejmowania kolejnych dzia-
³añ badawczych (m.in. uczestnicy konfe-
rencji uznali za wskazane przeprowadze-
nie badañ nad wypaleniem zawodowym
wœród nauczycieli akademickich).

EL¯BIETA M. MINCZAKIEWICZ
Akademia Pedagogiczna, Kraków

PROBLEMY KSZTA£CENIA
NIEPE£NOSPRAWNYCH
W ZRÓ¯NICOWANYCH 
SYSTEMACH EDUKACYJNYCH
DANII I SZWECJI
W CENTRUM ZAINTERESOWAÑ
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
I LOKALNYCH W£ADZ
OŒWIATOWYCH

„(…) ¯eby mierzyæ drogê przysz³¹,
Trzeba wiedzieæ, sk¹d siê wysz³o (…)“

Cyprian Kamil Norwid

S³owa Cypriana Kamila Norwida s¹
doskona³ym t³em dla prezentacji tego,
co siê dzieje poza naszym krajem, jeœli
idzie o próby rozwi¹zania problemu
kszta³cenia niepe³nosprawnych, zw³a-

szcza dzieci i m³odzie¿y, postrzegane
z perspektywy nas, Polaków. Wypo-
wiedŸ swoj¹ opieram na osobistych do-
znaniach i spostrze¿eniach, jakie ze-
bra³am podczas seminarium szkolenio-
wego przewidzianego dla dyrektorów
i nauczycieli szkó³ specjalnych, jakie
odby³o siê w Centrach Edukacyjnych
Danii i Szwecji w marcu 2006 r. W se-
minarium uczestniczy³o oko³o 50 osób
reprezentuj¹cych zarówno wybrane
Oœrodki Akademickie Polski (np. Aka-
demia Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie, Akade-
mia Pedagogiczna im. Komisji Eduka-
cji Narodowej w Krakowie, Uniwersy-
tet Jagielloñski w Krakowie, Uniwersy-
tet im. Miko³aja Kopernika w Toruniu,
Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, Uniwersytet Marii Cu-
rie–Sk³odowskiej w Lublinie oraz Uni-
wersytet Œl¹ski), jak równie¿ oœrodki
kszta³cenia specjalnego zlokalizowane
na terenie Polski, od Zielonej Góry po
Bia³ystok, od Œwinoujœcia po Ustrzyki
Dolne, od Ba³tyku po Tatry. 

Program obejmowa³ zagadnienia
z zakresu: 1) organizacji kszta³cenia
uczniów o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych – ogólnie ujmuj¹c – kszta³ce-
nia uczniów z trudnoœciami w uczeniu
siê, z trudnoœciami bêd¹cymi nastêp-
stwem pojawiaj¹cych siê u nich wad
rozwojowych i dysfunkcji narz¹dowo-
tkankowych powsta³ych w wyniku
uszkodzeñ centralnego lub/i obwodo-
wego uk³adu nerwowego (np.
z opóŸnieniem psychomotorycznego
rozwoju, z wadami i zaburzeniami mo-
wy i innymi, czasem nawet z bardzo
powa¿nymi dysfunkcjami narz¹dowo-
tkankowymi) oraz 2) kszta³cenia nau-
czycieli (w tym pedagogów specjal-
nych) dla potrzeb szkolnictwa specjal-
nego i integracyjnego. Szczególnym
punktem moich zainteresowañ – jako
przedstawiciela uczelni kszta³c¹cych
przysz³ych nauczycieli i wychowaw-
ców – by³a przestrzeñ tranzycjonalna,
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definiowana jako sacrum dziecka nie-
pe³nosprawnego, jako swoista, inten-
cjonalnie tworzona, przyjazna i bliska
jego naturze, przestrzeñ komunikacyj-
na. W toku czynionych obserwacji
skoncentrowa³am siê g³ównie na rela-
cjach zachodz¹cych miêdzy doros³ymi
i dzieæmi oraz dzieci i ich rówieœnika-
mi a mo¿liwoœciami poznawczymi tych
ostatnich, próbuj¹c – chocia¿by
w przybli¿eniu – okreœliæ wielkoœæ po-
siadanych przez nie potencja³ów indy-
widualnych (np. potencja³ fizyczny, in-
telektualny, emocjonalny, spo³eczny,
wolicjonalny – nazywany te¿ wolityw-
nym – oraz czêsto niedoceniany poten-
cja³ duchowy), determinuj¹cych ak-
tywnoœæ poznawcz¹ interesuj¹cych nas
osób (tj. dzieci, m³odzie¿y oraz osób
doros³ych z rozlicznymi dysfunkcjami
i zaburzeniami rozwoju).

Do udzia³u w realizacji zamierzeñ
badawczych zachêci³ mnie przede
wszystkim obiecuj¹cy program zapro-
ponowany przez Uniê Europejskich Fe-
deralistów – UEF–Polska PL, z siedzib¹
w £odzi. Program seminarium obejmo-
wa³ bowiem zagadnienia zwi¹zane
z edukacj¹ dzieci i m³odzie¿y poprzez
ró¿ne formy ich kszta³cenia (np.
w oœrodkach szkolno-wychowaw-
czych, szko³ach ogólnodostêpnych
o charakterze integracyjnym, kszta³ce-
nie dzieci i m³odzie¿y w stopniu ele-
mentarnym, podstawowym i ponad-
podstawowym, gimnazjalnym i ponad-
gimnazjalnym oraz zawodowym).
Równoleg³ym torem moich zaintereso-
wañ bieg³o zainteresowanie kszta³ce-
niem wychowawców, nauczycieli (tzw.
przedmiotowców) oraz pedagogów
specjalnych. Celem programu by³o zo-
rientowanie siê w potrzebach osób nie-
pe³nosprawnych (zw³aszcza osób
z g³êbsz¹, czêsto z³o¿on¹ niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹, tj. osób
z upoœledzeniem umys³owym w stop-
niu umiarkowanym i znacznym z dys-
funkcj¹ narz¹du wzroku, s³uchu czy

narz¹du ruchu; ustalenie wielkoœci po-
pulacji tych¿e osób, ustalenie rodzaju
i rozleg³oœci wad i zaburzeñ rozwoju,
okreœlenie mo¿liwoœci poznawczych
osób stanowi¹cych obiekt zaintereso-
wania, ich wydolnoœci fizycznej, okre-
œlenie stopnia prezentowanej we-
wn¹trzsterownoœci oraz stopnia ich sa-
modzielnoœci i odpowiedzialnoœci), by
przygotowaæ dla nich odpowiedni¹ ba-
zê kszta³cenia (rodzaj i charakter szko-
³y, okreœliæ czas szkolenia, miejsce nau-
ki oraz miejsce dla odbywania praktyk
zawodowych nauczycieli, a tak¿e
uczniów). Zwiedzanie obiektów oœwia-
towych i opiekuñczych, hospitacje za-
jêæ szkolnych i pozaszkolnych pozwo-
li³o zauwa¿yæ, i¿ w³adze oœwiatowe
Danii i Szwecji bardziej ³askawym
okiem spogl¹daj¹ na osoby niepe³no-
sprawne ni¿ paralelne w³adze w Pol-
sce. W centrum uwagi znajduje siê tu
przede wszystkim cz³owiek potrzebu-
j¹cy wsparcia i pomocy. Uderzaj¹ce dla
nas by³o to, ¿e placówki szkolne s¹ tam
przestronne, dobrze wyposa¿one
w pomoce dydaktyczne oraz wielospe-
cjalistyczny i wielofukcyjny sprzêt re-
habilitacyjny.

Program wyjazdu pozwoli³ mi na za-
poznanie siê z modelem skandynaw-
skim (Dania i Szwecja stawia sobie bo-
wiem podobne za³o¿enia i cele) kszta³-
cenia niepe³nosprawnych dzieci i m³o-
dzie¿y, z zasadami organizacji oœwiaty
specjalnej i integracyjnej w Danii
i Szwecji, a ponadto ze sposobem
kszta³cenia nauczycieli dla potrzeb
tamtejszej oœwiaty, w tym pedagogów
specjalnych oraz doradców zawodo-
wych. Ponadto wizyta w Danii (Helsin-
gor) i Szwecji (Hesingborg) pozwoli³a
na bezpoœredni¹ wymianê doœwiad-
czeñ zawodowych polskich i duñskich
nauczycieli, nawi¹zanie kontaktów
z kadr¹ pedagogiczn¹ szkó³ duñskich
i szwedzkich, wymianê pogl¹dów i ¿y-
w¹, w pe³ni owocn¹, obustronn¹ dys-
kusjê.



SZKO£A SPECJALNA 2/2007 157

C. Meijer, V. Soriano, A. Watkins:
EDUKACJA SPECJALNA W EURO-
PIE. ORGANIZACJA KSZTA£CENIA
NA POZIOMIE PONADPODSTAWO-
WYM. Publikacja Tematyczna, Euro-
pejska Agencja Rozwoju Szkolnictwa
Specjalnego 2006, ss. 97.

W przedstawionej publikacji zawarty jest
raport, który zosta³ przygotowany przez Eu-
ropejsk¹ Agencjê Rozwoju Szkolnictwa Spe-
cjalnego przy wspó³udziale Krajowych Od-
dzia³ów Eurydice, przy wsparciu Dyrektoria-
tu Generalnego do spraw Edukacji, Szkoleñ,
Kultury i Wielojêzycznoœci przy Komisji Eu-
ropejskiej. W ksi¹¿ce zosta³y przedstawione
trzy wa¿ne problemy: 

edukacja w³¹czaj¹ca i praktyka nauczania
w szkolnictwie ponadpodstawowym;
dostêp studentów ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi do szkolnictwa wy¿sze-
go i oferowanych w jego ramach wielora-
kich mo¿liwoœci;
przejœcie z systemu szkolnictwa do zatru-
dnienia.
Ujête s¹ one w trzy kolejne rozdzia³y. Roz-

dzia³ pierwszy dotyczy edukacji w³¹czaj¹cej
i praktyki nauczania w szkolnictwie ponad-
podstawowym. Przedstawione s¹ w nim
sprawdzone w szko³ach strategie przezwy-
ciê¿ania problemów kszta³cenia osób ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ukazane
s¹ te¿ ró¿ne sposoby podejœcia do zagadnie-
nia edukacji w³¹czaj¹cej. Omówiono tak¿e
ró¿norodne trudnoœci, jakie wystêpuj¹ przy
w³¹czaniu uczniów ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi do szkó³ ponadpodstawo-
wych, a mianowicie: wp³yw silnego nacisku
na wyniki nauczania, postawy nauczycieli
i ich brak wiedzy z zakresu pedagogiki spe-
cjalnej, stosowany model „selekcji“, tzn. kla-
syfikacja do okreœlonej klasy uzale¿niona jest
od oceny dokonañ ucznia. 

W raporcie wyodrêbniono siedem grup
czynników zwiêkszaj¹cych skutecznoœæ mo-
delu edukacji w³¹czaj¹cej.
1. Wspó³praca w nauczaniu – nauczyciele po-

trzebuj¹ wzajemnego praktycznego i ela-
stycznego wsparcia. Wspólna dzia³alnoœæ
rozwi¹zuje problem poczucia izolacji, jakie-
go doœwiadczaæ mog¹ nauczyciele, a tak¿e
uczniowie.

2. Wzajemne uczenie – pomoc rówieœników,
w szczególnoœci w ramach elastycznych
i dobrze pomyœlanych grup uczniowskich,
przynosi korzyœci razem ucz¹cym siê oso-
bom.

3. Wspólne rozwi¹zanie problemów – odnosi
siê do przyjêtego sposobu radzenia sobie
z niepo¿¹danymi formami zachowania
w klasie. Zak³ada ono zestaw jasnych re-
gu³, opracowanych w formie regulaminu
klasy, ustalonych wspólnie ze wszystkimi
uczniami wed³ug odpowiednich czynni-
ków motywuj¹cych po¿¹dane rodzaje za-
chowañ i eliminuj¹cych niepo¿¹dane po-
stêpowanie.

4. Zró¿nicowanie grupowe uczniów – ozna-
cza utworzenie œrodowisk szkolnych,
w których uczniowie w tym samym wieku
przebywaj¹ razem w klasach o zró¿nico-
wanym poziomie umiejêtnoœci szkolnych.
Podzia³ wed³ug tego podejœcia stanowi za-
sada równoœci wszystkich uczniów i prze-
konanie, ¿e powszechny w szkolnictwie
ponadpodstawowym podzia³ wed³ug wy-
ników w nauce przyczynia siê do margina-
lizacji uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

5. Skuteczne nauczanie – opiera siê na moni-
torowaniu, ocenie postêpów i czynników
nauczania oraz stawianiu wysokich wy-
magañ. Za³o¿eniem jest, aby wszyscy
uczniowie realizowali ten sam ramowy
program nauczania uwzglêdniaj¹c modyfi-
kacje indywidualne dostosowane do wy-
mogów uczniów ze specjalnymi potrzeba-

S P R A W O Z D A N I A I  O C E N Y
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mi edukacyjnymi.
6. System przestrzeni przyjaznej – uczniowie

dziel¹ wspóln¹ przestrzeñ z³o¿on¹ z dwóch
lub trzech sal, w których odbywaj¹ siê pra-
wie wszystkie zajêcia. Za prowadzenie za-
jêæ w „przestrzeni przyjaznej“ odpowiada
niewielki zespó³ nauczycieli. Celem tego sy-
stemu jest, aby klasa stanowi³a grupê zinte-
growan¹ w sensie przestrzennym, spo³ecz-
nym, szkolnym i uczniowie mieli silne po-
czucie przynale¿noœci do grupy.

7. Alternatywne strategie uczenia siê – ich re-
alizowanie polega na wprowadzeniu
uczniów w metody samokszta³cenia i roz-
wi¹zywania problemów. Uczniowie pono-
sz¹ wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ za w³asn¹
naukê.
Autorzy raportu podkreœlaj¹, ¿e aby edu-

kacja w³¹czaj¹ca by³a skuteczna, musz¹ byæ
spe³nione pewne warunki. Najwa¿niejsze do-
tycz¹ grona nauczycieli, a wiêc ich po¿ytecz-
nego stosunku do edukacji w³¹czaj¹cej, po-
czucia przynale¿noœci do zespo³u, czasu na
profesjonaln¹ refleksjê.

Szko³y powinny wprowadziæ ogólnoszkol-
n¹ politykê w³¹czania uczniów ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi, zapewniæ ela-
styczne struktury wspieraj¹ce oraz wykszta³-
ciæ silne kierownictwo w ramach szko³y. 

Rol¹ twórców polityki edukacyjnej powin-
no byæ: wdro¿enie jasnej, ogólnokrajowej po-
lityki oœwiatowej, zapewnienie elastycznych
metod finansowania wspieraj¹cych edukacjê
w³¹czaj¹c¹. 

Zdaniem Europejskiej Agencji Rozwoju
Szkolnictwa Specjalnego edukacja w³¹czaj¹ca
na poziomie ponadpodstawowym to osi¹gal-
ny cel, który mo¿na zrealizowaæ pod¹¿aj¹c
ró¿nymi drogami. 

W drugim rozdziale przedstawiono proble-
my dostêpnoœci szkolnictwa wy¿szego dla
studentów ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi. W wyniku badañ prowadzonych
przez Europejsk¹ Agencjê Rozwoju Szkolnic-
twa Specjalnego stwierdzono, ¿e studenci nie-
pe³nosprawni nie maj¹ wystarczaj¹cej repre-
zentacji na uczelniach wy¿szych. Ze wzglêdu
na autonomicznoœæ, a co za tym idzie ró¿no-
rodne podejœcie poszczególnych uczelni do

studentów z niepe³nosprawnoœci¹, trudno by-
³o opracowaæ raport, pos³uguj¹c siê danymi
krajowymi. W zwi¹zku z tym omówione zo-
sta³y kwestie, jakie wynik³y z przegl¹du pu-
blikacji europejskich z tej dziedziny oraz
przedstawiono dostêpne w ró¿nych krajach
typy struktur wspieraj¹cych studentów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Porównuj¹c rozdzia³ pierwszy, dotycz¹cy
kszta³cenia uczniów z niepe³nosprawnoœci¹,
z rozdzia³em drugim – oceniaj¹cym dostêp-
noœæ szkolnictwa wy¿szego dla studentów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, od-
czuwa siê liczne braki w omawianym opra-
cowaniu, np. przyk³ady wzorcowych pod
tym wzglêdem uniwersytetów. 

Trzeci rozdzia³ dotyczy przejœcia z systemu
szkolnictwa do zatrudnienia. Sytuacja ta, jak
przedstawiono we wprowadzeniu, jest kwe-
sti¹ zasadniczej wagi dla wszystkich m³o-
dych ludzi, a w szczególnoœci dla osób ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Przejœcie do ¿ycia zawodowego stanowi
czêœæ d³ugiego i z³o¿onego procesu, który
obejmuje wszystkie etapy ¿ycia, i który wy-
maga w³aœciwego zarz¹dzenia. M³odzi lu-
dzie czêsto napotykaj¹ w trakcie poszukiwa-
nia pracy na ró¿norodne przeszkody spo³ecz-
ne, takie jak uprzedzenia, niechêæ, stereotypy,
nadopiekuñczoœæ, ale tak¿e mog¹ mieæ braki
w wyszkoleniu i kwalifikacjach zawodo-
wych. Przedstawiono najwa¿niejsze proble-
my, jakie wy³oni³y siê z przegl¹du publikacji
dotycz¹cych tego obszaru. Nastêpnie
omówiono kluczowe zagadnienia, jakie na-
sunê³a analiza Agencji, oraz listê rekomenda-
cji skierowanych do decydentów i osób pra-
cuj¹cych w tym sektorze. Stanowi¹ one swo-
isty przewodnik i wskazuj¹, co poprawiæ na
etapie planowania i wdra¿ania strategii przej-
œcia do zatrudnienia, aby proces ten by³ sku-
teczniejszy.

Ksi¹¿ka z pewnoœci¹ zainteresuje pedago-
gów specjalnych, psychologów, osób zajmu-
j¹cych siê doradztwem zawodowym, a tak¿e
polityk¹ edukacyjn¹. Elektroniczna wersja ra-
portu dostêpna jest na stronie internetowej
Agencji: www.european-agency.org 

Jadwiga Kuczyñska-Kwapisz


