
 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

INTERDYSCYPLINARNE  
KONTEKSTY 

 PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 

 

 

POZNAŃ 2015 



INTERDYSCYPLINARNE KONTEKSTY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 
Czasopismo naukowe Wydziału Studiów Edukacyjnych  
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wydawane w formie kwartalnika 

RADA REDAKCYJNA  
Redaktor naczelny – Iwona Chrzanowska (Adam Mickiewicz University in Poznan) 
Sekretarz redakcji – Aneta Wojciechowska (Adam Mickiewicz University in Poznan) 
Andrzej Twardowski (Adam Mickiewicz University in Poznan), Agnieszka Słopień (Poznan 
University of Medical Sciences), Beata Jachimczak (Adam Mickiewicz University in Po-
znan), Katarzyna Pawelczak (Adam Mickiewicz University in Poznan), Miron Zelina 
(Univerzita Komenského v Bratislave), Jana Rapuš-Pavel (Univerza v Ljubljani), William 
Brenton (University of Maine Presque Isle), Jacek Pyżalski (Adam Mickiewicz University in 
Poznan), Amadeusz Krause (The University of Gdansk), Jarmila Novotná (MBA Dubrnický 
technologický inštitút v Dubnici and Váhom, Masarykova Univerzita v Brně), Jaroslav 
Balvín (Społeczna Akademia Nauk, Łódź, Univerzita Tomáše Bati) 

REDAKTORZY TEMATYCZNI 
Iwona Chrzanowska (edukacja włączająca, pedagogika osób ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi) 
Andrzej Twardowski (psychologia rozwoju człowieka, wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka) 
Agnieszka Słopień (psychiatria dzieci i młodzieży) 
Beata Jachimczak (edukacja włączająca, pedagogika osób ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi) 
Katarzyna Pawelczak (psychologia osób z niepełnosprawnością) 
Aneta Wojciechowska (pedagogika specjalna, logopedia) 
Miron Zelina (pedagogika, psychologia) 
Jana Rapuš-Pavel (pedagogika społeczna) 
William Brenton (pedagogika specjalna) 
Jacek Pyżalski (pedagogika mediów, resocjalizacja) 
Amadeusz Krause (pedagogika specjalna) 
Jarmila Novotná (pedagogika) 

REDAKTORZY JĘZYKOWI  
Karolina Kuryś (język polski) 
Wendy Ross (język angielski) 
Nicol Ross (język angielski)  

REDAKTOR STATYSTYCZNY 
Paweł Mleczko  

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015 

Publikacja sfinansowana przez Wydział Studiów Edukacyjnych  
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

ISBN 978-83-232-3051-9 
ISSN 2300-391X 



 

  

Spis treści 

TEKSTY POLSKOJĘZYCZNE 

EWA MUSZYŃSKA 
„Inny” w klasie szkolnej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9 

EWA DOMAGAŁA-ZYŚK 
Kompetencje w zakresie języka angielskiego studentów niesłyszących  
i słabosłyszących w opinii ich lektorów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   27 

EDYTA NIEDUZIAK 
(Czy) twórcza obecność osób niepełnosprawnych w przestrzeni 
publicznej?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   45 

TERESA SERAFIN 
Działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży  
z niepełnosprawnością intelektualną – projekt warszawskiego modelu 
współpracy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   69 

IRENA RAMIK-MAŻEWSKA 
Edukacja nie na próżno. Rzecz o (nie)świadomej tożsamości osób 
niepełnosprawnych intelektualnie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   99 

JULIA ANASTAZJA SIENKIEWICZ-WILOWSKA 
Między średnią a późną dorosłością – zajęcia dla „seniorów 50+”  . . . . . . .   119 

TEKSTY OBCOJĘZYCZNE 

JAROSLAV BALVÍN 
Role učitele při ovlivňování a zmírňování interetnického napětí ve 
společnosti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   135 



4   Spis treści 

RECENZJA 

WIOLETTA MAGDALENA WITKOWSKA 
Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska, Zanikanie. Trajektorie tożsamości kobiet 
z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 
Warszawa 2013.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   155 

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI 

BEATA CYTOWSKA, PIOTR PLICHTA 
Sprawozdanie z I Wrocławskich Spotkań Pedagogów Specjalnych 
„Wyzwania emancypacyjne w przestrzeni edukacyjnej i pomocowej”, 
15-16 września 2015, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego  . . .   165 

 

 



 

  

Contents 

DISSERTATIONS 

EWA MUSZYŃSKA  
The “other” in the classroom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9 

EWA DOMAGAŁA-ZYŚK  
The Competences of deaf and hold of hearing (DHN) students in 
English as a foreign language – in the opinion of their teachers  . . . . . .   27 

EDYTA NIEDUZIAK  
(Or) a creative presence of people with disabilities in public space  . . . . . .   45 

TERESA SERAFIN  
Measures for vocational and social integration of young people with 
intellectual disabilities – a project of the Warsaw model of cooperation  . . .   69 

IRENA RAMIK-MAŻEWSKA  
Education not too late. (Sub)counscious identity of intellectually disabled 
persons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   99 

JULIA ANASTAZJA SIENKIEWICZ-WILOWSKA  
Between the average and late adulthood – classes for “seniors 50+”  . . . . .   119 

FOREIGN-LANGUAGE ARTICLE 

JAROSLAV BALVÍN  
The teacher’s role in shaping and alleviating tensions in inter-ethnic 
society  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   135 



6   Contents 

REVIEW  

WIOLETTA MAGDALENA WITKOWSKA 
Book review: A. Wołowicz-Ruszkowska, Zanikanie. Trajektorie tożsa-
mości kobiet z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Akademii Pedago-
giki Specjalnej, Warszawa 2013   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   155 

CONFERENCE REPORT 

BEATA CYTOWSKA, PIOTR PLICHTA 
A Report on I Wrocławskie Spotkania Pedagogów Specjalnych 
„Wyzwania emancypacyjne w przestrzeni edukacyjnej i pomocowej”, 
(Wrocław, 15-16.09.2015)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   165 

 



 

 

 

 

TEKSTY POLSKOJĘZYCZNE 



8   Contents 

 



 

 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 9/2015 

EWA MUSZYŃSKA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Inny” w klasie szkolnej 

ABSTRACT: Ewa Muszyńska, The “other” in the classroom [„Inny” w klasie szkolnej]. 
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 9, Poznań 2015. Pp. 9–26. 
Adam Mickiewicz University Press. ISBN 978-83-232-3051-9. ISSN 2300-391X 

The article features a description and an analysis of the ‘other’ in the classroom – i.e. 
a student who differs (significantly) from their peers through, for example, a distinct 
personality trait, behavior, looks, background or religion. It also demonstrates how 
a classroom and the ‘other’, function in terms of their mutual dependencies. Finally, 
the article discusses effective educational methods designed for a classroom, where 
the ‘other’ is present. 

KEY WORDS: difference, rejection, education, systemic approach 

Wstęp 

Klasa szkolna, z uwagi na obowiązek uczestniczenia w niej 
dzieci i młodzieży1, liczbę godzin codziennie w niej spędzanych  
i znaczenie, jakie ma jako grupa społeczna (zwłaszcza) dla dorasta-
jących ludzi, jest tym środowiskiem, w którym uczniowie szczegól-
nie doświadczać mogą własnej inności i jej skutków. 
________________ 

1 Przymus przynależności do zespołu klasowego, jak również zewnętrznie 
określone cele działania zespołu oraz przydzielenie nauczycieli (w tym wychowaw-
cy) do danego zespołu, są najbardziej charakterystycznymi cechami klasy szkolnej, 
odróżniającymi ją od innych grup rówieśniczych; por. A. Janowski, R. Stachyra, 
Prestiż ucznia wśród rówieśników, WSiP, Warszawa 1985. 
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Klasa szkolna jest zarazem grupą2, w której za sprawą skutecz-
nej pracy wychowawczej nauczyciela można nie tylko zapobiegać 
pojawianiu się negatywnych skutków inności (jakimi są np. od-
rzucenie3 czy izolacja4); można bowiem, wykorzystując obecność 
„Innego”, realizować ważne cele wychowawcze, takie jak np. kształ-
towanie postaw tolerancji, solidarności grupowej, empatii, umiejęt-
ności współdziałania, poczucia wspólnoty oraz wzajemnej akcepta-
cji, zrozumienia (także dla inności), szacunku oraz pomocy. 

„Inny” w tym artykule oznacza każdego ucznia, który odróżnia 
się czymś istotnym od pozostałych5; różnica ta może dotyczyć wła-
ściwości/dyspozycji psychicznych, zachowania, wyglądu, w tym 
także sposobu ubierania się, pochodzenia, statusu majątkowego, 
kultury, wyznania, a nawet imienia6. 

Wymienione kategorie inności mogą zostać także poddane war-
tościowaniu. Odmienność może być oceniana (przez samego „Inne-
go” i przez grupę) jako pozytywna np. wyjątkowe uzdolnienia lub 
________________ 

2 Mowa tu o grupie rozumianej jako zbiór jednostek, które regularnie wchodzą 
w ustrukturalizowane interakcje, mają wspólne wartości i poczucie przynależności 
do grupy (za: R. Vasta, M.M. Haith, S.A. Miller, Psychologia dziecka, WSiP, Warszawa 
1995, s. 596). 

3 Dziecko odrzucane to „dziecko, które w pomiarze socjometrycznym otrzymu-
je od swoich rówieśników nieliczne wybory pozytywne i liczne wybory negatywne. 
Dziecko takie zdaje się być nielubiane przez grupę rówieśników”, ibidem, s. 620. 

4 Dziecko izolowane to „dziecko, które w pomiarze socjometrycznym otrzymu-
je od swoich rówieśników nieliczne wybory pozytywne i negatywne. Dziecko takie 
zdaje się być ignorowane przez grupę rówieśniczą”, ibidem. 

5 Podobnie definiuje inność I. Chrzanowska, według której inność to „odzna-
czanie się cechami wyróżniającymi spośród jakiegoś zbioru tego samego gatunku” 
por. I. Chrzanowska, Osoba niepełnosprawna w przestrzeni społecznej, [w:] Tożsamość  
w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulturowym. Między partykularyzmem a uniwersali-
zmem, red. A. Cybal-Michalska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, s. 146. 
Są i takie ujęcia, w których „Inny” to drugi człowiek; tak definiuje Innego filozof 
Emmanuel Levinas (za: M. Garbiec, Kategoria inności wobec problemów integracji – 
różnicowania, [w:] Podstawy edukacji. Tom 7 Trendy cywilizacyjne, Oficyna Wydawni-
cza Impuls, Kraków 2014, s. 247. 

6 Chodzi tu o nietypowe imię (por. R. Vasta, M.M. Haith, S.A. Miller, Psycholo-
gia dziecka. PWSiP, Warszawa 1995, s. 619). 



EWA MUSZYŃSKA 11 

negatywna – np. niepełnosprawność. Wartościowanie odmienności 
może być oczywiście różne u „Innego” i grupy, której jest człon-
kiem. 

Kolejnym kryterium podziału inności może być jej zamierzony 
lub niezamierzony charakter. Przykładem niezamierzonego odróż-
niania się może być niepełnosprawność; zamierzonego – sposób 
ubierania się. Kategorie inności różnić może także możliwość 
wpływu na cechę, która konstytuuje inność. Dla zrozumienia me-
chanizmów funkcjonowania „Innego” w klasie szkolnej ważna jest 
także widoczność cechy odróżniającej ucznia od innych. 

Warto dodać, że szczególna odmianą „Innego” jest ten, kto staje 
się takim wskutek naznaczenia przez grupę. Chodzi tu o występu-
jące w ramach tworzenia się struktury grupy walki o pozycję oraz 
starań o spójność grupy, przypisywanie komuś roli kozła ofiarne-
go7. Kozioł ofiarny staje się często „Innym” przez sam fakt jego od-
rzucenia; nie zawsze posiada on cechę odróżniającą go od pozosta-
łych8. 

Określony tytułem temat wydaje się aktualny, ważny, a jego 
zgłębianie – potrzebne. 

Aktualny, bo coraz częściej w klasie szkolnej pojawia się „Inny”; 
chodzi tu przede wszystkim o występującą w coraz większym za-
kresie odmienność kulturową czy wyznaniową uczniów9. 
________________ 

7 „Kozioł ofiarny” to określenie osoby, która obarczamy odpowiedzialnością za 
coś, co nie jest jego winą. Są osoby (także grupy) szczególnie narażone na bycie 
kozłem ofiarnym. Jednym z najważniejszych czynników ryzyka stania się kozłem 
ofiarnym jest wyróżnianie się czymś na tle grupy (lub innych grup) por. H. Hamer, 
Demon nietolerancji, WSiP, Warszawa 1994. 

8 Por. B. Urban, Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych, 
Wydawnictwo UJ, Kraków 2005. 

9 Por. Z. Melosik, Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków 2007; także: M. Adamska-Staroń, Obraz innego w perspektywie stu-
dentów Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, [w:] Podstawy edukacji…, op. cit., 
Kawula S., Wielorakość kultur w dyskursie pedagogiki społecznej, Epistheme, Olsztyn 
2008; J. Nikitorowicz, Spotkanie i dialog kultur – wymiar edukacji międzykulturowej, [w:] 
O potrzebie dialogu kultur i ludzi, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2000. 
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Ważny, bowiem inność stwarza zagrożenie odrzuceniem, izola-
cją i związanymi z nimi aktami przemocy oraz wszystkimi nega-
tywnymi skutkami do jakich odrzucenie, izolacja i przemoc mogą 
prowadzić. Badacze tego zjawiska wskazują nie tylko na bezpo-
średnie, ale i odległe skutki doświadczania odrzucenia i izolacji, 
jakim jest utrwalanie się statusu osoby odrzuconej10. 

Podjęcie tego tematu nabiera znaczenia przynajmniej z dwóch 
powodów. Po pierwsze, stosunkowo niewiele jest dostępnej polsko-
języcznej literatury, która mogłaby być podstawą dla skutecznych 
działań wychowawczych w klasie, w której jest „Inny”11. Publikacje 
na temat „Innego” w klasie/szkole, dotyczą bowiem przede wszyst-
kim osób z niepełnosprawnością, podczas gdy odmienność może 
być (o czym pisano wyżej) zróżnicowana; różnorodne mogą być 
zatem mechanizmy powstawania odmienności i skutki, do jakich 
prowadzi. Z kolei w tych publikacjach, w których przedstawione są 
zagadnienia odrzucenia rówieśniczego, wskazówki i zalecenia do-
tyczą nie tyle pracy wychowawczej, co terapii. Po drugie, brakuje 
literatury, w której ujmowano by inność w kontekście dynamiki 
grupy, jaką tworzy klasa szkolna. Chodzi np. o to, że odmienność, 
niezależnie od jej rodzaju, może skutkować przypisaniu „Innemu” 
jednej z ról grupowych, jaką jest kozioł ofiarny. 

Trzeba tu też dodać, że skuteczne wychowanie w klasie szkol-
nej, w której jest „Inny”, wymaga nie tylko wiedzy na temat jego 
funkcjonowania i sytuacji w klasie; podstawą takiego skutecznego 
działania jest bowiem wiedza na temat grupy, jaką jest klasa szkol-
na, jej właściwości, dynamiki, jak również zasad skutecznego kie-
rowania nią. Warto zatem wskazać na niedostatek publikacji (i idą-
cy w ślad za nim niedostatek wiedzy i umiejętności) na temat 
________________ 

10 Jak pisze Helen Bee „dzieci odrzucone nieczęsto zmieniają swój status; jeśli 
im się to uda, rzadko zdarza się, by osiągnęły poziom pełnej akceptacji”, H. Bee, 
Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań 2004, s. 309. 

11 Publikacji takich można m.in. szukać wśród literatury dotyczącej czynników  
i mechanizmów dyskryminacji oraz działań antydyskryminacyjnych. Spis takich 
publikacji zawiera praca: M. Abramowicz, Wielka nieobecna. Raport z badań, Towa-
rzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2011. 
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wychowania w klasie szkolnej. Publikacje w większości przedsta-
wiają bowiem zagadnienia wychowania w relacji: wychowawca – 
wychowanek. Tymczasem klasa szkolna w miarę jak uczniowie 
nawzajem się poznają zaczyna tworzyć grupę nieformalną z własną 
strukturą (w której mogą być osoby odrzucone czy izolowane),  
w której uczniowie grają określone role i w której powstają i obo-
wiązują normy, które mogą być sprzeczne z tymi, które są pożąda-
ne. Jeśli nauczyciel-wychowawca będzie traktował klasę jako zbiór 
osób, a nie grupę, może nie mieć żadnego wpływu na tę strukturę  
i normy; co więcej – może nawet ich nie znać; może być zatem po-
zbawiony możliwości skutecznego kierowania klasą i realizowania 
celów wychowawczych, w tym także tych, które dotyczą zapobie-
gania pojawieniu się odrzucenia „Innego”. 

Skuteczne kierowanie klasą, w której jest „Inny”, wymaga także 
elementarnej wiedzy na temat czynników i mechanizmów funkcjo-
nowania „Innego” w klasie szkolnej oraz klasy szkolnej z „Innym”. 

Czynniki i mechanizmy funkcjonowania Innego  
w klasie szkolnej oraz klasy szkolnej z „Innym” 

Przystępując do opisu i analizy położenia oraz funkcjonowania 
„Innego” w klasie szkolnej, jak też klasy szkolnej z „Innym”, warto 
zaznaczyć, że jednym z podstawowych warunków zrozumienia 
zjawisk występujących w klasie, w której jest „Inny”, jak również 
zachowań członków klasy, jest systemowe ujmowanie funkcjono-
wania grupy12 jaką jest klasa szkolna i uczestniczących w niej 
uczniów, w tym także „Innego”. Chodzi o takie spojrzenie na klasę, 
w którym: 

Po pierwsze, postrzegamy członków klasy jako osoby, które są 
zarazem członkami innych grup: przede wszystkim rodziny i po-
________________ 

12 Teorię systemów przedstawia się najczęściej w publikacjach dotyczących 
funkcjonowania grupy, jaką jest rodzina; L. Drożdżowicz, Ogólna teoria systemów, 
[w:] Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, red. B. de Barbaro, Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999. 
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zaszkolnej grupy rówieśniczej. To ważne, bowiem np. rodzina od-
mienna kulturowo czy wyznaniowo może wspierać separatystycz-
ne zachowania ucznia, zwiększając ryzyko jego odrzucenia, a po-
zaszkolne grupy rówieśnicze mogą podtrzymywać agresję ucznia, 
szczególnie wówczas, gdy doświadcza on odrzucenia ze strony 
klasy szkolnej i poszukuje akceptacji w grupie pozaszkolnej, często 
wśród rówieśników podobnych sobie. Należy także pamiętać, że 
postrzeganie i reakcje na inność mają swoje źródło i zarazem 
wsparcie w powszechnie podzielanych wartościach i normach,  
a więc w czynnikach makrospołecznych; dopuszczalne formy za-
chowań różnią się znacznie w poszczególnych kulturach13. Okre-
ślony rodzaj odmienności może być powodem dyskryminacji  
w jednej kulturze, a w innej – nie. Duże znaczenie dla zachowania 
uczniów wobec „Innego” mają także funkcjonujące w danej kultu-
rze stereotypy i uprzedzenia. 

Po drugie, w systemowym ujmowaniu funkcjonowania „Inne-
go” w klasie i klasy z „Innym” zachowania uczniów, w tym także 
zachowania „Innego” wyjaśniamy, stosując zasadę przyczynowości 
cyrkularnej, a nie linearnej – przyczynowo-skutkowej. „Inny”  
w relacjach z rówieśnikami w klasie również może kierować się 
uprzedzeniami; może także żywić w stosunku do odrzucających go 
rówieśników uczucia wrogości, co może pociągać za sobą wzmaga-
nie się reakcji odrzucenia. Przejawy odrzucenia nie tylko wzmacnia-
ją wrogość, lecz także mogą wyzwalać agresję jako reakcję obronną 
na odrzucenie – oto najprostszy przykład przyczynowości cyrku-
larnej. 

Po trzecie, przyjmując ujęcie systemowe uznajemy zasadę ekwi-
potencjalności, a więc zasadę wedle której te same stany początko-
we mogą przynieść różne skutki; przyjmujemy zatem, że inność nie 
musi prowadzić do negatywnych reakcji grupy; może być np. źró-
dłem podziwu czy zainteresowania albo współczucia. 

Po czwarte, zgodnie z ujęciem systemowym przyjmujemy zasa-
dę ekwifinalności a więc zasadę wedle której różne stany począt-
________________ 

13 Por. A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. 
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kowe mogą prowadzić do tego samego rezultatu. Przyjmujemy 
zatem, że nie każde odrzucenie jest reakcją grupy na inność. 

Jak już wcześniej wspominano, położenie „Innego” w klasie 
szkolnej i funkcjonowanie klasy z „Innym” mogą być zróżnicowane. 

Jednym z ważnych czynników tego zróżnicowania może być 
zamierzony vs. niezamierzony charakter odmienności, jak również 
możliwość wpływu na cechę, która konstytuuje inność. 

Z zamierzonym charakterem odmienności i zarazem z możliwo-
ścią rezygnacji z demonstrowania cechy, którą kreuje inność, mamy 
najczęściej do czynienia w przypadku uczniów w okresie dorasta-
nia. Jakkolwiek bowiem w tym okresie przynależność do grupy ma 
szczególne znaczenie14, to równie ważne jest poszukiwanie własnej 
tożsamości i związane z nim dążenie do odrębności. Mimo że spo-
strzegane podobieństwo daje tak ważne poczucie przynależności  
i wspólnoty15, to (szczególnie w przypadku osób w okresie dorasta-
nia, a więc okresie, w którym kształtuje się poczucie własnej tożsa-
mości) poszukiwanie odrębności w układach ja – inni może być dla 
jednostki atrakcyjne. Bycie odmiennym daje bowiem możliwość 
bycia zauważanym i wzmacnia poczucie tożsamości16 

Jakkolwiek jednostka zwykle poszukuje równowagi pomiędzy 
poczuciem przynależności i poczuciem własnej odrębności i zara-
zem tożsamości, to jednak takie poszukiwanie nie zawsze jest sku-
teczne; grupa, dążąc do spójności, może przypisać takiej osobie rolę 
kozła ofiarnego, wzmacniając tym samym odmienność. Warto tu 
dodać, że uczeń funkcjonujący w roli kozła ofiarnego, zwraca na 
siebie uwagę innych; taka uwaga może być nagradzająca i powo-
dować utrzymywanie się w tej roli. 
________________ 

14 Por. I. Obuchowska, Adolescencja, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, tom 2, 
red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2000. 

15 Por. J.S. Turner, D.B. Helms, Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa 1999. 
16 To poszukiwanie własnej odrębności dotyczy głównie tzw. neutralnych po-

równań i takich, w których cecha odróżniająca osobę od innych jest wartościowana 
pozytywnie; por. M. Rudnicka, Ja i inni czyli grupa, [w:] Człowiek i psychologia, red.  
J. Rybakiewicz, Wydawnictwo „Park”, Bielsko-Biała 2005. 
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Może też być tak, że chęć wyodrębnienia się, czyli bycia od-
miennym, przeważa nad dążeniem do przynależności; uczeń 
przyjmuje wówczas rolę opozycjonisty, a więc osoby sprzeciwiają-
cej się funkcjonującym w grupie normom i sam wyklucza się  
(o zjawisku wykluczania się pisze np. Giddens17). Niektórzy bada-
cze zauważają, że przedmiotem sprzeciwu nie musi być treść tych 
norm. Celem jest bowiem bunt sam w sobie. Zwykle grupa odrzuca 
taką osobę i próbuje zmusić do zmiany postawy18. Warto tu zauwa-
żyć, że taka sytuacja może nie prowadzić do negatywnych dla jed-
nostki skutków, o ile ma ona wsparcie w innych grupach poza klasą 
(rodzinie, pozaszkolnej grupie rówieśniczej) i tam zaspokaja po-
trzebę przynależności i akceptacji przez grupę. 

Taka opozycja w stosunku do przypisywanych ról może poja-
wić się u osób dorastających w niekorzystnych warunkach wycho-
wawczych i prowadzić do uczucia depersonalizacji oraz alienacji; 
może także przejawiać się zachowaniami przestępczymi19, co może 
prowadzić tak do izolowania się, jak i odrzucenia. 

Ze zjawiskiem własnowolnego wykluczania się (izolowania się), 
z całkiem innych powodów niż ten przedstawiony wcześniej, ma-
my do czynienia także wówczas, gdy uczeń jest nieśmiały lub gdy 
ma (niekoniecznie uzasadnione) nieakceptowane przez siebie po-
czucie inności; jedną i drugą cechę można zmienić, jednak najczę-
ściej jest to możliwe za sprawą pomocy osób trzecich, np. terapeuty. 
Takie wykluczenie się nie służy rozwojowi ucznia, ten bowiem izo-
lując się, nie tylko traci cenne wsparcie, jakie daje mu utrzymanie 
więzi z grupą, ale nadto naraża się na odrzucenie. Jak bowiem wy-
nika z badań, nieśmiałość jest jedną z cech, które powodują odrzu-
cenie20. 
________________ 

17 A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. 
18 M. Rudnicka, op. cit. 
19 Co Erikson wyjaśnia, wskazując na mechanizm tzw. negatywnej tożsamości. 

za: I. Obuchowska, op. cit. 
20 Por. K. Musialska, Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej, Wydawnictwo Im-

puls, Kraków 2011. 
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Z jeszcze inną sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy ani 
uczeń, ani inna osoba nie mają wpływu na cechę, która konstytuuje 
odmienność i cecha ta jest zarazem negatywnie wartościowana. Taki 
uczeń w dużym stopniu narażony jest na odrzucenie i wszystkie ne-
gatywne jego skutki. Warto tu dodać, że potrzeba akceptacji przez 
grupę może wówczas skłonić takiego ucznia do przyjmowania roli 
wesołka (błazna) grupowego21; przyjęcie tej roli pozwala co prawda 
przeciwdziałać odrzuceniu, jednak granie takiej roli nie sprzyja roz-
wojowi ucznia i w swoisty sposób demoralizuje grupę, w której utrwa-
la się przedmiotowe, a więc niewłaściwe traktowanie rówieśnika. 

Najbardziej narażony na odrzucenie jest jednak „Inny”, którego 
zachowanie jest nie tylko negatywnie wartościowane i niezamie-
rzone, lecz także zagraża poczuciu bezpieczeństwa w klasie i dez-
organizuje pracę uczniów i samego nauczyciela. Dobrym przy-
kładem mogą tu być niektóre zachowania (np. agresywne) ucznia  
z ADHD22. Można powiedzieć, że odrzucenie takiego ucznia jest 
niejako naturalną konsekwencją tego, że jego zachowanie zagraża 
ustalonemu porządkowi życia klasy i bezpieczeństwu pozostałych 
uczniów. Przed nauczycielem stoi wówczas nie lada wyzwanie: 
musi on poprzez odpowiednie działania przeciwdziałać pojawianiu 
się zachowań agresywnych ucznia i zarazem przeciwdziałać odrzu-
ceniu go przez rówieśników23. Zauważmy, że agresywne zachowa-
nie jest najczęściej wymienianą przez dzieci i młodzież przyczyną 
odrzucenia przez rówieśników. 

W ocenie ryzyka odrzucenia ucznia z racji jego odmienności 
trzeba brać pod uwagę wiek uczniów. Okazuje się, że negatywne 
wartościowanie wyglądu zewnętrznego stwarza mniejsze ryzyko 
odrzucenia w przypadku młodszych. Natomiast dla tej samej grupy 
________________ 

21 Mechanizm przyjmowania takiej roli opisuje (w odniesieniu do osób z karło-
watością przysadkową) K. Obuchowski (K. Obuchowski, Przez galaktykę potrzeb. 
Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1995). 

22 K. Musialska, Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej, Wydawnictwo Impuls, 
Kraków 2011. 

23 Jak pokazują badania, nauczyciele nierzadko demonstrują niechęć wobec ta-
kich, przeszkadzających im w pracy uczniów, przyczyniając się do odrzucenia 
rówieśniczego. 
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wiekowej największe ryzyko stwarza przede wszystkim negatyw-
nie oceniane zachowanie rówieśnika, a przede wszystkim jego agre-
sja24. Znaczenie wyglądu zewnętrznego zmienia się w okresie dora-
stania. W licznych badaniach wykazano, że właściwości fizyczne 
we wczesnej adolescencji są ważniejsze od intelektualnych i spo-
łecznych25. Takie cechy jak otyłość, niemodny strój, są w tym wieku 
częstym powodem dyskryminacji. 

Jak wynika z badań przytaczanych przez Marię Deptułę, duże 
znaczenie dla reakcji rówieśników na negatywnie wartościowaną 
odmienność ma też ich przekonanie (często niesłuszne) o możliwo-
ści wywierania wpływu przez „Innego” na występowanie cechy, 
która konstytuuje tę odmienność; jest to zarazem przekonanie  
o odpowiedzialności „Innego” za jego odmienność i konsekwencje 
tej odmienności. Przekonanie, że negatywnie wartościowane cechy 
podlegają kontroli jednostki, podnosi prawdopodobieństwo wystę-
powania agresji przy jednoczesnym braku współczucia, odmawia-
niu wsparcia i odrzuceniu26. 

Jak więc można zauważyć, zarówno przyczyny, jak i skutki od-
mienności tworzą skomplikowany układ cyrkularnych zależności, 
które trzeba uwzględnić w skutecznej pracy wychowawczej, a więc 
takiej, która prowadzi do kształtowania postaw tolerancji, akcepta-
cji i zrozumienia dla inności, współdziałania i zarazem zapobiega 
występowaniu zjawiska odrzucenia i izolacji. 

Wychowanie w klasie szkolnej, w której jest „Inny” 

Przedstawiona wyżej (z konieczności – w dużym skrócie) róż-
norodność czynników i mechanizmów ważnych dla sytuacji i funk-
________________ 

24 Jak pisze H. Bee, dla dzieci w młodszym wieku szkolnym „najistotniejszym 
czynnikiem nie jest to, jak dziecko wygląda, lecz to, jak się zachowuje”, H. Bee,  
op. cit., s. 309. 

25 Za: I. Obuchowska, op. cit. 
26 M. Deptuła, Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 2013. 
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cjonowania „Innego” w klasie szkolnej i wzajemne ich powiązanie 
skłaniają do wniosku, że skuteczne oddziaływanie nauczyciela27 
zapobiegające negatywnym zjawiskom związanym z obecnością 
„Innego” w klasie, będzie zróżnicowane w zależności od tego,  
w którym etapie tworzenia się grupy (grupy nieformalnej) poznaje 
on klasę. Nauczyciel, który podejmuje pracę w pierwszej klasie, ma 
możliwość uczestniczyć w procesie formowania się grupy i zarazem 
go kontrolować. Takiemu nauczycielowi znacznie łatwiej jest mode-
lować jakość interakcji w grupie, powstawanie norm i stosowanie 
się do nich. Nauczyciel może też podsuwać uczniom te normy28. 
Oczywiście, taki udział w procesie formowania się grupy jest  
w przypadku nauczyciela (także nauczyciela-wychowawcy) tylko 
częściowy, bowiem ograniczony przez zakres czasu, w którym 
uczestniczy on w życiu pozalekcyjnym uczniów; procesy formowa-
nia się grupy toczą się bowiem w większości w sytuacjach poza 
lekcyjnych i bez obecności nauczyciela. 

Skuteczne oddziaływanie wychowawcze wymaga przede wszyst-
kim poprzedzającej te działania skrupulatnego i zarazem perma-
nentnego diagnozowania sytuacji i funkcjonowania „Innego” w kla-
sie, jak również funkcjonowania samej klasy. Punktem wyjścia dla 
takiej diagnozy powinno być nie tylko dostrzeżenie inności (i przy-
jęcie, że stwarza ona ryzyko odrzucenia), ale także stwierdzenie wy-
stępowania w klasie ucznia/uczniów odrzucanych29. Takiemu pozna-
niu służą techniki socjometryczne i przede wszystkim obserwacja30. 
________________ 

27 Celowo używam tu terminu „nauczyciel”; jakkolwiek bowiem to wycho-
wawca danej klasy zwykle w największym stopniu i zakresie realizuje zadania 
wychowawcze, to funkcje realizacja funkcji wychowania obowiązuje każdego, bez 
wyjątku, nauczyciela. 

28 Nie znaczy to, oczywiście, że nauczyciel, który podejmuje pracę z klasą, która 
już tworzy grupę nieformalną, nie ma możliwości wpływu na jej funkcjonowanie. 

29 Można bowiem przyjąć, że bycie odrzuconym (z jakiegokolwiek powodu), 
jest zarazem byciem „Innym”. 

30 Opis metod poznawania uczniów i klasy szkolnej odnaleźć można m.in.  
w pracy A. Janowskiego pt. Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wy-
chowawczej, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010. 
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Będąca efektem takiego poznawania uczniów i grupy diagnoza 
powinna obejmować nie tylko opis sytuacji i funkcjonowania ucznia 
oraz klasy, ale także ich wyjaśnienie. Istotnym elementem tego wy-
jaśnienia powinno być wskazanie funkcji, jaką dla „Innego” pełni 
jego odmienność oraz roli „Innego” w klasie szkolnej. Warto tu do-
dać, że identyfikacja roli „Innego” w klasie jest możliwa już na 
wczesnym etapie tworzenia się grupy, bowiem role te są zwykle 
powtórzeniem pełnionych w innych grupach (także tych pełnio-
nych na wcześniejszym poziomie edukacyjnym)31. To ważne, bo-
wiem umożliwia podjęcie wczesnej interwencji w przypadku od-
grywania przez ucznia niekorzystnej dla jego rozwoju roli. 

Taka skrupulatna diagnoza stanowi podstawę dla określenia 
pożądanego stanu, czyli sformułowania celów postępowania wy-
chowawczego, ze wskazaniem tych, które odnoszą się do grupy  
i tych, które odnoszą się do „Innego”. Ważnym elementem skutecz-
nej pracy wychowawczej zapobiegającej pojawieniu się negatyw-
nych skutków odmienności ucznia może być bowiem (np. w przy-
padku ucznia agresywnego czy nieśmiałego) oddziaływanie 
zmierzające do łagodzenia reakcji agresywnych, podnoszenia po-
czucia wartości czy uczenia umiejętności społecznych „Innego”. 

Wychowanie w klasie, w której jest „Inny” powinno służyć 
osiąganiu takich celów jak: uksztaltowanie poczucia wspólnoty, 
integracji, akceptacji, zrozumienia i szacunku dla odmienności. Jak 
można zauważyć, są to cele, do których osiągania powinien dążyć 
każdy nauczyciel; w ich osiąganiu służyć mogą zatem zasady, for-
my i metody skutecznego wychowania w zespole32. 

Wskazane wyżej cele nauczyciel może osiągać poprzez wpływ 
osobisty, a ściślej – poprzez prezentowane wzorce postępowania33. 
Taki wpływ może mieć tylko ten nauczyciel, który jest uznanym 
przez klasę nie tylko formalnym, ale i nieformalnym jej przywód-
________________ 

31 Por. A. Kozak, Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, 
Wydawnictwo HELION, Gliwice 2010. 

32 Przedstawia je H. Muszyński w pracy pt. Wychowanie moralne w zespole. 
33 Por. M.A. Bany, L.V. Johnson, Classroom Group Behavior. The macmillan Com-

pany, New York 1964. 



EWA MUSZYŃSKA 21 

cą/liderem i zarazem osobą znaczącą34. Demonstrowane przez ta-
kiego nauczyciela przejawy akceptacji, szacunku, a przynajmniej 
zrozumienia dla „Innego” są wówczas przejmowane przez uczniów 
poprzez mechanizm modelowania35. Autorytet, jakim cieszy się 
nauczyciel, i bycie uznanym przez klasę jej nieformalnym liderem 
pozwala mu nadto na udział w formowaniu się struktury klasy  
i norm jej funkcjonowania, jak również ewentualne ich zmiany. 

Wymienione cele wychowania nauczyciel może osiągać poprzez 
stosowanie odpowiednich form wychowania w grupie/zespole,  
a więc takich, które służą osiąganiu takich celów, jak: ukształtowa-
nie poczucia wspólnoty, integracji, akceptacji i szacunku dla od-
mienności, a więc celów, które mogą i powinny być wyznaczane 
przede wszystkim w pracy z klasą, w której jest Inny. Są nimi for-
my, w których: 

– aktywność, jaką podejmują uczniowie służy osiąganiu jakiegoś 
wspólnego celu, przy czym sukces w osiągnięciu tego celu 
uzależniony jest od działań „Innego”36. Warto tu dodać, że na-
uczyciele powinni w znacznie większym zakresie niż czynią to 
obecnie wprowadzać zadania wymagające współdziałania 
wszystkich uczniów; zbyt często bowiem we współczesnych 
szkołach nacisk położony jest na rywalizację; 

– aktywność, jaką podejmują wychowankowie, służy dostrze-
ganiu przez nich podobieństw między nimi37. Znaczenie, jakie 

________________ 

34 Czynniki i mechanizmy osiągania takiego przywództwa wyjaśnia H. Mu-
szyński w pracy pt. Wychowanie moralne w zespole. Tam są też przedstawione zasady 
osiągania takiego przywództwa. 

35 O tym, jak wielką rolę w kształtowaniu atmosfery przychylności wobec Inne-
go i integracji klasy szkolnej może odegrać nauczyciel, świadczy opisywany w Gaze-
cie Wyborczej przypadek wzorcowej wręcz reakcji klasy na ujawnienie decyzji 
zmiany płci jednej z uczennic. O. Szpunar, Maks i lekcja tolerancji, Gazeta Wyborcza, 
11–12 kwietnia 2015. 

36 Znaczenie wzajemnej zależności dla usuwania uprzedzeń pokazuje efekt 
eksperymentu prowadzonego w szkole przez Aronsona; por. E. Aronson, T.D. Wil-
son, R.M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-Ka Wydawnictwo, 
Poznań 1997. 

37 To ważne, bowiem „podobne lubi podobne” por. A. Kozak, op. cit., s. 12. Por. 
także C.K. Oyster, Grupy, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2002. 
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dla redukowania uprzedzeń wśród dzieci ma uświadamianie 
sobie przez nie podobieństw, ukazują prowadzone w warun-
kach naturalnych eksperymenty, realizowane na Opolszczyź-
nie przez Barbarę Weigl i współpracowniczki38; 

– aktywność, jaką podejmują uczniowie, służy dostrzeganiu 
atrakcyjności różnic między ludźmi, zrozumienia dla tych 
różnic i potrzeby szacunku dla odmienności39. 

Jak już wspomniano wyżej, istotnym elementem pracy nauczy-
ciela z klasą, w której jest „Inny”, powinno być działanie skierowa-
ne na osobę „Innego”40. Takie działanie jest szczególnie ważne  
w tych przypadkach, w których odrzucenie lub izolacja (ryzyko 
odrzucenia lub izolacji) dotyczy ucznia, któremu brakuje umiejęt-
ności społecznych i (lub) który przejawia zachowania antyspołecz-
ne. Mowa tu o uczniach skłonnych do agresji, nieśmiałych czy ego-
centrycznych. Tacy uczniowie są bowiem szczególnie narażeni na 
odrzucenie czy izolację. W pracy z takimi uczniami zwykle wyko-
rzystuje się programy i metody skierowane na wspomaganie roz-
woju psychospołecznego; niektóre z nich mają charakter oddziały-
wań terapeutycznych41. W niektórych przypadkach taka terapia jest 
niezbędna, niemniej ważna jest jednak przede wszystkim stosowna 
praca wychowawcza nauczyciela. Znaczenie takiej pracy trudno 
przecenić nie tylko dlatego, że nie wszyscy uczniowie nieśmiali, 
egocentryczni czy agresywni potrzebują działań terapeutycznych  
i nie wszyscy (z uwagi na zasięg występowania wymienionych za-
chowań) mogliby być uczestnikami takiej terapii, ale także dlatego, 
________________ 

38 Por. B. Wojciszke, Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 
Warszawa 2011, 2012. 

39 Przykłady filmów i projektów, które można wykorzystać dla wywoływania 
takiej aktywności i zarazem celów wychowania znaleźć można w pracy pod red.  
M. Abramowicz pt. Wielka nieobecna. 

40 Zachowanie Innego należy (zgodnie z ujęciem systemowym) rozpatrywać ja-
ko element złożonych, wzajemnych interakcji między nim a rówieśnikami w klasie, 
jak również między nim a członkami innych grup, do których należy. 

41 Przykłady takich oddziaływań znaleźć można w pracy M. Deptuły pt. Odrzu-
cenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia. 
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że niełatwy jest transfer zdobytych umiejętności do rzeczywistości 
życia szkolnego/klasowego. Taki transfer jest utrudniony przede 
wszystkim z uwagi na względną trwałość raz ustalonych postaw 
wobec „Innego” i zarazem nadanej mu przez grupę roli. Docho-
dzimy tu zatem ponownie do znaczenia pracy wychowawczej na-
uczyciela z klasą jako zespołem. Trzeba jednocześnie dodać, że sku-
teczne oddziaływanie wychowawcze, zapobiegające pojawieniu się 
negatywnych skutków inności, wymaga również odpowiedniej 
organizacji pracy całej szkoły, a ta z kolei stosownego przygotowa-
nia nauczycieli42, w tym także przygotowania ich do współpracy  
z rodzicami. Dochodzimy tu (po raz kolejny) do znaczenia syste-
mowego podejścia do kwestii wychowania w klasie szkolnej,  
w której jest „Inny”. 

Zakończenie 

Podjęty w tym artykule temat został jedynie bardzo ogólnie 
omówiony. Wiele ważnych kwestii zostało z konieczności pominię-
tych lub też jedynie zasygnalizowanych. Taką ważną dla przedsta-
wianego tu tematu „Innego” i zarazem nauk o wychowaniu kwestią 
są przemiany dotyczące środowiska, w którym toczy się życie spo-
łeczne współczesnych uczniów i w którym może dochodzić do 
przejawów odrzucenia i przemocy wobec „Innego”; chodzi tu  
o świat medialny i wytwarzana przez niego cyberprzestrzeń43.  
W tym świecie toczy się bowiem spora część życia współczesnych 
dzieci i młodzieży. Nauczyciel musi być świadomy tego, że uczeń 
tylko częściowo uczestniczy w świecie społecznym stworzonym 
przez szkołę. Współczesny wychowawca, jeśli chce być skuteczny, 
________________ 

42 Braki w takim przygotowaniu ujawnia raport z badań, zamieszczony w pracy 
pod red. M. Abramowicz pt. Wielka nieobecna. 

43 Tomaszewska H., Nastolatki w sieci i o sieci. Warszawscy licealiści jako użytkow-
nicy i krytycy internetu, [w:] Między nieuchronnością a możliwością – wychowanie  
w warunkach zmiany, red. A. Przecławska, A. Wilkomirska, Wydawnictwa Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Warszawa 2010. 
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musi, jak słusznie twierdzi Heliodor Muszyński „czynnie uczestni-
czyć w życiu społecznym swoich uczniów – takim życiu, jakie oni 
wiodą i w takim miejscu, jakie oni dla siebie znajdują”44. 

Stawia to przed współczesnym nauczycielem nowe wyzwania; 
są to także nowe wyzwania dla teoretyków wychowania. 
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Wstęp 

Osoby niesłyszące i słabosłyszące doświadczają wielu trudności 
w uczeniu się języka obcego, co związane jest nie tylko z tym, że 
muszą – tak jak wszyscy inni uczniowie – „złamać kod” nowego 
języka i nauczyć się posługiwać nim w celu wyrażenia własnych 
myśli i emocji, ale też pokonać ograniczenia związane z wadą słu-
chu. Naturą uszkodzenia słuchu – jak powiedział R.O. Cornett – nie 
jest bowiem problem mowy czy głosu, ale języka jako takiego1. 

Przez prawie cały wiek XX uczniowie i studenci z uszkodze-
niami słuchu nie uczyli się języków obcych – nie tylko w Polsce, ale 
i w innych krajach Europy Środkowej, gdzie nauka języka obcego 
była obowiązkowym przedmiotem dla uczniów słyszących. Zmiana 
tego trendu została wywołana zwiększającą się świadomością do-
brego poziomu ogólnych kompetencji poznawczych osób z wadami 
słuchu, lepszymi możliwościami odbioru dźwięków wynikającymi 
z rozwoju nowych cyfrowych technologii produkowania aparatów 
słuchowych i implantów ślimakowych oraz tendencji integracyj-
nych i inkluzyjnych w edukacji. W efekcie tych zmian w Polsce od 
roku 2001 nauczanie języka obcego jest obligatoryjne także dla dzie-
ci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu, a podobne zmiany zaob-
serwowano również w innych krajach2, także na poziomie szkolnic-
twa wyższego3. 

Celem własnych badań empirycznych przedstawionych w tym 
artykule jest przedstawienie kompetencji studentów niesłyszących  
________________ 

1 Not the voice but the word – this is a real problem of the deaf – R.O. Cornett. 
2 Por. np. E. Kontra, Language learning against the odds: retrospective accounts by 

Deaf adults, [w:] English as a foreign language for the deaf and hard of hearing persons in 
Europe, red. E. Domagała-Zyśk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 93–112. 

3 B. Gulati, Deaf students and English – the art of teaching and learning, [w:] English 
as a foreign language for the deaf and hard of hearing persons in Europe, red. E. Domagała-
Zyśk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 207–216; A. Nabiałek, From a blackboard  
to an interactive whiteboard. Teaching English as a foreign language to deaf and hard of 
hearing students at Adam Mickiewicz University in Poznań, [w:] English as a foreign…, 
op. cit., s. 197–206. 
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i słabosłyszących w zakresie języka angielskiego jako obcego –  
w ocenie ich lektorów. Badania miały charakter międzynarodowy, 
wzięło w nich udział 19 lektorów języka angielskiego pracujących  
z ponad 440 studentami z uszkodzeniami słuchu. Ewaluacja dokona-
na przez lektorów wskazuje na dobre możliwości tej grupy studen-
tów w zakresie opanowania podstawowych sprawności językowych 
czytania, pisania, a nawet mówienia i odczytywania mowy obcoję-
zycznej z ust, ale jednocześnie duże trudności w zakresie opanowa-
nia języka obcego na wyższych poziomach jego znajomości. W arty-
kule zawarto także rekomendacje lektorów dotyczące strategii 
nauczania poprawiających jakość kształcenia tej grupy studentów. 

1. Kompetencje osób niesłyszących i słabosłyszących  
w zakresie języka angielskiego jako obcego 

Badania surdoglottodydaktyczne rozwijają się dopiero od nieca-
łych dwóch dekad, co związane jest z pojawieniem się takiego pola 
badawczego na gruncie surdopedagogiki na początku obecnego wie-
ku. Pierwsze publikacje w tym zakresie to artykuły Ewa Domagała- 
-Zyśk4, Beata Gulati5, Edith Kontra6 oraz zbiór prac różnych auto-
rów wydanych w monografii wieloautorskiej pod redakcją Cynthia 
Jane Kellet Bidoli i Elana Ochse7. Dały one początek wiedzy o spe-
cyficznych potrzebach uczniów i studentów niesłyszących i słabo-
słyszących oraz szansach na osiągnięcie przez nich sukcesu w za-
________________ 

4 E. Domagała-Zyśk, O uczeniu języka angielskiego uczniów z uszkodzeniem słuchu. 
Języki Obce w Szkole, 7, 2001, s. 106–110; E. Domagała–Zyśk, Czy istnieje już surdoglot-
todydaktyka?, „Języki Obce w Szkole”, 4, 2003, 3–6. 

5 Kształcenie studentów niepełnosprawnych w zakresie języków obcych. Teaching fore-
ign languages to disabled people, red. B. Harań, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 
Siedlce 2005. 

6 A. Bajkó, E. Kontra, Language learners with special needs: An international perspec-
tive, [w:] Language learners with special needs: An international perspective, red. J. Kor-
mos, E. Kontra, Multilingual Matters, Clevedon 2008, s. 158–188. 

7 English in International Deaf Communication, red. C.J. Kellett Bidoli, E. Ochse, 
Peter Lang, Bern 2008. 
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kresie uczenia się języka obcego. Każda z tych publikacji, a także 
kolejne pozycje wyżej wymienionych autorów, są źródłem licz- 
nych wskazówek metodycznych, które mogą być wykorzystywane 
w celu podniesienia kompetencji językowych tej grupy uczniów. 
Lektorzy pracujący z uczniami i studentami z wadą słuchu odgry-
wają szczególną rolę w procesie nauczania. Oczekuje się od nich, 
aby byli specjalistami zarówno w zakresie nauczania języka, jak  
i pracy z osobami z wadą słuchu (surdopedagogami). Nie jest to 
łatwe zadanie i wymaga podejmowania dodatkowego kształcenia 
czy też samokształcenia w kierunku dwuzawodowości, jednak  
w efekcie ta grupa nauczycieli ma bardzo dobre rozeznanie w za-
kresie potrzeb i możliwości swoich uczniów. Lektorzy ci pełnią nie 
tylko funkcję klasycznych nauczycieli, ale także tłumaczy, terapeu-
tów, korepetytorów w zakresie wiedzy ogólnej czy doradców. 
Szczególnym zadaniem jest dla nich wypracowanie skutecznej for-
my komunikacji z uczestnikami lektoratu oraz modyfikowanie me-
tod i technik nauczania tak, aby dostosować je do specjalnych po-
trzeb uczniów z wadą słuchu8. 

Dotychczasowe badania w zakresie osiągnięć uczniów i studen-
tów z wadami słuchu dają niejednoznaczne wyniki, najczęściej jed-
nak wskazuje się na fakt, że w korzystnych warunkach edukacyjnych, 
do których zalicza się akceptowany i skutecznie wykorzystywany 
przez ucznia sposób komunikowania się (ustnie, przy pomocy języ-
ka migowego lub w technice mieszanej), wysoką motywację, reali-
styczne przekonania co do czynników warunkujących powodzenie 
w uczeniu się języka obcego, zwiększoną liczbę godzin nauki języ-
ka, zindywidualizowane metody nauczania oraz dostosowany do 
potrzeb ucznia styl nauczania – uczestnicy lektoratu są w stanie 
czytać samodzielnie teksty dostosowane do ich możliwości, two-
rzyć zrozumiałe wypowiedzi pisemne, a niektórzy z nich są w sta-
________________ 

8 D. Bedoin, English teachers of deaf and hard‐of‐hearing students in French schools: 
needs, barriers and strategies, “European Journal of Special Needs Education”, 26, 2, 
2011, s. 159–175; E. Domagała-Zyśk, Strategie nauczania języka angielskiego jako obcego 
uczniów z uszkodzeniami słuchu w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponad-
gimnazjalnych, „Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo”, 2012, 3 (17), s. 67–86. 
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nie także porozumiewać się ustnie – odczytywać mowę obcojęzycz-
ną z ust oraz mówić w języku obcym9. 

Kompetencje w zakresie używania języka obcego przez dzieci  
i młodzież specjalnych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych zostały przeanalizowane w innej publikacji10. 
Wskazano w niej, że uczniowie z wadą słuchu w szkołach podsta-
wowych najczęściej potrafią skomponować jedynie prosty tekst, 
złożony z kilku – kilkunastu zdań. Teksty te wykazują dobry sto-
pień komunikatywności, jednak zawierają wiele struktur uprosz-
czonych i niepoprawnych gramatycznie. Zaobserwowano także, że 
teksty pisane przez młodzież stają się coraz dłuższe i bardziej zro-
zumiałe, aby na poziomie studiów wyższych osiągnąć formę umoż-
liwiającą samodzielne funkcjonowanie w środowisku posługującym 
się językiem angielskim – np. w czasie wyjazdu za granicę. Także 
inni autorzy podkreślają, że po kilku latach nauki języka osoby nie-
słyszące i słabosłyszące w sposób komunikatywny posługują się 
językiem obcym w piśmie i dzięki temu wykorzystują język obcy 
jako narzędzie komunikacji w edukacji, pracy zawodowej i rozryw-
ce11. Do tej pory nie badano jednak opinii lektorów na temat kompe-
tencji w języku obcym studentów z wadą słuchu i niniejszy artykuł 
może zaradzić temu brakowi. 

2. Metodologia własnych badań empirycznych 

Celem własnych badań empirycznych prezentowanych w tym 
artykule było poznanie kompetencji studentów niesłyszących i sła-
bosłyszących w zakresie języka angielskiego jako obcego – w opinii 
ich lektorów. Badania zaplanowano jako międzynarodowe i zapro-
________________ 

9 Por. E. Domagała-Zyśk, Wielojęzyczni. Studenci niesłyszący i słabosłyszący w pro-
cesie uczenia się nauczania języków obcych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013. 

10 E. Domagała-Zyśk, Written English of Polish deaf and hard of hearing grammar 
school students, [w:] English as a foreign…, op. cit., s. 163–180. 

11 B. Gulati, op. cit., s. 207–216; A. Nabiałek, op. cit., s. 197–206. 
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szenie do udziału w nich wysłano do wszystkich uczelni wyższych 
w Polsce oraz około 90 uczelni w różnych krajach Europy. W sumie 
udało się jednak zebrać tylko 19 ankiet – 11 z nich pochodziło od 
nauczycieli z Polski (z następujących uczelni: Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 
Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych  
w Lublinie), zaś kolejnych 8 ankiet przesłano z 8 uczelni zagranicz-
nych (Uniwersytetu Państwowego w Moskwie12, Uniwersytetu  
w Sannio, Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz Uniwersytetu Karola 
w Pradze). Z udziału w badaniach nie wykluczono żadnej osoby, 
która nadesłała swoje wypowiedzi, nie pominięto także świadomie 
żadnej informacji dotyczącej możliwości zaproszenia do badań lek-
torów nauczających studentów niesłyszących i słabosłyszących. 

W badaniu zastosowano ankietę własnej konstrukcji: Foreign 
Language for the Deaf and Hard-of-Hearing (FLDHH). Ankieta składała 
się z 12 rozbudowanych pytań, głównie o charakterze opisowym. 
Pytania tworzyły 5 grup: 1. Informacje o badanych osobach – lekto-
rach języka angielskiego; 2. Informacje o organizacji nauczania ję-
zyka obcego studentów niesłyszących i słabosłyszących na uczelni; 
3. Kompetencje studentów w zakresie czytania, pisania, słucha-
nia/odczytywania mowy obcojęzycznej z ust i mówienia przed 
rozpoczęcie lektoratu na uczelni; 4. Kompetencje studentów w za-
kresie czytania, pisania, słuchania/odczytywania mowy obcoję-
zycznej z ust i mówienia po zakończeniu lektoratu na uczelni;  
5. Rekomendowane strategie nauczania. 

2.1. Charakterystyka lektorów – uczestników badań 

Nauczanie studentów niesłyszących i słabosłyszących prowa-
dzone jest we wszystkich badanych ośrodkach przez osoby posia-
________________ 

12 W uczelni tej na kilku kierunkach studiów od lat funkcjonują specjalne grupy 
dla osób niesłyszących i słabosłyszących 
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dające pełne kwalifikacje do nauczania języka obcego: 4 nauczycieli 
posiada tytuł doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w tym 
trzy osoby w zakresie języków obcych, 12 osób ma tytuł zawodowy 
magistra – M.A. w zakresie języka angielskiego, 3 osoby posiadają 
wyższe wykształcenie surdopedagogiczne i kwalifikacje do naucza-
nia języka angielskiego. Jednocześnie należy zauważyć, że wśród 
nauczycieli posiadających wykształcenie językowe tylko 3 osoby 
jednocześnie ukończyły studia pedagogiczne w zakresie pedagogiki 
specjalnej, pozostali rozpoczęli pracę bez żadnego formalnego 
przygotowania do prowadzenia zajęć z uczniami o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych. 

Wszyscy nauczyciele byli lektorami języka angielskiego, ankiety 
zostały przez nich wypełnione w tym języku. Brak lektorów innych 
języków wynika zapewne z dwóch powodów: trudności języko-
wych w dotarciu do grupy lektorów posługujących się językiem 
innym niż angielski, ale przede wszystkim z faktu, iż studenci nie-
słyszący i słabo słyszący uczą się głównie języka angielskiego jako 
języka obcego. 

Uczestnicy badań należą do grupy nauczycieli o średnim i dłu-
gim stażu pracy z osobami niesłyszącymi: 5 osób pracuje mniej  
niż dwa lata, 8 osób pracuje ponad dwa lata, ale mniej niż pięć  
lat, natomiast 6 osób pracuje dłużej niż sześć lat. W tym czasie każ-
dy z nauczycieli uczestniczących w badaniach pracował z kilko- 
ma lub kilkudziesięcioma studentami niesłyszącymi, łącznie bada-
nych 19 nauczycieli udzielało odpowiedzi na podstawie swoich 
doświadczeń z osobistej pracy z grupą ponad 440 studentów nie-
słyszących. 

Lektorów zapytano, ilu studentów niesłyszących i słabosłyszą-
cych uczy się języka obcego na uczelni, w której pracują. Analiza 
zebranych danych wskazuje, że największa grupa studentów z wadą 
słuchu uczy się języka angielskiego w Uniwersytecie Państwowym 
w Moskwie (około 250 studentów w ciągu 17 lat), Uniwersytecie  
w Sannio (Włochy – około 120 osób w ciągu 9 lat), Uniwersytecie 
Masaryka w Brnie (około 200 osób w ciągu 10 lat), Akademii Podla-
skiej w Siedlcach (120 osób w ciągu 6 lat), Uniwersytecie Karola  
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w Pradze (48 osób w ciągu 8 lat) i Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim Jana Pawła II (36 osób w ciągu 12 lat). 

Interesujących danych dostarcza analiza motywów badanych 
nauczycieli do podjęcia pracy lektora studentów niesłyszących  
i słabosłyszących: nikt z badanych nie planował takiej formy pracy 
zawodowej, wszyscy poczuli się jednak w pewnym momencie „we-
zwani” do tego zadania i motywowani przez jego niezwykłość:  
„to było prawdziwe wyzwanie, a ja lubię wyzwania” (13L5, L8, 
L1514), chęć pomocy studentom, którym nikt inny nie chciał pomóc 
„nikt z lektorów nie chciał pracować z niesłyszącymi” (L6, L9, L14, 
L16) lub inspirację ze strony osób już pracujących w tym zawodzie 
(L7). Badani lektorzy nie poprzestają tylko na prowadzeniu zajęć 
językowych: praca z niesłyszącymi powoduje, że stali się zaintere-
sowani specyfiką psychospołecznego funkcjonowania tej grupy, 
angażują się w pozauczelniane działania na rzecz osób niesłyszą-
cych i słabosłyszących, mają także wysoką motywację do konty-
nuowania takiej pracy (L1, L3, L4, L5, L6, L8, L9, L13, L14, L15) 

2.2. Formy organizacyjne lektoratu języka obcego dla studentów 
z uszkodzeniami słuchu w badanych uczelniach 

Analiza informacji dotyczących form organizacyjnych lektoratu 
wskazuje, że pierwsze specjalistyczne zajęcia dla studentów niesły-
szących pojawiły się na uczelniach wyższych w latach 90. ubiegłego 
wieku – w 1994 r. w Uniwersytecie Państwowym w Moskwie,  
w 1998 r. w Uniwersytecie Karola w Pradze oraz w 1999 r. w Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. W więk-
szości uczelni pojawienie się wśród studentów osób niesłyszących 
zanotowano dopiero w pierwszych latach XXI w., wtedy też rozpo-
częło się tworzenie struktur umożliwiających udzielanie studentom 
niesłyszącym wsparcia w zakresie uczenia się języków obcych. Cen-
________________ 

13 Litera L i kolejny numer oznaczają poszczególnych lektorów – uczestników 
badań. 

14 L – oznacza lektora, ankiety ponumerowano w kolejności ich otrzymywania. 
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tra wspierania edukacji osób z uszkodzeniami słuchu, których ce-
lem jest także organizowanie specjalistycznego wsparcia w zakresie 
nauczania języków obcych, powstały więc w Uniwersytecie Karola 
w Pradze (1998) i Uniwersytecie Masaryka w Brnie (2000), Uniwer-
sytecie w Sannio (Włochy, 2001), Akademii Podlaskiej w Siedlcach 
(2004), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lubli-
nie (2004) oraz Etvos Lorand Univeristy w Budapeszcie (2008). Stu-
denci niesłyszący mogą realizować lektorat języka obcego w formie 
uczestnictwa w regularnych zajęciach lub też poprzez uczestnictwo 
w zajęciach specjalistycznych, przygotowanych wyłącznie dla stu-
dentów z uszkodzeniami słuchu. 

3. Kompetencje językowe studentów niesłyszących  
i słabosłyszących w świetle badań własnych 

W tej części przedstawione zostaną ogólne oraz szczegółowe kom-
petencje studentów nauczanych przez lektorów – uczestników badań. 

3.1. Ogólny poziom znajomości języka angielskiego jako obcego 
przed i po zakończeniu lektoratu na uczelni 

Lektorów poproszono o szacunkowe określenie poziomów zna-
jomości języka obcego wśród nauczanych przez siebie studentów  
z wadą słuchu – uczestnicy badań ocenili go dla nauczanych przez 
siebie w ostatnich latach 442 osób z wadą słuchu. Wszyscy badani 
lektorzy zwracają uwagę na fakt, że poziom kompetencji studentów 
z wadą słuchu w zakresie języka angielskiego w chwili rozpoczęcia 
lektoratu języka obcego jest niższy w porównaniu do nauczanych 
przez nich regularnych grup studentów słyszących. Z szacunko-
wych danych przedstawionych przez lektorów dowiadujemy się, że 
rozpoczynając lektorat na uczelni wyższej, tylko 1,13% studentów  
z wadą słuchu prezentowało poziom C215 (5 osób) a 1 osoba (0,22%) 
________________ 

15 Poziomy określono według CERF. 
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prezentowała poziom B2. Wśród pozostałych studentów 53,16% 
osób znało język obcy na poziomie B1 (235 osób), 27,14% (120 osób) 
na poziomie A2 zaś 18,32% (81 osób) na poziomie A1. 

Lektorów poproszono także o oszacowanie poziomu znajomości 
języka studentów z wadą słuchu po zakończeniu lektoratu. Naj-
większa grupa niesłyszących studentów zakończyła naukę języka 
na poziomie B2 (276 osób, 62,44%), następnie A2 (152 osoby, 
34,38%) oraz B1 (103 osoby, 23,30%). Analiza danych dotycząca 
początkowego i końcowego poziomu kompetencji nauczanych stu-
dentów wskazuje, że zasadniczo dokonują oni postępów w uczeniu 
się, jednak nie jest to poziom zadawalający: barierą wydaje się być 
przekroczenie progu poziomu B2, ponieważ spośród analizowanej 

Tabela 4. Poziom znajomości języka obcego wśród studentów niesłyszących i słabo- 
 słyszących przed i po zakończeniu lektoratu na uczelni wyższej 

Poziom  
znajomości 

języka 

Poziom znajomości języka obcego 
przed rozpoczęciem lektoratu 

Poziom znajomości języka  
obcego po zakończeniu lektoratu

N % N % 

A1 81 18,32 7 1,58 

A2 120 27,14 152 34,38 

B1 235 53,16 103 23,30 

B2 1 0,22 276 62,44 

C1 0 0,00 0 0,00 

C2 5 1,13 6 1,35 

Razem 442 100 442 100 

Źródło: Badania własne – kwestionariusz FLDHH (poziomy wg. CERF) 

grupy tylko 6 osób opanowało język obcy na poziomie C2, przy 
czym takiego postępu w ramach lektoratu na uczelni dokonała tyl-
ko 1 osoba. Stosunkowo duża grupa studentów pozostaje na po-
ziomie znajomości podstaw języka (A1, A2): na tym początkowym 
etapie rozpoczyna lektorat na uczelni wyższej około 45% studentów 
niesłyszących, a pozostaje na nim 35%, co oznacza, że jedna trzecia 
studentów z wadą słuchu kończy edukację uniwersytecką (poprze-
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dzoną często kilkoma latami nauki języka obcego w szkołach pod-
stawowej i średniej), opanowując jedynie podstawy znajomości 
języka obcego. Dane te zebrano w tabeli 4. 

3.2. Kompetencje językowe studentów  
przed rozpoczęciem lektoratu na uczelni wyższej 

Proszeni o szczegółowe opisanie umiejętności studentów niesły-
szących i słabosłyszących w zakresie czytania, pisania, słuchania  
i mówienia przed rozpoczęciem lektoratu, lektorzy pisali, iż studen-
ci prezentowali zazwyczaj szczątkowe umiejętności w zakresie słu-
chania i mówienia, niektórzy z nich nie posługiwali się w ogóle 
mową w języku narodowym, w związku z czym nie uczyli się także 
mówić w języku obcym (angielskim). Część studentów umiało roz-
poznać na ustach rozmówcy proste frazy w języku obcym i odpo-
wiedzieć na zadane przez rozmówce pytanie (L8, L17, L8). Niestety, 
często zdarzało się zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, że 
studenci niesłyszący i słabosłyszący, mimo fizycznych możliwości 
posługiwania się mową, dobrze mówiący w języku narodowym, 
trafiali na lektorat w uczelni wyższej bez wcześniejszych doświad-
czeń uczenia się mówienia w języku obcym, ponieważ w szkołach 
podstawowych i średnich byli nauczani jedynie pisania i czytania  
w języku obcym. Niezależnie od wcześniejszych doświadczeń nie-
którzy studenci niesłyszący komunikowali dopiero na etapie stu-
diów wyższych pragnienie uczenia się mówienia w języku obcym 
(L8, L16, L17), chociaż efekty ich pracy nad wymową były wtedy 
znacznie słabsze niż w przypadku osób z wadą słuchu uczących się 
wymowy angielskiej w szkołach podstawowych i średnich (L2, L17). 
Lektorzy z Węgier zwrócili uwagę na inny fakt: w integracyjnych 
szkołach węgierskich kładzie się duży nacisk na konieczność ucze-
nia mowy uczniów niesłyszących, czego efektem jest, w przypadku 
niektórych uczniów, niechęć do uczenia się języka obcego w ogóle 
(L3, L4). W przypadku podejmowania prób uczenia wymowy na-
uczyciele wracali uwagę na brak czasu na wielokrotne powtarzanie 
oraz liczne błędy w wymowie utrudniające percepcję języka przez 
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rozmówców (L12). Niektórzy studenci niesłyszący z kolei byli  
w stanie, pomimo głębokich uszkodzeń słuchu, porozumiewać się 
w języku obcym w czasie zagranicznych podróży i czerpali z tego 
ogromną satysfakcję (L16, L17). 

W zakresie znajomości słownictwa i poziomu rozumienia czy-
tanego tekstu najczęściej określano umiejętności studentów jako 
ubogie, pozwalające na rozróżnianie języka angielskiego od języka 
narodowego (L9), rozumienie poszczególnych wyrazów, ale bez 
umiejętności rozumienia tekstu ciągłego (L8), rozumienie jedynie 
bardzo prostych tekstów o zakresie słownictwa 500–1000 słów (L7). 
Przeszkodą w czytaniu ze zrozumieniem był dla studentów fakt 
braku znajomości znaczenia słów pojawiających się w tekście  
w języku narodowym, w związku z czym musieli stosować wysoce 
nieskuteczną technikę tłumaczenia „nieznanego przez nieznane”. 
Zdaniem lektorów jedynie niewielka grupa studentów niesłyszą-
cych i słabosłyszących prezentowała dobrą znajomość słownictwa  
i gramatyki, pozwalającą im na efektywne rozumienie tekstów pod-
ręcznikowych i popularnych (L7, L17). 

Pisanie jest podstawową formą ekspresji językowej w przypadku 
studentów niesłyszących i słabosłyszących, jednak także tutaj badani 
lektorzy zauważyli liczne problemy: studenci niesłyszący, z którymi 
pracowali, tworzyli głównie teksty odtwórcze (L2), tylko nieliczni 
byli w stanie przygotować dłuższy tekst (jeden z lektorów określił, że 
tylko 2 z jego 17 studentów było w stanie przygotować wypracowa-
nie powyżej 200 słów, L7). Większość jednak studentów już przed 
rozpoczęciem pracy na lektoracie umiało przygotować prosty list, 
wiadomość mailową lub sms w języku angielskim (L16, L12, L8). 

3.3. Kompetencje studentów po zakończeniu lektoratu  
w szkole wyższej 

Wszyscy badani lektorzy potwierdzili, że studenci niesłyszący  
i słabosłyszący poprawiają swój poziom znajomości języka angiel-
skiego w czasie trwania lektoratu. Po jego zakończeniu byli w stanie 
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odczytać prostą informację przekazaną mową, przedstawić się (L8), 
a także porozumieć się z nauczycielem i z innymi studentami, ko-
rzystając z mowy, odczytywania mowy z ust lub pisma (L8, N17). 
Ich wypowiedzi były jednak zazwyczaj odpowiedziami na proste 
pytania i nie byli oni w stanie podtrzymać dłuższej rozmowy (L5, 
L6). U studentów pracujących nad wymową uległa ona poprawie 
(L2, L8, L17), jednak zdaniem lektorów ćwiczenia nad wymową 
zabierają dużo czasu i w związku z tym były wykonywane przede 
wszystkim poza regularnymi zajęciami. Zwiększenie godzin prze-
znaczonych na lektorat języka obcego pozwoliłoby zapewne osią-
gnąć lepsze wyniki w tym zakresie. W czasie studiów zwiększa się 
motywacja do używania mowy obcojęzycznej (L14). 

Kompetencje w zakresie rozumienia czytanego tekstu są tymi,  
w zakresie których następuje u studentów uczących się języka  
obcego najwyraźniejszy postęp. Po zakończeniu lektoratu byli oni  
w stanie czytać ze zrozumieniem teksty i na tej podstawie najczę-
ściej uzyskać zaliczenie lektoratu na danym poziomie. Studenci 
czytali zarówno proste teksty użytkowe (ogłoszenia, listy), jak  
i teksty pomocne im w zakresie zdobywania wykształcenia zawo-
dowego, np. teksty prawnicze (L14, L17) czy ekonomiczne (L17). 
Nauczyciele wypowiadali się optymistycznie o kompetencjach osób 
niesłyszących w zakresie czytania. Sądzą, że będą oni w stanie zro-
zumieć potrzebne im w dorosłym życiu teksty (L12), krytycznie 
analizować teksty w języku obcym (L5) i radzić sobie z funkcjono-
waniem w krajach anglojęzycznych (L7). 

W zakresie pisania lektorzy także odnotowali podwyższenie 
umiejętności, jednak część studentów nadal pozostała na poziomie 
pisania odtwórczego (N2). Tworzone teksty to najczęściej listy nie-
formalne (L5, L6), krótkie wiadomości mailowe, pocztówki z po-
zdrowieniami (L13, L14), odpowiedzi na ogłoszenia prasowe, życio-
rysy (L14, L17). Studenci niesłyszący i słabosłyszący na lektoracie 
nauczyli się zarówno tego, o czym mogą przygotować tekst, jak  
i tego jak to zrobić – opanowali zasady tworzenia struktury tekstu 
(L8, L17). Niektórzy uczestnicy lektoratu byli w stanie przygotować 
poważniejsze użytkowe wypowiedzi pisemne, np. wystąpienia czy 
prezentacje na konferencję (L16, L17). 
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4. Strategie nauczania stosowane przez lektorów 

W kwestionariuszu FLD lektorów zapytano o stosowane przez 
nich strategie nauczania studentów niesłyszących i słabosłyszących. 
Pytania miały formę otwartą. Zebrane odpowiedzi pogrupowano  
i przedstawiono poniżej. Niewielka liczba uczestników badań (19 lek-
torów) nie pozwoliła na zastosowanie statystycznej analizy danych. 

Wypowiedzi lektorów wskazują, że stosują oni szereg różno-
rodnych strategii nauczania. Przede wszystkim wykorzystywane są 
wszelkie sytuacje, w których można skorzystać w procesie nauczania 
z pomocy wizualnych (L1, L2, L3, L6, L8, L10, L12, L13, L14, L16), czy 
to w formie realnych obiektów, czy też zdjęć, schematów, rysunków  
i ilustracji. Coraz częściej nauczyciele sięgają także po materiały 
przygotowane z wykorzystaniem technologii informacyjnych i ko-
munikacyjnych, np. po filmy z napisami, prezentacje typu Power 
Point oraz materiały z Internetu (np. filmy z napisami z YouTube). 

Percepcję wzrokową angażuje także wykorzystywane w większym 
zakresie niż w klasach regularnych pismo (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L8, 
L10, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L18, L19). Lektorzy wykorzystują je 
zarówno w formie zapisu na tablicy tradycyjnej (niektórzy postulują 
zapisywanie wszystkiego, co chce przekazać nauczyciel), tablicy inte-
raktywnej, jak i na kartce papieru służącej do komunikacji. Przewa-
żająca większość zadań wykonywanych przez studenta robiona jest 
w formie pisemnej: są to standardowe ćwiczenia leksykalne i grama-
tyczne, zindywidualizowane ćwiczenia przygotowane przez nauczy-
ciela dla konkretnego ucznia, ćwiczenia pisemne służące rozwojowi 
zdolności komunikacyjnych (w formie tradycyjnej jest to tworzenie 
dialogu poprzez jego zapis na papierze, co możliwe jest także w formie 
elektronicznej w postaci czatu), tworzenie „zeszytów konwersowania”, 
gdzie uczeń zapisuje wszystkie dialogi odbyte na lekcji. Skuteczną 
zdaniem lektorów strategią jest wykorzystywanie ćwiczeń zawierają-
cych element aktywności fizycznej np. wymagających rysowania, 
przemieszczania się po sali, co może mieć formę gier zespołowych. 

W opracowywaniu nowego materiału nauczyciele zalecają sto-
sowanie strategii indukcyjnych (L5, L8, L10, L15, L16): wyjaśnienia 
reguł, a następnie ćwiczenia opracowywanej reguły. W opanowy-
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wania umiejętności czytania ze zrozumieniem przydatne jest przede 
wszystkim stosowanie takiej techniki komunikacyjnej, którą prefe-
ruje uczeń – języka migowego, fonogestów, palcowania, pisma – 
aby środek komunikowania się nie zakłócał przebiegu zajęć, ale 
dawał możliwość jak najpełniejszego wyrażenia treści. Studenci 
migający powinni tłumaczyć tekst posługując się językiem migo-
wym. Istotne znaczenie ma dobór tekstów, które nie powinny być 
przypadkowe, ale dostosowane do poziomu językowego ucznia  
i dotyczące tematyki, którą uczeń się interesuje, np. codzienne życie 
osób z uszkodzeniami słuchu w innych krajach, teksty humory-
styczne, komiksy, quizy itp. Istotną strategią nauczania jest też po-
wtarzanie uprzednio poznanych treści – należy na tę czynność po-
świecić zdecydowanie więcej czasu niż w przypadku uczniów 
słyszących. Ćwiczeniu wymowy służy zastosowanie międzynaro-
dowego alfabetu fonetycznego (IPA) lub fonogestów oraz odwoły-
wanie się do doświadczeń związanych z opanowywaniem przez 
ucznia fonetyki języka narodowego i ćwiczeń z zakresu terapii mo-
wy. Wszyscy nauczyciele deklarują wykorzystywanie w procesie 
nauczania technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

Lektorzy wyrażają także opinię, że konieczne jest profilowanie 
kursów językowych dla studentów niesłyszących i słabosłyszących: 
dla większości studentów znajomość języka obcego może być  
jednym z czynników warunkujących otrzymanie zatrudnienia,  
a w przyszłej pracy zawodowej zarówno w kraju, jak i za granicą 
będą prawdopodobnie zmuszeni korzystać ze znajomości języka 
angielskiego. Niestety, tylko w 3 uczelniach z badanych 11 studenci 
mają możliwość uczestniczenia w kursach częściowo dostosowa-
nych do profilu studiów, dzięki czemu mają możliwość poznania 
słownictwa i wyrażeń potrzebnych w przyszłej pracy zawodowej. 

Zakończenie 

Podsumowując dane zebrane w referowanych w artykule wła-
snych badaniach empirycznych, należy stwierdzić, że w opinii lek-
torów języka obcego studenci niesłyszący i słabosłyszący prezentują 
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dość dobre kompetencje językowe. O ile kilkanaście lat temu trudno 
było znaleźć lektorów, którzy chcieliby podjąć pracę z uczniami czy 
studentami z wadą słuchu, o tyle obecnie raczej stawiane jest pyta-
nie – jak uczyć, żeby proces ten był jak najskuteczniejszy. Niestety, 
mało optymistyczny jest fakt, że pomimo wielu lat nauki języka 
obcego, ogromna większość studentów z wadą słuchu opanowuje 
język obcy na jednym z najniższych poziomów – 35% studentów 
zna język obcy na poziomie A2. Konieczne są dalsze poszukiwania 
metodyczne, aby osoby niesłyszące i słabosłyszące mogły nie tylko 
uczestniczyć w lektoracie języka obcego, lecz także osiągać lepsze 
niż do tej pory efekty w tym zakresie. 
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The aim of the article is the analysis of the works of disabled people in two levels: 
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creative activity in rehabilitation. The characteristics of the work has been refer-
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Celem artykułu jest próba dokonania analizy twórczości osób 
niepełnosprawnych w dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich po-
dyktowana jest chęcią naukowej charakterystyki artystycznych wy-
tworów, których autorami są osoby z niepełnosprawnością. Druga 
płaszczyzna rozważań wiąże się z powszechnym już dziś wykorzy-
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staniem aktywności twórczej w działaniach rehabilitacyjnych, 
zwłaszcza w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

Próba zgłębienia problemu twórczości osób niepełnosprawnych 
narzuca konieczność przyjęcia określonych założeń, odwołania się 
do definicji podstawowych terminów, takich jak twórczość czy nie-
pełnosprawność, które same w sobie nie są precyzyjne. Pojęcie 
twórczości zajmowało już starożytnych, choć początkowo bliższe 
było rozumieniu rzemiosła niż boskiemu natchnieniu, co z kolei 
utrwaliły poglądy romantyków1. Spowodowały one również zawę-
żenie rozumienia tego pojęcia do dziedzin artystycznych, nie do-
strzegając pierwiastków kreacji w takich dziedzinach jak nauka, 
wynalazczość, polityka czy organizacja. Takie podejście to domena 
wieku XX2, w którym samo zjawisko twórczości zainteresowało 
przedstawicieli nauk społecznych, zwłaszcza psychologii, ale zbie-
gło się równocześnie z nowymi poglądami w sztuce i odkryciem 
oraz uznaniem tzw. sztuki naiwnej3. Z jednej strony więc w psycho-
logii Joy Paul Gilford publikuje znany artykuł Creativity4, przekonu-
jąc czytelników o istnieniu dwóch rodzajów twórczości, tej elitarnej, 
o której wiedzą wszyscy oraz egalitarnej, która jest udziałem 
wszystkich. Z drugiej strony krytycy sztuki toczą dyskusje nad no-
wymi kryteriami oceny dzieł artystycznych, z coraz większą uwagą 
przyglądając się wytworom artystów ludowych, samouków, amato-
rów, uznając wartość odmiennego sposobu percepcji świata i jego 
odbicia, by nie powiedzieć projekcji w sztuce. Oczywiście od cza-
sów Marcela Duchampa i słynnej fontanny, do roli której artysta 
wykorzystał pisuar, uznawane kryteria oceny prac artystów legły  
w gruzach. Ale pomimo tego, prowokacja artysty „otworzyła per-
cepcję” – jeśli możemy strawestować tytuł jednego z esejów Aldousa 
________________ 

1 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1988, s. 105–107; 288–299. 
2 Ibidem, s. 302–306. 
3 Por. A. Kisielewski, Prymitywizm w sztuce awangardy pierwszej połowy XX, [w:] 

Mitologie i obrazy pierwotności, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Biały-
stok 2011; K. Piwocki, Dziwny świat współczesnych prymitywów, Wydawnictwo Arty-
styczne i Filmowe, Warszawa 1980. 

4 J.P. Guilford, Creativity: Yesterday, Today and Tomorrow, „The Journal of Cre-
ative Behavior” 1967, vol. 1, issue 1, s. 3–14. 
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Huxleya5 – i skierowała ją w stronę artystów zupełnie nieznanych. 
Zatem wśród licznych podejść i definicji twórczości najstosowniej-
sza i najczęściej też wykorzystywana jest ta, która zakłada, że 
„twórczość to proces prowadzący do nowego wytworu, który jest 
akceptowany jako użyteczny lub do przyjęcia dla pewnej grupy  
w pewnym okresie”6. Mimo dyskusyjności zaproponowanego po-
dejścia, jego szczególna przydatność w kontekście podjętych roz-
ważań polega na tym, że podkreśla znaczenie społecznego odbioru 
efektu działań twórczych. Stanisław Popek wskazywał na znaczenie 
społecznych uwarunkowań twórczości, czynił to jednak, koncen-
trując się bardziej na procesie oraz czynnikach stymulujących lub 
hamujących rozwój jednostek twórczych7. Kiedy zaś mowa o twór-
czości osób z niepełnosprawnością, dotychczasowe założenia wy-
magają swoistej weryfikacji. Nie można bowiem ukrywać, że na 
twórczość tę patrzymy przez pryzmat powstałego w rękach osoby 
niepełnosprawnej dzieła, które musi mieć w sobie coś intrygujące-
go, by zainteresować odbiorcę. Niestety często taką przyciągającą 
uwagę cechą jest sama niepełnosprawność autora pracy. Stawia to 
nas w obliczu dwóch zasadniczych pytań: 

1. Czy odbierane dzieło byłoby w identyczny sposób percypo-
wane bez wiedzy o niepełnosprawności autora? 

2. Czy w odruchu litości nie jest tak, że pracom osób z niepełno-
sprawnością przypisujemy większą wartość tylko dlatego, że 
tworzą je niepełnosprawni ? 

Gdzie zatem mieści się owa sfera zarezerwowana dla specyficz-
nego odbioru twórczości osób niepełnosprawnych? Słowem, jak 
brzmi tytuł książki: Kreatywność osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną – czy umiemy myśleć inaczej?8 Refleksja nad wzajemnym przeni-
kaniem się tych dwóch zjawisk (twórczości i niepełnosprawności) 
prowokuje serię dodatkowych pytań w rodzaju: czy niepełno-
________________ 

5 A. Huxley, Drzwi percepcji, Wydawnictwo Przedświt, Warszawa 1991. 
6 M.I. Stein, Creativity and culture, „Journal of Psychology” 1953, nr 36, s. 311–322 

cyt. za E. Nęcka, Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2001, s. 17. 
7 S. Popek, Człowiek jako jednostka twórcza, UMCS, Lublin 2003, s. 153–177. 
8 Kreatywność osób z niepełnosprawnością intelektualną – czy umiemy myśleć inaczej?, 

red. J. Głodkowska, A. Giryński, Wydawnictwo Akapit, Kraków 2009. 
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sprawność jest cechą dystynktywną dla jakiejkolwiek twórczości? 
Oraz czy warunkuje twórczość? Co wpływa na akceptowanie twór-
czości Innych? Walory artystyczne, twórcze czy świadomość, że 
autorami są osoby doświadczone przez los? To zaledwie niewielka 
część pytań, które leżą u podstaw badania twórczości osób z nie-
pełnosprawnością. Odpowiedź na większość z nich wymaga współ-
pracy interdyscyplinarnego zespołu złożonego z psychologów i pe- 
dagogów twórczości, pedagogów specjalnych, krytyków sztuki czy 
kulturoznawców – przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: 
społecznych, humanistycznych, medycznych. 

Wiemy jednak, że jest rzeczą niezaprzeczalną odmienny odbiór 
dzieła, gdy towarzyszy odbiorcy wiedza na temat osobistych do-
świadczeń autora. Znajomość życiorysu ułatwia zrozumienie mo-
tywów twórczości oraz inspiracji. W odniesieniu do badań literac-
kich mówimy wówczas o biografistyce, badając twórczość osób  
z niepełnosprawnością, pozostajemy w kręgu zainteresowań psy-
chologii twórczości, zaś kładąc nacisk na samą niepełnosprawność, 
zbliżamy się do pedagogiki specjalnej oraz psychologii rehabilitacji. 

Choć nie istnieje jedna, powszechnie obowiązująca definicja 
niepełnosprawności, przyjmuje się, że tę cechę współtworzą: dys-
funkcjonalność organiczna, społeczna oraz psychologiczna, z któ-
rych ta ostatnia dotyczy ograniczonych możliwości samostanowie-
nia, decydowania o sobie oraz bycia podmiotem własnych działań9. 
Takie ujęcie jest spójne z zaproponowanym przez Światową Orga-
nizację Zdrowia, która choć koncentruje się przede wszystkim na 
aspekcie medycznym niepełnosprawności, to wyróżnia niespraw-
ność (ang. impairment) odnoszącą się do utraty sprawności w funk-
cjonowaniu albo w budowie organizmu, niepełnosprawność (ang. 
disability) dotyczącą wynikającego z niesprawności ograniczenia  
w prowadzeniu aktywnego życia oraz ograniczenia w pełnieniu ról 
społecznych (ang. handicap)10. Powyższe kontrowersje próbuje roz-
________________ 

9 S. Kowalik, Psychologiczne podstawy niepełnosprawności i rehabilitacji, [w:] Psy-
chologia, t. 3, red. J. Strelau, GWP, Gdańsk 2002, s. 798–800. 

10 M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiki specjalnej, PWN, Warszawa 2014, s. 213. 
Stosownie do tego podziału S. Kowalik wyróżnia: dysfunkcję organizmu, niepełno-
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wiać Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności  
i zdrowia (IFC). Według niej niepełnosprawność jest pojęciem szero-
kim, na którego rozumienie składają się „wszelkie upośledzenia 
funkcjonowania, limitowanie aktywności i ograniczenia”11 jednak-
że, biorąc pod uwagę czynniki środowiskowe, IFC daje możliwość 
tworzenia profili funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia, 
stosowanie dla wybranej dziedziny12. IFC próbuje łączyć dwa skraj-
ne modele (medyczny i społeczny), tworząc podejście „biopsycho-
socjalne”, wg którego 

niepełnosprawność można scharakteryzować jako skutek lub wynik 
złożonych wzajemnych związków pomiędzy stanem zdrowia jednostki 
i czynnikami osobowymi, a czynnikami zewnętrznymi, czyli warun-
kami w jakich jednostka żyje. Ze względu na ten związek, różne śro-
dowiska mogą wywierać bardzo różny wpływ na tę samą osobę  
w określonym stanie zdrowia”13. 

Co więcej, niepełnosprawność ma charakter procesu interak-
tywnego i ewolucyjnego co sprawia, że nie należy jej traktować jako 
cechy stałej i niezmiennej14. Niepełnosprawność jest więc 

szerokim pojęciem obejmującym upośledzenie, ograniczenie aktywno-
ści i restrykcje uczestniczenia. Określa ono negatywne aspekty interak-
cji pomiędzy jednostką (z określonym stanem chorobowym) a czynni-
kami wypływającymi z kontekstu, w którym znajduje się jednostka 
(czynniki środowiskowe i osobowe)15. 

________________ 

sprawność psychologiczną, niepełnosprawność społeczną. S. Kowalik, Psychologicz-
ne…, op. cit., 798–817. 

11 Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (IFC), 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Genewa 2001, przekład w języku polskim, 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa 2009, s. 3. 

12 Chodzi o „dziedziny zdrowia” i „dziedziny związane ze zdrowiem” 
13 Ibidem, s. 17. 
14 Ibidem, s. 18. 
15 Ibidem, s. 212. Tym samym ang. termin disability, traktowany jest jako termin 

szeroki, a nie jako część składowa pojęcia niepełnosprawności (s. 242); ponadto IFC 
nie wskazuje jako preferowanego któregokolwiek z powszechnie używanych ter-
minów „osoba niepełnosprawna” bądź „osoba z niepełnosprawnością” (s. 242). 
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Zatem o niepełnosprawności decyduje rodzaj interakcji pomię-
dzy cechami stanu zdrowia a czynnikami kontekstowymi, co może 
się szczególnie ujawnić właśnie w kontekście twórczości. 

Czy zatem wpatrując się w obrazy Fridy Kahlo albo czytając 
wiersze Haliny Poświatowskiej, mamy do czynienia z twórczością 
osób niepełnosprawnych? W świetle przytoczonych wyżej definicji 
niewątpliwie tak. Ich twórczość posiadała cechy nowości, była wy-
soko oceniana przez krytyków, wpisała się w kulturowe dziedzic-
two ich ojczyzn, a nawet świata. Z kolei osobiste doświadczenia, 
konieczności zmagania się z ograniczeniami ciała wynikającymi  
z choroby, stały się przewodnimi motywami ich twórczości. Rzec 
można, że niepełnosprawność stała się elementem definiowania ich 
tożsamości, czego odbicie odnajdujemy w tworzonych dziełach. 
Stanisław Baj podpowiada, że kontekst dzieła, zwłaszcza biogra-
ficzny, może pomóc w jego odbiorze, zwłaszcza jeśli chodzi o arty-
stów niepełnosprawnych: „Są to niezwykłe księgi życia, bogate  
w doświadczenia, bogate w tragizm losu. Ów kontekst biograficzny 
artystów niepełnosprawnych powoduje, że tej sztuce po prostu się 
wierzy. Stąd jej siła”16. Podane przykłady nie wydają się jednak 
reprezentatywne dla pojęcia twórczości osób niepełnosprawnych, 
funkcjonującego w potocznym odbiorze, a to przede wszystkim ze 
względu na swoją elitarność. Pióro H. Poświatowskiej czy pędzel  
F. Kahlo zaistniałyby prawdopodobnie i w innych okolicznościach, 
aczkolwiek niepełnosprawność nadała im szczególny charakter. 
Podane przykłady ilustrują tzw. twórczość wyjątkową albo wybit-
ną, która jest przecież udziałem niewielkiej części populacji. W tym 
populacji osób z niepełnosprawnościami. Jednakże przytoczone 
określenia kierują uwagę w stronę koncepcji poziomów twórczo-
ści17, które mogą być pomocne w charakterystyce twórczości osób 
niepełnosprawnych. Zatem odwołując się do propozycji Edwarda 
________________ 

16 S. Baj, Sztuka artystów niepełnosprawnych – źródło prawdy i tajemnica talentu, [w:] 
Arteterapia drogą wyjścia z izolacji osób niepełnosprawnych, red. B. Sochal, Fundacja 
Wspólna Droga – United Way Polska, Warszawa 2008, s. 12. 

17 Por. K.J. Szmidt, Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk 2007, s. 73–76. 
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Nęcki, twórczość wybitna jest najwyższym z poziomów twórczości. 
Charakteryzują ją bowiem dzieła znacząco zmieniające dziedzinę 
życia i samej twórczości. Jest ona poza tym wynikiem wytężonej 
pracy i poszukiwań, tak jak w twórczości dojrzałej oraz szczęścia  
i przypadku, dzięki którym efekty twórczości znajdują społeczne 
uznanie18. Chodzi tu jednak o uznanie wynikające z wprowadzenia 
zmian fundamentalnych. Dlatego zdaniem E. Nęcki twórczość wy-
bitna jest szczególnym rodzajem twórczości dojrzałej. Obrazuje ją 
dorobek przywołanych wyżej artystek posiadający wysokie uznanie 
i ocenę społeczną. Ta ostatnia jest zatem bardzo ważnym czynni-
kiem psychologicznym charakteryzującym wymienione poziomy. 

Co jednak z twórcami nie osiągającymi twórczości dojrzałej?  
E. Nęcka wyróżnia jeszcze poziomy twórczości płynnej (najniższy) 
oraz skrystalizowanej. Zwłaszcza ten pierwszy cechuje efekty dzia-
łań wielu twórców także niepełnosprawnych bowiem opiera się na 
podstawowych procesach psychicznych i przejawia przede wszyst-
kim w wytwarzaniu nowych pomysłów. „Jest niczym więcej, jak 
tylko zadatkiem, możliwością, potencją […] sama w sobie niczego 
jednak nie przesądza ani nie gwarantuje”19 – pisze autor. Odwołu-
jąc się do innej typologii poziomów twórczości, autorstwa Irvinga 
A. Tylora, można ją przyrównać do twórczości ekspresyjnej (ang. 
expressive spontaneity), która nie wymaga oryginalności ani wysokiej 
jakości20. Jednakże ważną częścią poziomów twórczości stanowią 
emocje takie jak ciekawość oraz motywacja często o charakterze 
zabawowym21. Efekty tego rodzaju twórczości można podziwiać  
w pracowniach warsztatów terapii zajęciowej albo podczas prze-
glądów twórczości osób niepełnosprawnych organizowanych przez 
różnorodne instytucje. Z zastrzeżeniem jednak, że prezentowane 
efekty aktywności osób niepełnosprawnych spełniają kryteria dzieł 
________________ 

18 E. Nęcka, op. cit., s. 218. 
19 Ibidem, s. 216. 
20 I.A. Tylor, An emerging view of creative action, [w:] Perspectives in Creativity, red. 

Idem, J.W. Getzels, Aldine, Chicago 1975. 
21 E. Nęcka, op. cit., s. 216. 
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twórczych. Nie każda przecież praca np. o charakterze rękodzielni-
czym, ma charakter twórczy. Jednakowoż niepełnosprawni twórcy 
biorą udział w konkursach czy festiwalach skupiających osoby 
świadome procesu tworzenia, posiadające większe umiejętności 
wykorzystania środków i technik potrzebnych do stworzenia dzie-
ła, a także bardziej niezależne. Przykładem niech będą: organizo-
wany od 2005 r. przez Fundację Mimo Wszystko Festiwal „Zacza-
rowanej Piosenki” im. Marka Grechuty22, zainicjowany w 2006 r. 
przez Fundację Wspólna Droga United Way konkurs „Świat Niko-
forów”23 oraz nowy, powołany w 2015 r. konkurs „Sztuka bez ety-
kiet”24, wystawy w Muzeum Etnograficznym w Krakowie organi-
zowane przez Stowarzyszenie „Psychiatria i sztuka” towarzyszące 
od 2008 r. cyklicznej konferencji o tym samym tytule25, jak też inne 
wystawy organizowane przez to Stowarzyszenie26, inicjatywy – 
publikacje27 oraz wystawy twórczości pacjentów szpitala tworkow-
skiego rozpowszechniane dzięki Stowarzyszeniu „Amici di Twor-
ki”28, jak również działania niegdyś zapoczątkowane przez A. Woj-
ciechowskiego w toruńskiej Pracowni Rozwijania Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych29. Kryteria publicznej prezentacji są tu ustalane 
________________ 

22 http://www.zaczarowana.pl/ [24.08.2015]. 
23 http://www.unitedway.pl/konkurs-plastyczny-swiat-nikiforow-zapraszamy/ 

[24.08.2015]; por. Artyści niepełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym, red. B. So-
chal, Fundacja Wspólna Droga – United Way Polska, Warszawa 2009; Arteterapia 
drogą wyjścia z izolacji osób niepełnosprawnych, red. B. Sochal, Fundacja Wspólna Dro-
ga – United Way Polska, Warszawa 2008. 

24 http://www.unitedway.pl/konkurs-sztuka-bez-etykiet/ [24.08. 2015]. 
25 W kierunku autentyczności. Twórcza ekspresja i artyści z kręgu art brut, Wydaw-

nictwo UP, Kraków 2011; Światy równoległe. Sztuka narzędziem terapii i komunikacji, 
red. G. Borowik, A. Kowal, Wydawnictwo UP, Stowarzyszenie Psychiatria i sztuka, 
Kraków 2013. 

26 http://psychiatriaisztuka.pl/ [24.08.2015]. 
27 Tworkowska kolekcja, red. M. Pałuba, Towarzystwo Przyjaciół Tworek „Amici 

di Tworki”, Warszawa 2008; Po lewej stronie lustra, red. M. Pałuba, Towarzystwo 
Przyjaciół Tworek „Amici di Tworki”, Warszawa 2015. 

28 http://domuciech.com.pl/TWORKI/publikacje/ [24.08.2015]. 
29 Por. Obecność katalog wystawy, UMK, MSZ, Gmina Miasta Toruń, Toruń 2015. 
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przez profesjonalne jury konkursowe albo kuratora wystawy. Te 
właśnie kryteria wyznaczają dość ważną granicę w twórczości osób 
niepełnosprawnych pokazując, że i ona ma swoją różnorodną ja-
kość. Wracając więc do przywołanej wcześniej koncepcji poziomów 
twórczości E. Nęcki, grupa artystów, którzy w oczach specjalistów 
znajdują uznanie prezentuje poziom twórczości skrystalizowanej, 
którą autor określa jako „wykorzystanie potencjalnych zdolności 
ideacyjnych w dążeniu do obranego celu lub w procesie rozwiązy-
wania problemu”30. Tego rodzaju twórczość wymaga wiedzy, do-
świadczenia oraz umiejętności; daje wytwory nowe oraz warto-
ściowe. Na tym poziomie twórczości ocena społeczna jest dość 
istotna choć nie decydująca31. 

Jeżeli jednak społeczny odbiór twórczości, jej ocenę i krytykę 
odniesiemy do środowiska osób niepełnosprawnych, a konkretniej 
– niepełnosprawnych twórców, okaże się, że jej znaczenie niepo-
miernie wzrośnie. 

Stosunek grup społecznych do twórców stwarza określone warunki do 
tworzenia, ujawniania i upowszechniania dzieł twórczych. Zapewnia 
twórcy warunki materialne i psychiczne bądź stwarza mu bariery, któ-
re prowadzą do rezygnacji, wygasania potencji twórczej lub do walki  
i wykorzystywania tych przeszkód jako energii i tworzywa32 

– pisał S. Popek, dodając jednocześnie, że te uwarunkowania ze-
wnętrzne pozostają w związku z uwarunkowaniami wewnętrznymi 
procesu twórczego33. Wśród wielu społecznych stymulatorów twór-
czości warto zwrócić uwagę na te, które są związane z jej odbiorem, 
a więc m.in. otwartość społeczną, tolerancję czy współdziałanie34.  
E. Nęcka podkreśla szczególną rolę w tym względzie tzw. pośred-
ników czyli osób, które same nie tworząc, pośredniczą między au-
________________ 

30 E. Nęcka, op. cit., s. 217. 
31 Ibidem, s. 220. 
32 S. Popek, op. cit., s. 160. 
33 Ibidem, s. 166. 
34 J. Sołowiej, Psychologia twórczości, UG, Gdańsk 1997, s. 67. 
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torem dzieła a jego właściwym odbiorcą. Są nimi zazwyczaj recen-
zenci, wydawcy, członkowie komisji konkursowych, dyrektorzy 
placówek kultury czy mecenasi sztuki35. To oni współdecydują  
o obecności twórczości osób niepełnosprawnych w przestrzeni pu-
blicznej, jak również mają wpływ na to w, jakim kontekście jest ona 
prezentowana: w kontekście niepełnosprawności czy też poza nim – 
jeśli istnieje taka możliwość tzn. jeśli niepełnosprawność nie ujaw-
nia się wprost w kreowanym dziele. Oni współdecydują o społecz-
nym spostrzeganiu tej twórczości i mogą przyczynić się do łamania 
barier w jej odbiorze takich np. jak stereotypowe postrzeganie nie-
pełnosprawności, dezaprobata albo dystans, przesądy i uprzedze-
nia, konserwatyzm poglądów, nietolerancja, negatywne postawy 
czy nawet odrzucenie. Są to czynniki, które zdaniem S. Popka  
w ogóle hamują rozwój i funkcjonowanie osobowości twórczej36. 
Ujawnianie albo ukrywanie niepełnosprawności twórcy wiąże się  
z oceną społeczną, która w odniesieniu do twórczości niepeł-
nosprawnych odgrywa znacznie większą rolę na wszystkich jej  
poziomach niż w odniesieniu do twórczości w ogóle. Janusz Kiren-
ko, sam będąc niepełnosprawnym twórcą, podkreśla niebywałe 
znaczenie społecznego odbioru prac osób niepełnosprawnych dla 
rozwoju osobowości twórców. Często przez pryzmat oceny swoich 
dzieł kształtują własną samoocenę, a co za tym idzie, postawy  
wobec własnej niepełnosprawności37. „Prezentowanie dokonań 
tworzy nową płaszczyznę pozytywnej integracji ze społeczeń-
stwem, porozumienia i przezwyciężenia poczucia odmienności,  
a niekiedy także samotności”38. Ponadto pomaga przełamywać spo-
łeczne stereotypy, a w konsekwencji także włączać osoby niepełno-
sprawne do życia społecznego w celu normalizacji i podwyższania 
jakości ich życia39. 
________________ 

35 E. Nęcka, op. cit., s. 164. 
36 S. Popek, op. cit., s. 176. 
37 J. Kirenko, Oblicza niepełnosprawności, Wydawnictwo Akademickie WSS-P, 

Lublin 2006, s. 133. 
38 Ibidem, s. 134. 
39 Por. Wstęp, [w:] Kreatywność osób…, op. cit., s. 6. 
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Należy jednak zwrócić uwagę na to, że używając terminu 
„twórczość osób niepełnosprawnych”, mamy na myśli twórczość, 
która jednak jest w pewien sposób zdeterminowana albo określona 
tą niepełnosprawnością bądź to poprzez nawracającą autotematykę 
dotyczącą własnych doświadczeń niepełnosprawności albo poprzez 
specyficzną percepcję świata wynikającą z niepełnosprawności co jest 
szczególnie widoczne w pracach osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną albo chorobą psychiczną40. J. Kirenko zwraca również uwagę 
na dobór warsztatu pracy stosownie do możliwości i percepcji nie-
pełnosprawnego twórcy41. Autotematyczność niepełnosprawności 
zazwyczaj znajduje swój wyraz w twórczości dojrzałej, a nawet wy-
bitnej, odzwierciedlającej przecież także specyficzną percepcję świata 
niejako „złamaną” tą niepełnosprawnością. Natomiast na poziomie 
twórczości skrystalizowanej, a tym bardziej twórczości płynnej, auto-
refleksyjność podyktowana niepełnosprawnością nie jest już tak czę-
sto obecna, ustępując miejsca innym tematom niezwiązanym z nie-
pełnosprawnością. Ten typ twórczości wydaje się jednak bardziej 
zdeterminowany wyborem samej techniki tworzenia uwzględniającej 
możliwości osoby ograniczone niepełnosprawnością. 

Mówiąc o niepełnosprawnych twórcach, mamy na myśli za-
zwyczaj artystów nieprofesjonalnych, reprezentantów twórczości 
egalitarnej albo samorodne talenty dostrzeżone i docenione przez 
krytyków. Mimo swojego amatorstwa, ich wytwory mogą posiadać 
walory nowości i być uznawane za ważne przez grupę społeczną. 

W tej sztuce – pisze S. Baj – uwidacznia się autentyzm, niepowtarzalność, 
osobowość i siła wyrazu. To ją wyróżnia. Chciałoby się powiedzieć – 
jest w niej bezpośredni blask talentu, dotyk Boga bez pośredników, dar 
tworzenia poza kanonami i bez kompromisów. Tu na kompromisy nie 
ma miejsca. Najczęściej bowiem stoi za tym całe życie, całe obolałe ży-
cie, bez reflektorów, bez sceny, bez kamer, w ciszy, w izolacji, w sa-
motności, w trudach realizacji42. 

________________ 

40 Por. M. Tyszkiewicz, Psychopatologia ekspresji: twórczość artystyczna chorych 
psychicznie, PWN, Warszawa 1987. 

41 J. Kirenko, op. cit., s. 135. 
42 S. Baj, op. cit., s. 11. 
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Co więcej, osoby niepełnosprawne początkowo traktują działal-
ność artystyczną jako realizację własnych dążeń i aspiracji lub for-
mę zagospodarowania wolnego czasu. Niekiedy jednak ich aktyw-
ność przeradza się w prawdziwą pasję, czasem realizowaną 
kosztem innych dziedzin życia43. 

Często jednak uznanie społeczne wynika nie z powodu wartości 
artystycznej dzieł, ale jest traktowana jako pozytywny przejaw re-
habilitacji bądź innych podobnych oddziaływań o charakterze tera-
peutycznym.  Aktywność twórcza, zwłaszcza w zakresie sztuki, 
pełni ważne funkcje psychologiczne wobec osób niepełnospraw-
nych, pomagając im osiągnąć równowagę, wyrażać stany emocjo-
nalne, kompensować deficyty społeczne i poznawcze związane  
z różnorodnymi potrzebami44. Te dobroczynne właściwości wyko-
rzystywane są często jako część procesów terapeutycznych skiero-
wanych do osób niepełnosprawnych, a mianowicie w rehabilitacji 
społecznej, terapii zajęciowej czy arteterapii. Choć te trzy formy 
pomocy osobom niepełnosprawnym pełnią rożne funkcje i zasadni-
czo różnią się nie tylko rozumieniem pojęć, lecz także działaniami 
praktycznymi podejmowanymi w ich ramach, często, kiedy mowa  
o twórczości osób z niepełnosprawnością, wszelkie jej przejawy 
zaliczane są dość swobodnie do arteterapii i terapii zajęciowej, nieco 
rzadziej do przejawów rehabilitacji społecznej. Tymczasem, choć te 
rodzaje pomocy wykorzystują procesy twórcze, w tym artystyczne, 
warto jednak dostrzec istotne różnice w celach tych działań, funk-
cjach społecznych, zwłaszcza w społecznym odbiorze efektów dzia-
łań oraz związku podejmowanych działań twórczych z poziomami 
twórczości osób niepełnosprawnych. 

Zatem rehabilitacja społeczna45, będąc najbardziej pojemną  
z przywołanych form pomocy, wykorzystuje twórczość osób nie-
pełnosprawnych jako pomoc w ich adaptacji oraz integracji. Sło-
wem, włącza osoby niepełnosprawne w sferę życia publicznego. 
________________ 

43 J. Kirenko, op. cit., s. 136. 
44 Ibidem, s. 132. 
45 M. Kupisiewicz, op. cit., s. 304. 
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Przy czym należy dodać, że na proces rehabilitacji społecznej skła-
dają się również działania zmierzające do aktywizacji społeczeń-
stwa w pomoc osobom niepełnosprawnym. To właśnie działania  
w ramach tego procesu sprowadzają się najczęściej do prezentowa-
nia efektów aktywności rękodzielniczej i plastycznej osób niepełno-
sprawnych, osiągającej co najwyżej poziom twórczości płynnej. 
Efekty pracy placówek rehabilitacyjnych prezentowane na rozlicz-
nych kiermaszach, nazywane często twórczością osób niepełno-
sprawnych, choć spełniają przypisane im szczytne funkcje społecz-
ne, osiągają także założone cele pomagając niepełnosprawnym 
przystosować się do środowiska, nie zawsze jednak są rzeczywiście 
twórczością. Stosowniejsze wydają się określenia w rodzaju: eks-
presja osób niepełnosprawnych, rękodzieło, prezentacja prac pla-
stycznych albo po prostu występ, aniżeli nazywanie jej twórczością. 
A jednak przyznać trzeba, że właśnie takie prezentacje, przy zało-
żeniu, że oglądamy te wykonane rękoma niepełnosprawnych, a nie 
ich instruktorów bądź terapeutów, wzbudzają najżywszą reakcję 
społeczną. I nawet jeśli oglądane efekty nie spełniają warunków 
twórczego dzieła, tzn. nie są nowe i wartościowe, to ich ocena spo-
łeczna odgrywa istotną rolę w stymulacji nie tyle samej twórczości, 
co innych procesów społecznych dotyczących niepełnosprawnych, 
a więc przede wszystkim integracji, aktywizacji oraz adaptacji. Jest 
ważne, by społeczna ocena oglądanych prac była jednak adekwatna 
do ich wartości. Z jednej strony bowiem mamy świadomość, że 
służy ona samoocenie niepełnosprawnego twórcy, z drugiej strony 
jednak podsycana bezpodstawnymi pochwałami nadmierna ambi-
cja niektórych twórców o przeciętnych uzdolnieniach może ich  
narazić na rozczarowanie i frustrację. Ich źródłem może też być 
subiektywna ocena prac jako wytworów działalności osób niepeł-
nosprawnych bez uwzględnienia wartości artystycznej powstałego 
dzieła46. Rzec można, że na tym poziomie twórczości i w ramach 
szeroko pojętej rehabilitacji społecznej istotniejsze jest skupienie się 

________________ 

46 J. Kirenko, op. cit., s. 136. 
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nie tyle na twórczości, co raczej na oddziaływaniach, dzięki którym 
osoby niepełnosprawne będą mogły godnie i pełnoprawnie uczest-
niczyć w życiu społecznym47. Tym samym ważniejsze wydaje się 
tutaj czynne uczestnictwo w kulturze, niekoniecznie twórcze, które 
staje się częścią procesu rehabilitacji48. 

Zwarzywszy na fakt, że rehabilitacja składa się z ciągu specjal-
nie zaprogramowanych działań, na szczególną uwagę w kontekście 
podjętego tematu zasługuje jedna z nich, a mianowicie terapia zaję-
ciowa (WTZ – warsztaty terapii zajęciowej). Jest ona, zgodnie z za-
proponowanym przez S. Kowalika podejściem, jedną z metod  
rehabilitacji wykorzystywaną we wszystkich rodzajach niepełno-
sprawności i wszystkich technologiach rehabilitacyjnych, w tym  
w interesującej nas rehabilitacji społecznej.49 Terapia zajęciowa,  
o której M. Kupisiewicz pisze, że jest jedną z form szeroko pojętej 
rehabilitacji leczniczej, społecznej, stosującej zajęcia typu manualnego, 
intelektualnego, artystycznego50, często kojarzona jest z twórczością 
osób niepełnosprawnych. Choć niewątpliwie wśród uczestników 
tego rodzaju zajęć terapeutycznych prowadzonych najczęściej, choć 
nie tylko w warsztatach terapii zajęciowej, znajdują się osoby  
o uzdolnieniach ponadprzeciętnych, to jednak stosowane tam zaję-
cia manualne z twórczością zazwyczaj niewiele mają wspólnego. 
Dziewiarstwu, tkactwu, krawiectwu, garncarstwu i ceramice, meta-
loplastyce czy ogrodnictwu51 zbyt często przypisuje się walor twór-

________________ 

47 Por. M. Mularczyk, Popularyzacja sztuki osób z niepełnosprawnością w programie 
społecznym „NIKIFORY”, [w:] Arteterapia drogą wyjścia…, op. cit., s. 29. 

48 Por. H. Żuraw, Na serio czy pół żartem, pół serio? Wątpliwości i dylematy wokół 
twórczości i sztuki osób niepełnosprawnych, [w:] Artyści niepełnosprawni…, op. cit.,  
s. 19–20. 

49 S. Kowalik, Psychologiczne podstawy…, op. cit., s. 817. Pod pojęciem technolo-
gie rehabilitacyjne rozumie autor takie rodzaje oddziaływań jak: rehabilitację leczni-
czą, rehabilitację psychologiczną, pedagogiczną, zawodową, społeczną. 

50 M. Kupisiewicz, op. cit., s. 371. 
51 Por. Raport z badania warsztatów terapii zajęciowej, oprac. J. Chorążuk, PFRON, 

Warszawa 2005; Analiza działalności warsztatów terapii zajęciowej w 2008 roku, PFRON, 
Warszawa 2009; T. Kott, Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej 
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czości, zapominając o tym, że rękodzieło, samo w sobie również 
zawiera terapeutyczny, choć nie zawsze twórczy potencjał. Ponad-
to, w świetle najnowszych przepisów prawa, głównym zadaniem 
warsztatów terapii zajęciowej jest rehabilitacja zawodowa osób nie-
pełnosprawnych i przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy, 
otwarty, jak i chroniony nie zaś rozwój potencjału twórczego52. Nie 
zmienia to jednak faktu, że w warsztatach terapii zajęciowej zajęcia 
o charakterze rękodzielniczym i artystycznym nadal pozostają naj-
popularniejszą formą zajęć. Jest ona w równie zaawansowanym 
stopniu realizowana w środowiskowych domach samopomocy,  
o czym mówi się znacznie rzadziej, być może ze względu na jakość 
powstających tam prac. Zazwyczaj w środowiskowych domach 
samopomocy przebywają osoby o głębszym stopniu niepełno-
sprawności niż uczestnicy WTZ-ów, co przekłada się na niższą ja-
kość wykonywanych prac. Te z kolei, prezentowane publicznie, 
zwłaszcza na wystawach konkursowych, mogą wywoływać u prze-
ciętnego odbiorcy, nieobeznanego ze specyfiką niepełnosprawności 
i terapii zajęciowej wrażenie jakoby większość uczestników WTZ-ów 
posiadała zdolności twórcze53. Nie umniejsza to roli konkursów 
skierowanych do osób z niepełnosprawnością, takich np. jak przy-
wołane wyżej „Nikifory”. Należy jednak przypomnieć, że konkurs 
ten skierowany jest do uzdolnionych artystycznie osób niepełno-
________________ 

sprawności umysłowej, APS, Warszawa 2005; L. Kozaczuk, Terapia zajęciowa w domach 
pomocy społecznej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999; K. Milanowska, Techniki 
terapii zajęciowej, PZWL, Warszawa 1982. 

52 Por. E. Nieduziak, Między terapią zajęciową a arteterapią – aspekty terminologicz-
ne, praktyczne i prawne stosowania wspomagających i alternatywnych metod terapeutycz-
nych w pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, [w:] Lokalna polityka społeczna 
wobec osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie – wybrane zagadnienia teore-
tyczne i rozwiązania praktyczne, red. A. Gołębiowski, G.P. Maj, Wydawnictwo WSH, 
Radom 2015, s. 271–282; Terapia zajęciowa, arteterapia, kulturoterapia w placówkach 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych [w:] Środowiskowy Dom Samopomocy jako element 
systemu wsparcia dla osób chorujących psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi, oraz  
z niepełnosprawnością intelektualną, Fundacja La Zebra, Krzcin 2014, s. 16–21. 

53 Por. M. Karwowski, Kreatywność, twórczość czy permanentna transgresja?, [w:] 
Kreatywność…, op. cit., s. 10–11. 
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sprawnych, a celem jego jest ich rozwój oraz pokonywanie izolacji 
poprzez ukazywanie tej grupy osób jako twórczych zdolnych do 
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym54. Zatem można przy-
jąć, że stosowanie zajęć artystycznych w ramach terapii zajęciowej 
stwarza warunki sprzyjające rozwojowi twórczości, która może 
ewoluować na poziom twórczości skrystalizowanej, czego potwier-
dzeniem są nagrody w konkursach. Rodzi się jednak pytanie o losy 
uczestników terapii zajęciowej, którzy sukcesów nie odnoszą? Nie-
stety, jak zauważa E. Nęcka, choć wpływ ocen zewnętrznych na 
przebieg i wyniki aktywności twórczej nie jest jeszcze dostatecznie 
zbadany, to jednak dotychczasowe dane wskazują, że wpływ ten 
jest negatywny ponieważ niszczy motywację samoistną55. Ponadto 
tworzenie w obecności osób, które łączy wspólnota losu, ma bardzo 
pozytywny wpływ na rozwój aktywności twórczej pod warunkiem 
wszakże braku oceny. Zatem nastawione na odniesienie sukcesu 
przedsięwzięcia w ramach terapii zajęciowej minimalizowane są 
brakiem świadomej rywalizacji, która sama w sobie działa destruk-
cyjnie na twórczość.56 Nie można w tym miejscu nie wspomnieć  
o zjawiskach patologicznych i niestety nierzadkich w warsztatach 
terapii zajęciowej, polegających na wykonywaniu przez terapeutów 
dużej części prac swoich podopiecznych, „upiększania” ich w celu 
spełnienia kryteriów konkursowych albo ekonomicznych – gdy 
prace są sprzedawane, tak by znalazły jak największą liczbę nabyw-
ców. Warto więc, kupując pamiątkę, zastanowić się nad tym, jaki 
może być rzeczywisty udział osoby niepełnosprawnej w wykonanej 
pracy oraz na ile jest ona twórcza bądź odtwórcza? Terapia zajęcio-
wa nie zawsze musi mieć charakter twórczy. Jej głównym celem jest 
bowiem podnoszenie jakości życia57, a nie rozwój twórczości. Zada-
niem terapii zajęciowej nie jest odkrywanie talentów, ani tworzenie 
dzieł artystycznych 

________________ 

54 M. Mularczyk, op. cit., s. 31. 
55 E. Nęcka, op. cit., s. 161–163. 
56 Ibidem, s. 168–169. 
57 M. Kupisiewicz, op. cit., s. 371. 
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lecz człowiek, który tworzy, nie – indywidualny sukces, lecz proces 
powstawania dzieła, które nadaje społeczny wymiar twórczości arty-
stów z niepełnosprawnością. Utalentowani twórcy nie są reprezentan-
tami określonej szkoły czy kierunku, lecz głosem środowiska, w imie-
niu którego do tej pory wypowiadali się inni58. 

Często więc placówki realizujące terapię zajęciową stają się 
schronieniem dla niepełnosprawnych twórców, dając im możliwość 
spełniania swych zamierzeń w ramach systemu pomocy. 

Podobnie jest w przypadku zajęć arteterapeutycznych wymie-
nianych jako rodzaj terapii zajęciowej59. Arteterapia jest jednak  
daleko bardziej posuniętym oddziaływaniem terapeutycznym,  
a nawet psychoterapeutycznym, w którym twórczość stanowi ko-
nieczny warunek skuteczności60. Najczęściej przywoływaną jej 
funkcją jest możliwość komunikacji w sposób, jak i na tematy trud-
ne do zwerbalizowania. Jednocześnie, choć twórczość jest warun-
kiem arteterapii, nie oznacza to, że powstałe w trakcie procesu tera-
peutycznego, który jest jednocześnie procesem twórczym prace 
prezentują poziom wyższy niż twórczość płynna. Często podkreśla 
się nawet, że efekt artystyczny ma znaczenie drugorzędne wobec 
samej terapii. Głównym celem arteterapii jest bowiem odkrywanie 
świata znaczeń ukrytych w znakach i symbolach użytych przez 
autora prac. Ten rodzaj działań rehabilitacyjnych wydaje się najbar-
dziej sprzyjać rozwojowi twórczości, zapewnia bowiem komfort 
pracy dostosowanej do wymagań i możliwości osoby niepełno-
sprawnej, zarówno w sferze doboru środków wyrazu, jak też samej 
organizacji pracy – najczęściej indywidualnej ale też, jeśli jest taka 

________________ 

58 M. Mularczyk, Artyści z niepełnosprawnością w programie społecznym „NIKIFORY”, 
[w:] Artyści niepełnosprawni…, op. cit., s. 29. 

59 M. Kupisiewicz, op. cit., s. 372. 
60 A. Kowal, Definicja arteterapii, [w:] Arteterapia. Arteterapia w praktyce klinicznej 

t. 2, red. A. Chmielnicka-Plaskota, B. Łoza, A. Mosiołek, I. Patejuk-Mazurek, Od-
dział Warszawski PTP, Towarzystwo „Amici di Tworki”, Warszawa 2014, s. 29–32; 
A. Chmielnicka-Plaskota, B. Łoza, W. Szulc, Definicje arteterapii, [w:] Arteterapia. 
Arteterapia: od teorii do terapii. Podręcznik przedmiotu, t. 1, red. B. Łoza, A. Chmielnic-
ka-Plaskota, T. Rudowski, Wydawnictwo APS, Warszawa 2013, s. 15–18. 
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potrzeba, wola i chęć pracy zbiorowej61. Podporządkowanie artete-
rapii potrzebom uczestnika powoduje, że wpływy zewnętrzne ta-
kie, ja ocena społeczna powstałych prac, a tym bardziej udział  
w konkursach czy przeglądach, powinny być minimalizowane,  
a nawet eliminowane. Mogą przecież zakłócać sam proces terapeu-
tyczny. Wiemy jednak, że w jego wyniku powstają nierzadko prace 
o wyjątkowych walorach artystycznych, nawet o cechach twórczo-
ści dojrzałej. Nie powinno to dziwić, skoro zarówno twórczość doj-
rzała, jak i sam proces arteterapeutyczny wymagają świadomości 
wykorzystywanych środków i podejmowanych tematów. 

Ziarna talentu – pisze S. Baj – padają na miejsca zdawałoby się niemoż-
liwe, w miejsca, gdzie wszystko już zamarło, zawiodło, a oto pojawia 
się sztuka, która uświetnia i uświęca, nadaj znaczenie, uwidacznia sens 
życia. Kiedy już wszystko zawiodło, ma się jeszcze sztukę i można się 
nią podzielić62. 

Dlatego właśnie podkreśla się niezastąpioną funkcję arteterapii, 
jaką jest spotkanie z drugim człowiekiem. Arte(psycho)terapia jak 
żadna inna metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi daje do-
stęp do ich indywidualnego świata wewnętrznego. Spotkanie to 
odbywa się na różnych płaszczyznach, z czego dwie wydają się 
szczególnie ważne: 1) to spotkanie między terapeutą a osobą nie-
pełnosprawną (klientem); 2) to spotkanie między osobą niepełno-
sprawną (artystą) ukrytym za swoją pracą a odbiorcami. Pierwsza 
płaszczyzna daje dostęp do świata osoby niepełnosprawnej tylko 
terapeucie. W takiej relacji twórczość rozszerza się poza swój aspekt 
artystyczny, rozszerza się na całe życie, dodając odwagi do poko-
nywania trudności, kompleksów, barier. Staje się twórczością życia 
osoby niepełnosprawnej, istniejącego nie koniecznie w połączeniu  
z efektami artystycznymi arteterapii, tym bardziej jeśli nie są one 
________________ 

61 Zastosowanie wybranych metod arteterapii jest poniekąd uzależnione dzie-
dziną sztuki, w ramach której realizowana jest terapia. Np. sztuki wizualne dają 
większe możliwości pracy indywidualnej aniżeli oddziaływania z wykorzystaniem 
sztuk performatywnych. 

62 S. Baj, op. cit., s. 11. 
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publiczne eksponowane. Natomiast druga płaszczyzna wymaga 
odwagi otwarcia się na pokazanie szerszemu gronu. To spotkanie 
ma charakter metaforyczny, ale też oparty na empatii odbiorców  
i ich chęci wejścia w świat zaproponowany w oglądanym dziele. 
Jest to droga szczególnie wymagająca wobec społeczeństwa, jego 
otwartości na sztukę Innego. Trzeba jednak zauważyć, że tylko 
niewielka część prac arteterapeutycznych jest ukazywana na świa-
tło dzienne. Wiele z nich nie osiąga poziomu artystycznego wartego 
upublicznienia. Te prace, które jednak dane jest oglądać szerokiemu 
odbiorcy, stanowią coś na kształt forpoczty, reprezentującej nie tyl-
ko niepełnosprawnego twórcę ale całe środowisko osób z niepełno-
sprawnościami. 

W tym kontekście znaczenie przedstawionych powyżej form 
pracy z osobami niepełnosprawnymi, które wykorzystują twórczość 
jako element swojej praktyki, sprowadza się przede wszystkim do 
inicjowania i rozwoju procesów twórczych na różnych jej pozio-
mach. Zwraca na to uwagę J. Kirenko, postulując potrzebę organi-
zowania zajęć artystycznych w szpitalach, ośrodkach rehabilitacyj-
nych, sanatoriach, placówkach szkolno-wychowawczych, domach 
pomocy społecznej. Wśród korzyści wymienia: sposobność do prze-
żywania zadowolenia z wykonywanej czynności, samodzielnego 
działania, osiągania celu, otwartość na nowe doświadczenia oraz 
odwagę do okazywania swojej odrębności wobec innych, skoncen-
trowanie na zachowanych sprawnościach nie zaś na wartościach 
utraconych, a przede wszystkim odzyskanie szacunki i zaufania do 
siebie63. Innym niedostrzeganym zadaniem takich działań jest także 
przygotowanie społeczeństwa do należytego, pełnego szacunku  
i zrozumienia odbioru prezentowanych prac. Ukazują one przecież 
część prawdy o człowieku, nie tylko niepełnosprawnym64. Należy 
jednak pamiętać, że im niższy poziom twórczości osób niepełno-
sprawnych, tym większa wśród twórców wrażliwość na ocenę spo-
łeczną, która powinna być obiektywna i pozbawiona litości. 

________________ 

63 J. Kirenko, op. cit., s. 136. 
64 I. Wojnar, Sztuka jako podręcznik życia, NK, Warszawa 1984. 
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W tym miejscu pozostaje jeszcze zwrócić uwagę na samoocenę 
niepełnosprawnych twórców realizujących swoje idee w domowej, 
a nawet społecznej izolacji. Nie zawsze korzystają oni z instytucjo-
nalnej pomocy w ramach procesu rehabilitacji czy rewalidacji.  
A jednak, uprawiając działania artystyczne, poddają się swoistej 
autorehabilitacji. Jak bowiem zauważa S. Kowalik, działalność arty-
styczna realizowana jako metoda rehabilitacji, umniejsza skutki 
niepełnosprawności psychologicznej i społecznej65. Wydaje się, że 
pierwszą grupą wrażliwych odbiorców twórczości osób niepełno-
sprawnych byli artyści profesjonalni oraz krytycy sztuki zafascy-
nowani „art brut”. Dzięki nim twórczość, zwłaszcza sztuka wizual-
na osób niepełnosprawnych, zagościła w galeriach i muzeach, 
nadając tej formie ekspresji szczególny walor i uznając jej oblicze 
artystyczne. Poza powszechnie już znaną twórczością Epifaniusza 
Drowniaka czyli Nikifora Krynickiego, przykładami takich uzna-
nych artystów mogą być: Kazimierz Cycoń, Maria Wnęk, Przemy-
sław Kiebzak, Adam Dębiński, Justyna Matysiak, Katarzyna Gaw-
łowa, Henryk Żarski, Mariam Grabowski, Władysław Grygny, 
Łukasz Haduch, Barbara Chęcka, Mariusz Sztuba, Genowefa Jan-
kowska, Wojciech Andrzejak, Włodzimierz Rosłon, Krzysztof Anio-
łek, Piotr Kołodziejczyk, Magdalena Zielazna. Ich prace można 
oglądać w poznańskiej Galerii Tak66, płockiej galerii „Oto ja”67, kra-
kowskiej „Galerie d’Art Naif”68, lubelskiej Galerii Art Brut funkcjo-
nującej przy Fundacji Lubelska Teatroterapia69. Mało tego, coraz 
częściej twórczość osób niepełnosprawnych zestawiana jest z pra-
cami profesjonalnych artystów, jak to miało miejsce podczas wy-
stawy „Światy Równoległe” w Muzeum Etnograficznym w Krako-
wie w 2012 r.70 oraz w krakowskim MOCAK-u i zakopiańskim 
Muzeum Tatrzańskim – Galerii Władysława Hasiora w 2015 r. pod-
________________ 

65 S. Kowalik, op. cit., s. 817. 
66 http://www.galeriatak.pion.pl/ [28.08.2015]. 
67 http://oto-ja.wix.com/centrum#!__o-oto-ja [28.08.2015]. 
68 http://artnaive.sky.pl/ [28.08.2015]. 
69 http://www.teatroterapia.lublin.pl/artbrut.html [28.08.2015]. 
70 B. Stano, Sztuka bez historii?, „Nowa Dekada Krakowska” 2012, nr 1–2. 
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czas wystawy „Nikifory”. Wskazuje to na nieostre kryteria warto-
ściowania twórczości artystycznej. Dzięki takim inicjatywom ak-
tywność artystyczna osób niepełnosprawnych staje się formą rehabi-
litacji zawodowej, a w konsekwencji także sposobem na życie, 
dzięki któremu mogą zyskać przynajmniej częściową niezależ-
ność71. 

Jakkolwiek by jednak popatrzeć na działania artystyczne osób 
niepełnosprawnych, nawet jeśli przeważają w nich procesy odtwór-
cze niż twórcze, nawet jeśli aktywność ta nie jest prezentowana 
wraz z wytworami osób sprawnych albo niedeklarujących się jako 
niepełnosprawne, przyznać trzeba, że dzięki nim (działaniom arty-
stycznym) osoby te mogą zaistnieć w sferze publicznej, w życiu 
społecznym. S. Baj przestrzegał jednak, by pomoc niesiona niepeł-
nosprawnym artystom, zwłaszcza tym wybitnym, była mądra, tro-
skliwa i uważna, 

by nie szkodzić – szczególnie wybitnym talentom – schematyzmem 
podejścia. Każdy bowiem człowiek jest niepowtarzalnym, osobnym 
światem. Niepowtarzalnie istnieje, myśli, doświadcza i niepowtarzal-
nie wyraża się własnym językiem artystycznym. Niezwykle ważne jest, 
aby ocalić ten język i wspierać artystę niepełnosprawnego w jego  
rozwoju72. 

Uznając indywidualność niepełnosprawnych twórców, można 
realizować idee integracji oraz inkluzji społecznej. 

Dzięki takim działaniom wzrasta społeczna świadomość istnie-
nia osób z niepełnosprawnością, a przede wszystkim świadomość 
bardzo różnorodnych warunków egzystencji tych osób: od dramatu 
godzenia się z niepełnosprawnością po życiowy sukces. Ale obecność 
ta staje się dla osób zajmujących się refleksją naukową szczególnym 
wyzwaniem, bowiem badanie jej wykracza poza sfery jednej dyscy-
pliny naukowej. Ponadto uznanie wartości działań artystycznych 
________________ 

71 E. Nieduziak, Aktywność twórcza niepełnosprawnych jako ich droga do dorosłości, 
[w:] Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości, red. D. Wolska, Wydawnictwo 
Naukowe UP, Kraków 2014, s. 142–149. 

72 S. Baj, op. cit., s. 13. 
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osób niepełnosprawnych powoduje często łatwe przypisywanie 
walorów twórczości dziełom i działaniom, które takich cech nie 
mają. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest m.in. duża liczba konkur-
sów skierowanych do osób z niepełnosprawnością i stereotypowe 
przyjęcie, że każde działanie artystyczne jest twórcze. 

Pogłębiona analiza działań artystycznych osób niepełnospraw-
nych, funkcji tych działań, poziomu twórczości dokonywana w ze-
społach interdyscyplinarnych mogłaby przyczynić się do zmiany 
uproszczonego wizerunku niepełnosprawnego artysty, jak również 
ukazania, że twórczość nie ogranicza się do sfery artystycznej,  
a przejawia także w innych dziedzinach życia od czynności co-
dziennych po twórczość naukową. 
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Wprowadzenie 

W Warszawie mieszka kilkadziesiąt tysięcy osób z niepełno-
sprawnością intelektualną w różnym stopniu. U wielu z nich często 
występują dodatkowe sprzężone niepełnosprawności takie jak: nie-
pełnosprawność wzroku, słuchu, ruchu, autyzm. Zarówno one, jak  
i ich rodziny wymagają wieloletniego, wieloprofilowego wsparcia, 
dostosowanego do ich potrzeb, wieku i stopnia niepełnosprawno-
ści. Wsparcia tej grupie osób udziela, być może równocześnie, wiele 
podmiotów – zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Dlatego 
przedstawiciele 19 warszawskich organizacji pozarządowych współ-
działających z podmiotami oświaty, pomocy społecznej i zdrowia 
doszli do wniosku, że kluczowa dla zwiększenia efektów ich od-
dzielnych działań może być tylko synergia. W związku z tym  
w 2012 r. w porozumieniu z niezależną organizacją pozarządową 
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych (BORIS), wspierającą 
organizacje pozarządowe w ich działaniach, zostało utworzone 
Warszawskie Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną (WFInROzNI). Jednym z zadań przyjętych 
przez Forum jest nawiązywanie współpracy z instytucjami funkcjo-
nującymi w ramach lokalnej polityki społecznej (edukacyjnych, 
pomocy społecznej, urzędów pracy, Powiatowych Centrów Pomocy 
Rodzinie i ośrodków kultury) oraz partycypacja w rozpoznawaniu 
potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną 
mieszkających na terenie Warszawy. Celem współpracy z ww. 
podmiotami jest: 

a) gromadzenie i porządkowanie wiedzy o potrzebach tych 
mieszkańców (wszystkich grup wiekowych), 

b) rozpoznanie faktycznego przebiegu ścieżki rozwoju społeczno- 
-zawodowego absolwentów szkół (osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną, 

c) dokonywanie analizy zapotrzebowania na zatrudnienie na 
otwartym rynku pracy, tworzenie stanowisk zatrudnienia 
wspomaganego lub chronionego (np. zakłady aktywizacji 
zawodowej), 
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d) dokonywanie analizy potrzeb z zakresu rehabilitacji społecznej 
realizowanej, np.: na warsztatach terapii zajęciowej, w śro-
dowiskowych domach pomocy społecznej, domach pomocy 
społecznej i innych ośrodkach rehabilitacji prowadzonych 
przez organizacje pozarządowe. 

Aby tego dokonać, w ramach Forum powołane zostały zespoły 
robocze: 

1) zespół koordynacyjny ds. współpracy z jednostkami systemu 
edukacji, którego zadaniem jest: 
a) rozpoznawanie newralgicznych punktów uniemożliwiają-

cych ściślejsze powiązanie rozwiązań oświatowych z roz-
wiązaniami polityki społecznej umożliwiającymi aktywi-
zację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, 

b) śledzenie ścieżki rozwojowej absolwentów: zawodowych 
szkół specjalnych i specjalnych szkół przyspasabiających 
do pracy w aspekcie dostępu do chronionego, wspieranego 
i otwartego rynku pracy (np. zakłady aktywności zawo-
dowej), warsztatów terapii zajęciowej, absolwentów ośrod-
ków i/lub zespołów rewalidacyjno-wychowawczych (np. 
pozostawanie pod opieką rodziny, pobyt w domu pomocy 
społecznej), 

c) wypracowanie koncepcji Punktu Informacyjno-Koordyna-
cyjnego dla Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. 

Działania podjęte przez ten zespół są prowadzone we współpracy  
z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy; 

2) zespół koordynacyjny opracowujący innowacyjny, a zarazem 
prosty w założeniach projekt Kręgu Wsparcia Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną (KW ONI) w formie sieci opar-
cia społecznego i budowania solidarności na co dzień – za-
kładający stworzenie wokół osób z niepełnosprawnością 
intelektualną grupy osób życzliwych na poziomie lokalnym; 

3) zespół zajmujący się systemem prawno-finansowego zabez-
pieczenia społecznego dorosłych osób niepełnosprawnych – 
na wypadek śmierci ich opiekunów. 
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Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie inicjatywy orga-
nizacji pozarządowych działających na terenie Warszawy zmierza-
jącej do zaprojektowania kompleksowego podejmowania współpra-
cy podmiotów oświatowych (które mają obowiązek realizowania 
doradztwa zawodowego oraz przygotowania uczniów do samo-
dzielności w życiu dorosłym, w tym rozwijania ich umiejętności 
społecznych1) z placówkami polityki społecznej, w tym z biurami 
pracy i innymi ośrodkami prowadzonymi przez Wydział Polityki 
Społecznej na rzecz ułatwiania osobie z niepełnosprawnością uzy-
skania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i pośrednictwa 
pracy, jak też umożliwiania tym osobom uczestnictwa w życiu spo-
łecznym2. 

1. Uzasadnienie podjęcia działań 

Dane demograficzne za rok 2014 podają, że w Polsce żyło 
3 272 000 osób z niepełnosprawnością w wieku 16 lat i więcej. Licz-
ba osób posiadających orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzeka-
nia o stopniu niepełnosprawności wynosiła średnio 1 901 000, co – 
według danych BAEL 3 – stanowiło 8,4% ludności w tym wieku. 
Dzieci do lat 16 natomiast stanowiły 4,4% ogółu populacji osób nie-
pełnosprawnych. 

Z informacji statystycznej ministerstwa edukacji narodowej4  
wynika, że w procesie nauczania specjalnego, w roku szkolnym 
________________ 

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w spra-
wie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedosto-
sowaniem społecznym (Dz. U., poz. 1113). 

2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 

3 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=78&print=1 
[29.08.2015 r.]. 

4 Dane statystyczne zaczerpnięte z systemu informacji oświatowej SIO w roku 
szkolnym 2013/2014 wg stanu na 30.09.2013 r., www.men.gov.pl [15.10.2014]. 
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2013/2014 uczestniczyło 135 506 dzieci i młodzieży posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełno-
sprawności (sensorycznych i intelektualnych), przy czym najwięk-
szą grupę stanowiły dzieci i młodzież z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu: lekkim (48 592 – 35,6%), umiarkowanym lub 
znacznym (27 798 – 20,5%) oraz z niepełnosprawnościami sprzężo-
nymi (23 883 – 17,5%). Niepełnosprawność intelektualna pociąga za 
sobą trudności w myśleniu, rozumieniu siebie oraz innych ludzi  
i powoduje trudności w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Dla-
tego bardzo ważnym czynnikiem zarówno dla procesu nauczania5, 
jak i rehabilitacji społecznej ma nastawienie i postawy osób spraw-
nych wobec osób z niepełnosprawnością, gdyż mogą one stanowić 
realne przeszkody dla włączania tych osób w życie społeczne. Każ-
dy nauczyciel powinien być odpowiedzialny za edukację uczniów 
w tym także w szkole ponadgimnazjalnej, gdzie uczniowie przygo-
towują się do dorosłości, jak również badać, czy edukacja, opieka, 
terapia i edukacja pozwala na samodzielność ekonomiczną i spo-
łeczną po zakończeniu szkoły. 

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz  
z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu 
wspomagania odpowiednio uczniów lub słuchaczy w podejmowaniu 
decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych 
metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wy-
chowawczych i specjaliści6. 

Stąd kluczową rolą szkoły jest także przygotowywanie do sa-
modzielności w życiu dorosłym uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną i sprzężoną, we współpracy międzyinstytucjonalnej. 

Przedstawiciele organizacji społecznych wchodzących w skład 
WFInROzNI zidentyfikowali wiele problemów dotyczących 
(nie)udzielania doradztwa zawodowego oraz realnego wsparcia 
________________ 

5 Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, UAM, Poznań 2001. 
6 § 17. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U., poz. 532). 
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absolwentów po zakończeniu edukacji. Zidentyfikowane problemy 
dotyczą między innymi: 

– rozproszonej, a przez to niedokładnej, informacji na temat 
możliwych form pomocy oferowanych tym osobom tak przez 
podmioty systemu oświaty, jak i przez jednostki pomocy spo-
łecznej, 

– niedostatecznego wsparcia psychologicznego, medycznego  
i informacyjnego dla rodziców małych dzieci z zaburzeniami 
w rozwoju, 

– braku udzielania wsparcia w planowaniu drogi życiowej oso-
bom z niepełnosprawnością intelektualną kończącym edukację 
i ich rodzinom, 

– niezatrudnianie asystenta osoby z niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu znacznym, umiarkowanym i ze sprzężeniami, 

– braku wsparcia dostosowanego do potrzeb w sytuacjach kry-
zysu w rodzinie, szczególnie w przypadku starzenia się rodzi-
ców, ze strony instytucji pomocy społecznej, 

– braku zaplanowanej spójnej koncepcji aktywizacji społecz-
nej/zawodowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 
i sprzężoną oraz ich zatrudnienia na rynku pracy; jednym  
z powodów tej sytuacji jest brak ofert pracy dla osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną i sprzężoną7, 

– niedostatecznej liczby lub braku ośrodków wsparcia dla osób 
dorosłych z głęboką niepełnosprawnością intelektualną koń-
czących udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. 

Problemy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektual-
ną i sprzężoną oraz ich rodzin wymagają: 
________________ 

7 Z informacji uzyskanych od warszawskiego urzędu pracy – miejsca pracy 
tworzą pracodawcy, którzy poszukują pracowników: z wykształceniem wyższym, 
posiadających doświadczenie zawodowe, znających specyfikę danego środowiska, 
gotowych do podjęcia pracy natychmiast (bez wstępnego wprowadzenia, stażu), 
posiadających dodatkowe uprawnienia/certyfikaty (z odbytych szkoleń zawodo-
wych specjalistycznych i możliwość zaoferowania pracodawcy wyspecjalizowanej 
wiedzy w wąskim, konkretnie sprofilowanym obszarze oraz odpowiedzialnych, 
wykonujących swoje obowiązki z zaangażowaniem, pracowitych i sumiennych). 
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a) zaprojektowania i wdrożenia działań wykorzystujących moż-
liwości wielu obszarów polityki społecznej, 

b) skoordynowania i dostosowania działań do wieku, stopnia 
niepełnosprawności, stanu zdrowia i poziomu rozwoju psy-
chofizycznego tak, by była możliwa realizacja zasady równo-
prawnego udziału tych osób w życiu społecznym, 

c) utrwalanie i utrzymanie nabytych kompetencji przez absol-
wentów szkół – do wykonywania pracy i/lub kwalifikacji  
w zawodzie – przez podjęcie zatrudnienia na otwartym, wspo-
maganym lub chronionym rynku pracy. 

Analizując przepisy ustawy o systemie oświaty (uso) i rozpo-
rządzenia szczegółowo określające zadania szkół i placówek oraz 
możliwe do realizowania przez dzieci i młodzież z niepełnospraw-
nością intelektualną i sprzężoną ścieżki edukacyjne, należy zauwa-
żyć, że: 

– dzieci z tym rodzajem niepełnosprawności mają prawo do 
wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji me-
dycznej od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole (art. 71b 
ust. 2a uso8). W praktyce oznacza to, iż małe dziecko z niepeł-
nosprawnością intelektualną i/lub sprzężoną może uczestni-
czyć w tych zajęciach do ukończenia 8. roku życia w przypad-
ku odroczenia od obowiązku szkolnego dzieci w wieku 
przedszkolnym2; 

– wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte dzieci od 
ukończenia 3. roku życia, do końca roku szkolnego, w którym 
dziecko kończy 6 lat. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształ-
cenia specjalnego mogą uczestniczyć w wychowaniu przed-
szkolnym także powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca 
roku szkolnego, w którym dziecko kończy 8 lat. Pięciolatki 
mają obowiązek odbycia rocznego wychowania przedszkolne-
go, a dzieci z orzeczeniem mają możliwość wydłużenia udzia-
łu w tym obowiązku do ukończenia 8 lat; 

________________ 

8 Możliwość ta wynika z przepisu art. 14 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty – tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 
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– obowiązek szkolny jest określony na lata: od ukończenia 6. ro-
ku życia (lub od 8 lat) do ukończenia gimnazjum, z tym, że dla 
uczniów z niepełnosprawnością stworzono możliwość udziału 
w obowiązkowym nauczaniu do ukończenia 21. roku życia9  
w celu dostosowywania nauki do tempa przyswajania wiedzy 
przez te osoby. W tym czasie powinny być organizowane zaję-
cia przygotowujące uczniów do samodzielności w życiu doro-
słym oraz do wykonywania pracy10; 

– obowiązek nauki dla tej grupy uczniów, w tym uczestniczenie 
na równi z rówieśnikami sprawnymi w zajęciach prowadzo-
nych przez doradców zawodowych związanych z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia  
i kariery zawodowej (w zasadniczej szkole zawodowej ogól-
nodostępnej, integracyjnej lub specjalnej oraz specjalnej szkole 
przysposabiającej do pracy) trwa do ukończenia 24. roku życia; 

– dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu głębokim spełniają obowiązek: przygotowania przedszkol-
nego, szkolny i nauki w formie zajęć rewalidacyjno-wycho-
wawczych w okresie od 3. roku życia do ukończenia 25 lat11. 

Można zatem stwierdzić, że – zgodnie z przepisami oświato-
wymi – dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami mają zapewnio-
ne wychowanie, naukę i wsparcie rewalidacyjne przez 24–25 lat 
życia, również w zakresie przekazywania środków finansowych12. 
________________ 

9 Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w spra-
wie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedosto-
sowaniem społecznym (Dz. U., poz. 1113). 

10 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.  
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U., poz. 532). 

11 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r.  
w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowaw-
czych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim  
(Dz. U., poz. 529) 

12 Ustawa oświatowa i corocznie nowelizowane rozporządzenie Ministra Edu-
kacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego. 
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Mimo to, jak informują przedstawiciele NGOs, absolwenci szkół 
zawodowych i specjalnych szkół przysposabiających do pracy 
(również ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych) napotykają na 
bariery związane uzyskaniem zatrudnienia bądź np. przyjęcia do 
warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). Pozostawanie po ukończeniu 
szkoły pod opieką starszych już rodziców przyczynia się do braku 
kontaktów społecznych i utraty kompetencji pracy nabytych  
w szkole. Również absolwenci szkół zawodowych specjalnych mają 
trudności w uzyskaniu zatrudnienia na chronionym i/lub otwar-
tym rynku pracy, gdyż albo oferta pracy jest uboga, albo przygoto-
wanie zawodowe nie odpowiada potrzebom pracodawców, albo  
w przypadku zatrudnienia, dana osoba ma trudności z utrzyma-
niem stanowiska pracy. Przyczynia się to do wykluczania zawodo-
wego i społecznego tych osób. 

W dyskusji dotyczącej przygotowania absolwentów szkół i pla-
cówek oświatowych do funkcjonowania społecznego jako osoby 
dorosłej, przedstawiciele organizacji zrzeszonych w WFInROzNI, 
wysunęli hipotezę, że podmioty systemu oświaty w sposób niedo-
stateczny przygotowują uczniów z niepełnosprawnością intelektu-
alną i sprzężoną do życia dorosłego oraz nie współpracują z insty-
tucjami systemu pomocy społecznej w celu wsparcia wyborów 
absolwentów. 

2. Opis badania pilotażowego 

W celu weryfikacji ww. hipotezy (tzn. potwierdzenia lub za-
przeczenia, czy podmioty oświatowe przygotowują przyszłych  
absolwentów z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielne-
go funkcjonowania społecznego i/lub zawodowego) Zespół koor-
dynacyjny ds. współpracy z jednostkami systemu edukacji (dalej 
nazywany zespołem) przeprowadził od marca do czerwca 2014 r.  
w porozumieniu z urzędem Prezydenta Warszawy pilotażowe ba-
danie. Działania podejmowane przez zespół realizujący polegały  
na opracowaniu projektu ankiety kwestionariusza badawczego  
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i przedstawieniu go do akceptacji Dyrekcji Biura Edukacji Miasta 
Stołecznego Warszawy. W konstrukcji ankiety kierowanej do dyrek-
torów szkół i placówek oświatowych zawarto prośbę o opisanie: 
danych identyfikacyjnych danej szkoły lub placówki, podanie pla-
nowanej liczby absolwentów z zachowaniem anonimowości, ale  
z wyszczególnieniem: płci, wieku przyszłego absolwenta, diagnozy 
wynikającej z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dia-
gnozy (jeżeli jest) wynikającej z orzeczenia o niepełnosprawności 
powiatowego zespołu ds. orzekania – niezbędnej do wspierania  
i planowania ewentualnego zatrudnienia oraz prognozowania 
ścieżki rozwoju w ostatnim roku nauki, jak też potwierdzonej ścież-
ki wyboru aktywności społecznej bądź zawodowej. Pod tabelą an-
kiety zamieszczono także pytania otwarte dotyczące: 

a) form przygotowywania ucznia do aktywności zawodowej 
i/lub społecznej po zakończeniu edukacji, 

b) form współpracy szkoły/placówki z instytucjami działają-
cymi w systemie polityki społecznej i form oczekiwanego od 
nich wsparcia (możliwych do zapewnienia miejsca pobytu, 
zatrudnienia bądź opieki po zakończeniu edukacji). 

Zakładano, że uzyskane w ten sposób dane odpowiedzą na na-
stępujące zagadnienia badawcze: 

1. Czy szkoły i placówki uwzględniają działania z zakresu do-
radztwa edukacyjno-zawodowego w procesie przygotowania 
osoby z niepełnosprawnością do samodzielności w dorosłym 
życiu i dostosowują je do potrzeb wynikających z diagnozy 
potrzeb danego absolwenta oraz czy współpracują z biurem 
pracy lub/i innymi jednostkami polityki społecznej? 

2. Czy w działaniach szkoły uwzględniane jest współpraca z in-
stytucjami funkcjonującymi w systemie pomocy społecznej  
w aspekcie udzielania absolwentom pomocy w utrzymaniu na-
bytych umiejętności pracy (WTZ) lub/i zatrudnieniu na wspo-
maganym albo chronionym rynku pracy i na tej podstawie 
dokonywana jest prognoza zatrudnienia dla przyszłych  
absolwentów szkół zawodowych i szkół przysposabiających 
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do pracy oraz czy ta ścieżka rozwoju jest pod koniec ostatnie-
go roku nauki/pobytu w placówce potwierdzana? 

3. Czy ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze pomagają rodzi-
nom w znalezieniu miejsca kontynuacji opieki w formie reha-
bilitacji społecznej, np. w środowiskowym domu pomocy 
społecznej? 

Zakładano, że na temat powyższych zagadnień uzyskane zosta-
ną odpowiedzi od dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół  
i placówek kształcących młodzież z niepełnosprawnością intelektu-
alną i sprzężoną oraz do placówek rewalidacyjno-wychowawczych. 
Przed przekazaniem kwestionariuszy do szkół ich treść została 
przedstawiona w Biurze Edukacji Urzędu Miasta stołecznego oraz 
omówiona podczas spotkania zespołu prowadzącego badanie  
z kierownictwem Biura Edukacji, a także Biura Pomocy i Projektów 
Społecznych oraz z dyrektorami szkół i placówek uczestniczących 
w projekcie. Wypełnione kwestionariusze wpływały pocztą elek-
troniczną do Biura Edukacji, a stąd przekazywano je na adres e-mail 
koordynatora13 zespołu ds. współpracy z jednostkami systemu 
edukacji, który dokonał ich analizy. Analiza informacji uzyskanych 
w badaniu pilotażowym została następnie przekazana Dyrektorom: 
Biura Edukacji oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych z proś-
bą o ich wykorzystanie podczas planowania działań na kolejny rok. 

3. Informacje uzyskane  
w wyniku przeprowadzonego badania 

Z danych identyfikujących badane szkoły i placówki, określo-
nych na podstawie odpowiedzi przekazanych przez Biuro Edukacji 
Urzędu miasta Stołecznego Warszawy, wynika, że w badaniu pilo-
tażowym wzięło udział 15 szkół i placówek specjalnych, w tym 
11 podmiotów oświaty publicznej. Były to: 

– 4 zasadnicze szkoły zawodowe specjalne (ZSZ), 
– 4 szkoły specjalne przysposabiające do pracy, 

________________ 

13 Koordynatorem zespołu jest autorka niniejszego artykułu. 
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– 1 technikum uzupełniające (TU), 
– 1 liceum profilowane (LP), 
– 1 ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy (orew) oraz 
– 4 podmioty niepubliczne: 2 oddziały szkoły przysposabiającej 

do pracy (funkcjonują w ramach zespołu szkół, nie są spra-
wozdawane w SIO14 jako odrębne szkoły) i 2 zespoły rewali-
dacyjno-wychowawcze. 

Udział szkół i placówek w badaniu pilotażowym przedstawia 
wykres nr 1. 

Wykres 1. Graficzny obraz udziału szkół publicznych i niepublicznych w badaniu  
 pilotażowym 

 

Wykres pokazuje, że zdecydowana większość informacji została 
przekazana przez publiczne zasadnicze szkoły zawodowe specjalne 
i specjalne szkoły przysposabiające do pracy. 

Należy dodać, że w Warszawie funkcjonują publiczne szkoły 
ponadgimnazjalne:  

________________ 

14 SIO jest statystycznym systemem informacji oświatowej. 
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22 zasadnicze szkoły zawodowe, 1 technikum specjalne, 6 zasadni-
czych szkół zawodowych specjalnych i 4 specjalne szkoły przyspo-
sabiające do pracy. Podmioty niepubliczne nie są uwzględniane  
w wykazach Biura Edukacji. Szkoły ogólnodostępne i integracyjne 
nie wzięły udziału w badaniu z powodu nieprzekazania dyrekto-
rom tych szkół (przez dyrektora Biura Edukacji) kwestionariuszy. 

Z analizy ankiet wynika, że w roku szkolnym 2013/2014 szkoły 
i placówki opuściło łącznie 142 absolwentów w wieku od 19 do  
25 lat. Poniższa tabela pokazuje ich liczby według wieku i płci. 

Tabela 1. Liczba i wiek i płeć absolwentów 

Absolwenci Wiek absolwentów Płeć absolwentów 

Ogólna liczba 19 lat 20 lat 21 lat 22 lata 23 lata 24 lata 25 lat Kobiety Mężczyźni 

142 8 25 16 19 11 50 13 66 76 

Z tabeli wynika, że w grupie przyszłych absolwentów szkół  
i placówek oświatowych jest 66 kobiet i 76 mężczyzn. Informacje 
wynikające z tabeli mogą być istotne dla planowania współpracy  
z podmiotami pomocy społecznej, pokazują bowiem ewentualne 
potrzeby związane z zapewnieniem miejsc pobytu lub rehabilitacji 
społecznej dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną w warsztatach terapii zajęciowej i/lub innych placówkach. 

Odpowiedzi na pytanie dotyczące stopnia niepełnosprawności 
intelektualnej zdiagnozowanego przez zespół orzekający publicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej i wskazanego w orzeczeniu 
o potrzebie kształcenia specjalnego pokazują, że wśród 142 absol-
wentów badanych szkół i placówek: 

a) u około 30% (43 osoby) łącznej liczby absolwentów zdiagno-
zowano niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim 
oraz u 2 osób (~ 1,4%) – niepełnosprawność intelektualną  
w stopniu lekkim ze sprzężeniem słabego słyszenia i u 1 oso-
by (~ 0,7%) niepełnosprawność intelektualną w stopniu lek-
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kim z niepełnosprawnością ruchową. Byli to przyszli absol-
wenci: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum i technikum, 
którzy powinni znaleźć zatrudnienie; 

b) upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym wskazano łącznie w orzeczeniach 63 osób (około 
44% łącznej liczby absolwentów), w tym: u 28 osób (~ 19,7% – 
stopień umiarkowany, u 16 osób (~ 11,2%) – stopień znaczny  
i u 19 osób (~ 13,3%) – niepełnosprawność sprzężoną (złożoną 
z niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowa-
nym i niepełnosprawności ruchowej). Byli to uczniowie szkół 
przysposabiających do pracy; 

c) u około 6,3% łącznej liczby absolwentów zostały zdiagnozo-
wane niepełnosprawności zaliczane do spektrum autyzmu – 
zespół Aspergera 1 osoba (~ 0,7%) i autyzm – 8 osób (~ 5,6%). 
Byli to uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej; 

d) u około 7% absolwentów (10 osób z łącznej liczby 142) wska-
zano niepełnosprawność intelektualną bez podania stopnia, 
natomiast niepełnosprawność sprzężoną składającą się nie-
pełnosprawności intelektualnej (bez informacji o stopniu)  
i słabego widzenia wskazano u 4 osób (~ 2,8%). Byli to ucz-
niowie szkoły zawodowej oraz przysposabiającej do pracy; 

e) niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim wska-
zano u 10 osób (~ 7%) absolwentów ośrodków rewalidacyjno- 
-wychowawczych. 

f) w przypadku 7 osób (~ 4,9%) nie podano stopnia niepełno-
sprawności intelektualnej ani sprzężenia. 

Największą liczbę stanowią absolwenci z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze 
sprzężeniami, kończący naukę w specjalnych szkołach przysposa-
biających do pracy. 

Graficzny obraz stopni niepełnosprawności absolwentów poka-
zuje wykres nr 2. 

Przedstawione dane pokazują, że nie wszystkie szkoły w proce-
sie nauczania uwzględniają działania dostosowane do potrzeb wy-
nikających z diagnozy zawartej w orzeczeniu o potrzebie kształce- 
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Wykres 2. Rodzaj niepełnosprawności absolwentów, cytowanie diagnozy na podsta-
wie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dlatego użyto określenia „upo- 
 śledzenie umysłowe” 

 

nia specjalnego oraz działania z zakresu doradztwa edukacyjno-
zawodowego w procesie przygotowania do samodzielności w życiu 
dorosłym, gdyż w przypadku: 

– 7 osób (~ 4,9%) nie podano ani stopnia niepełnosprawności in-
telektualnej, ani sprzężenia, 

– 10 osób (07% absolwentów) podano niepełnosprawność 
sprzężoną składającą się niepełnosprawności intelektualnej 
bez informacji o stopniu oraz o drugiej składowej, 

– 4 osób (~ 2,8% absolwentów) wskazano słabe widzenie bez 
podania stopnia niepełnosprawności intelektualnej. 

Informacje te w części odpowiadają negatywnie na pierwsze py-
tanie badawcze. Uzyskaniu odpowiedzi na pytanie drugie – doty-
czące prognozowania ewentualnego zatrudnienia dla przyszłych 
absolwentów szkół zawodowych i szkół przysposabiających do 
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pracy oraz potwierdzania tej prognozy pod koniec ostatniego roku 
nauki/pobytu w placówce – miały służyć informacje dotyczące po-
siadania obok orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, także 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez powia-
towy zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności15. 

W tabeli nr 2 przedstawione zostało porównanie danych doty-
czących liczby absolwentów posiadających orzeczenie publicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej z powodu diagnozy upośle- 

Tabela 2. Liczba absolwentów z niepełnosprawnością intelektualną wg orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz liczba absolwentów posiadających orzecze- 
 nia o stopniu niepełnosprawności prawnej 

Liczba absolwentów z niepełnosprawnością intelektualną zgodnie z diagnozą  
wynikającą z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
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43 2 1 28 16 19 1 1 7 4 13 

Liczba absolwentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wydane  
przez powiatowy zespół do spraw orzekania (niepełnosprawność prawna) 

niepełnosprawności  
w stopniu lekkim 

niepełnosprawności  
w stopniu umiarkowanym 

niepełnosprawności  
w stopniu znacznym 

8 36 28 

________________ 

15 Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127,  
poz. 721, z późn. zm.). 
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dzenia umysłowego16, w tym liczby absolwentów kwalifikowanych 
przez orzeczników powiatowego zespołu do jednego ze stopni nie-
pełnosprawności (zgodnie z diagnozą wynikającą z dokumentów 
odpowiednich orzeczeń). 

Powyższe dane pokazują, że badane szkoły mają pełną wiedzę 
dotyczącą posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
(znacznym, umiarkowanym lub lekkim) potwierdzonym dokumen-
tem wydanym przez organ orzekający – tylko w przypadku około 
połowy uczniów (72 przyszłych absolwentów). Tymczasem orze-
czenie o zakwalifikowaniu do danego stopnia niepełnosprawności 
stanowi – co wynika z cytowanej już ustawy rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – pod-
stawę do przyznania danej osobie odpowiednich ulg i uprawnień, 
np.: zatrudnienie asystenta, przystosowania przez pracodawcę sta-
nowiska pracy, zatrudnienia w formie telepracy albo w warunkach 
pracy chronionej. Poznanie przez szkołę stopnia niepełnosprawno-
ści orzeczonego przez powiatowy zespół do spraw orzekania może 
również podpowiadać rodzaj zajęć realizowanych z uczniami gim-
nazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w związku z wyborem kierun-
ku kształcenia i zawodu, wspomagania uczniów w podejmowaniu 
decyzji dotyczących życia dorosłego oraz współpracy z rodzicami 
tych uczniów w ewentualnym zapewnieniu dostosowanej do ich 
potrzeb, kontynuacji działań pomocowych w ramach systemu po-
mocy społecznej po zakończeniu edukacji. 

Na pytanie dotyczące prognozowania ścieżki rozwoju17 dla 
przyszłych absolwentów uzyskane odpowiedzi pokazują, że szkoły 
przewidują: 

– otwarty rynek pracy dla 62 osób (~ 43,6%), dla absolwentów  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (43 oso-
by) oraz umiarkowanym (19 osób), 

________________ 

16 Określenie „upośledzenie umysłowe” użyto zgodnie z diagnozą wskazaną  
w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej, które były wydane wówczas, 
gdy przepisy oświatowe jeszcze nie dopuszczały określeń niepełnosprawność inte-
lektualna. 

17 Szkoły i placówki przekazały informację 15 czerwca 2014 r. w ankietach. 
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– wspomagany rynek pracy dla 35 osób (24,6%) 
– chroniony rynek pracy dla 26 osób (~ 18,3%), 
– Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 10 osób (~ 7%), 
– inny typ ośrodka wspomagającego dla 2 osób (~ 1,4%), 
– w przypadku 7 osób (~ 4,9%) nie podano prognozy ścieżki 

rozwoju. 
Przyszła ścieżka rozwoju potwierdzona została w przypadku: 

47 absolwentów (~ 33% ogólnej liczby absolwentów), w tym: WTZ – 
dla 24 osób (~ 16%), wspomagany rynek pracy dla 10 osób (~ 7% 
ogólnej liczby absolwentów specjalnych szkół przysposabiających 
do pracy). Przyjmując, że 30% (43 osoby) łącznej liczby przyszłych 
absolwentów to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu lekkim, które nie uzyskają orzeczenia powiatowego zespołu do 
spraw orzekania o niepełnosprawności, to i tak nie wyjaśnia powo-
du, dla którego szkoły nie są zainteresowane potwierdzeniem pla-
nowanego zatrudnienia na otwartym rynku pracy. To nie jest 
oczywiste, że absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, w tym 
specjalnych, uzyskają zatrudnienie, jeżeli szkoła nie przygotowuje 
ich do kontynuowania funkcjonowania społecznego poza szkołą  
i do wykonywania pracy zawodowej. Ponadto, mimo iż w progno-
zach nie uwzględniano stacjonarnego domu pomocy społecznej, to 
potwierdzono pobyt w tej placówce, w przypadku 13 osób (~ 9%), 
w tym 10 osób (~ 7%) przyszłych absolwentów ośrodków rewalida-
cyjno-wychowawczych. Nie jest to jednak jednoznaczne z pozy-
tywną odpowiedzią na pytanie trzecie dotyczące udzielania pomo-
cy rodzinom osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
głębokim w znalezieniu miejsca kontynuacji opieki w formie rehabi-
litacji społecznej, np. w środowiskowym domu pomocy społecznej. 
Dlatego między innymi nie można pozytywnie zweryfikować zało-
żenia, iż uzyskanie od respondentów odpowiedzi dotyczące pro-
gnozowania i potwierdzenia ewentualnego zatrudnienia bądź re-
habilitacji społecznej kontynuowanej w podmiotach pomocy 
społecznej18 pozwoli na ustalenie, czy szkoły i placówki oświatowe 
________________ 

18 WTZ, środowiskowy dom pomocy społecznej, Zakład Aktywizacji Zawodo-
wej czy dom pomocy społecznej. 
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współpracują w tym zakresie z placówkami pomocy społecznej, 
niestety nie spełniło oczekiwań. Szczególnie, że nie potwierdzono 
żadnej prognozy zatrudnienia na otwartym i chronionym rynku 
pracy. 

Z informacji szkół i placówek biorących udział w badaniu (15) 
wynika, że realizują one przygotowanie przyszłych absolwentów 
do życia dorosłego w następujących formach: 

1) 20% (3 odpowiedzi) realizuje przysposobienie do pracy na 
otwartym rynku pracy w formie zajęć modułowych: gospo-
darstwo domowe, prace porządkowe, prace gastronomiczne; 

2) 35,3% (5 odpowiedzi) organizuje wizyty studyjne dla 
uczniów i rodziców w warsztatach terapii zajęciowej, śro-
dowiskowych domach pomocy (dziennych), stowarzysze-
niach i fundacjach prowadzących warsztaty terapii lub klu-
by absolwentów; 

3) 20% (3 odpowiedzi) realizuje program ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego „Edukacja ku niezależności”. 
W ramach tego programu jeden niepubliczny zespół szkół 
prowadzący oddział przysposabiający do pracy organizuje  
w ramach przysposobienia do pracy praktykę z zakresu po-
mocy dorosłemu pensjonariuszowi domu pomocy społecznej 
– uczniowie pomagają tym osobom przy czesaniu włosów, 
karmieniu, sprzątaniu pościeli i innych czynnościach porząd-
kowych; 

4) 13,3% (2 odpowiedzi) uczestniczy w targach pracy organizo-
wanych na terenie dzielnicy miasta, w której zlokalizowana 
jest szkoła/placówka(zasadnicza szkoła zawodowa specjalna); 

5) 6,6% (1 odpowiedź) prowadzi konkurs na napisanie najlep-
szego listu motywacyjnego oraz pisania własnego CV; 

6) 26,6% (4 odpowiedzi) organizuje konsultacje indywidualne  
z doradcą zawodowym zatrudnionym w szkole. 

Powyższe odpowiedzi obrazuje wykres nr 3. Pokazuje on, że 
każda szkoła/placówka realizuje „jakieś” formy zajęć przygotowu-
jących absolwentów do życia dorosłego. Na 15 szkół uczestniczących 



88 Działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 

Wykres 3. Formy zajęć przygotowujące do aktywnego życia dorosłego 

 

w badaniu 5 z nich (~ 35,3%) organizuje wizyty studyjne dla 
uczniów i rodziców w warsztatach terapii zajęciowej, środowisko-
wych domach pomocy (dziennych), 3 (~ 20%) realizuje przysposo-
bienie do pracy na otwartym rynku pracy. Tylko 4 (~ 26,6%) prowadzi 
zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i kierunko-
wania późniejszej ścieżki zawodowej absolwentów. Z odpowiedzi 
respondentów nie wynika jednak, czy te zajęcia są dostosowywane 
do potrzeb wynikających z diagnozy potrzeb danego ucznia. 

Natomiast na pytanie dotyczące form współpracy oczekiwanych 
przez szkoły/placówki od instytucji działających w systemie poli-
tyki społecznej odpowiedzi przedstawia tabela 3. 

Przedstawione w tabeli cytaty odpowiedzi pokazują m.in., że 
badane szkoły i placówki oczekują przekazywania oferty pracy oraz 
kompleksowej informacji w zakresie zatrudniania absolwentów  
i „ścisłej współpracy instytucji publicznych w tym zakresie” (pkt 8), 
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Tabela 3. Oczekiwania respondentów dotyczące oczekiwanych od instytucji polityki  
 społecznej form współpracy 

L.p. Oczekiwana forma wsparcia 
Liczba 

odpowiedzi 

1 
stworzenie rozwiązań systemowych dających zatrudnienie absolwentom z nie-
pełnosprawnością intelektualną 

2 

2 
pomoc w wyszukiwaniu i wskazywaniu miejsc zatrudnienia dla absolwentów 
szkół specjalnych np.: jako opiekunów innych osób potrzebujących pomocy 
(osoby starsze, niechodzące, na wózkach) 

3 

3 więcej miejsc w zakładach aktywności zawodowej, zakładach pracy chronionej 1 

4 
rozwinięcie instytucji asystenta pracy w zakładach na otwartym rynku pracy 
w zakładach na otwartym rynku pracy 

2 

5 
kontynuacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez realizację projek-
tów unijnych w obszarze aktywności zawodowej „osób niepełnosprawnych” 

2 

6 
stworzenie systemu opieki nad „takimi osobami” od edukacji początkowej do 
momentu odnalezienia się na konkretnym stanowisku pracy 

1 

7 
zakwalifikowanie absolwentów do instytucji rehabilitacji społecznej (WTZ, in-
nych ośrodków wsparcia dziennego), dalsze rozwijanie ich umiejętności, opieka 
rehabilitacyjna, wsparcie finansowe, możliwość kontaktów społecznych 

2 

8 
wsparcie absolwentów w zakresie ich zatrudniania poprzez oferty pracy prze-
kazywane, np. za pośrednictwem szkoły; ścisła współpraca instytucji publicz-
nych w tym zakresie 

1 

9 

wprowadzenie parytetu dotyczącego zatrudniania osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i niesłyszących; uruchomienie w szerszym zakresie asystenta 
osoby niepełnosprawnej, także jako tłumacza języka migowego, jeśli jest to 
konieczne 

1 

10 

przekazywanie kompleksowej informacji jaka jest pełna ścieżka aktywizacji 
społecznej i zawodowej dla dorosłych osób niepełnosprawnych: 

a) do jakich ośrodków mogą być kierowani absolwenci i jakie warunki musi 
spełnić osoba z niepełnosprawnością intelektualną, która chce być przyjęta 
do ośrodka, 

b) czym zajmują się dane ośrodki (jaki mają profil usprawniania); 
może by się sprawdził, tzw. „bank danych”, o wolnych miejscach zatrudnienia 
lub pobytu dla rodziców i placówek kształcących osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną 

2 

11 

brakuje wsparcia dla absolwentów słabo funkcjonujących, mało samodzielnych, 
wymagających wsparcia i stałego nadzoru; bardzo trudno jest dla nich znaleźć 
miejsce, w którym mogliby rozwijać swoje mocne strony w sposób dla nich 
właściwy 

2 
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cd. tab. 3 

L.p. Oczekiwana forma wsparcia 
Liczba 

odpowiedzi 

12 

brakuje również fachowców, którzy by umieli z takimi osobami pracować. 
Z uwagi na trudności w pracy nie mogą korzystać z takich form wsparcia jak 
uczniowie lepiej funkcjonujący. Z tegorocznych absolwentów tylko jeden mógł 
w pełni korzystać ze wszystkich form wsparcia oferowanych przez szkołę oraz 
w ramach realizacji projektu PFRON „Od praktyk wspieranych do zatrudnienia 
wspieranego” 

1 

13 

osoby z głęboką, sprzężoną niepełnosprawnością powinny otrzymać możliwość 
utrwalania dotychczas nabytych umiejętności społecznych i komunikacyjnych, 
gdyż inaczej staną się one (oraz ich rodziny) osobami wykluczonymi z życia 
społecznego, pozbawionymi kontaktów społecznych z rówieśnikami, a wypra-
cowane latami umiejętności ulegną degradacji. Powinny one być objęte specjali-
styczną opieką poza własnym środowiskiem domowym (starsi, schorowani 
rodzice) przez co najmniej kilka godzin dziennie

1 

14 

Środowiskowe Domy Samopomocy powinny mieć możliwość przyjęcia osoby 
ze sprzężoną niepełnosprawnością; konieczna jest zmiana systemu finansowa-
nia opieki (większa dotacja na osobę z niepełnosprawnością sprzężoną, która 
wymaga pełnego wsparcia we wszystkich czynnościach życiowych oraz stałej 
opieki i rehabilitacji medycznej) i inne warunki lokalowe i sprzętowe, dostoso-
wane do potrzeb tych osób; konieczne jest zatrudnienie większej liczby persone-
lu, w tym specjalistów, rehabilitantów, a także pielęgniarki i lekarza

2 

15 

ośrodki prowadzone przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność 
na rzecz tej grupy osób z niepełnosprawnością powinny mieć możliwość uzy-
skania większych dotacji ze środków miasta, wojewody, PFRON-u; zapewnienie 
codziennej opieki tym osobom jest bardzo kosztowne – zajęcia edukacyjne, 
wspierające, opiekuńcze możliwe są właściwie tylko w relacji 1 x 1 (osoba 
z niepełnosprawnością plus opiekun terapeuta)

1 

16 

barierą i utrudnieniem w dostępie do istniejących ośrodków (prowadzących 
działalność dla dorosłych) jest brak transportu, gdyż: 

– niezapewniany jest transport do placówki z chwilą skończenia przez ucznia 
wieku szkolnego a system transportu miejskiego dla osób niepełnospraw-
nych jest niedostatecznie rozwinięty i za drogi, 

– brak uregulowań prawnych dotyczących dofinansowania do usług trans-
portowych przez inne instytucje (np. OPS-y), 

– starsi, schorowani rodzice (często z poważnymi problemami ortopedycz-
nymi) nie są w stanie samodzielnie dowieźć syna lub córki na zajęcia; nie 
wszyscy mają samochody; koszty dojazdu są bardzo wysokie; oczekujemy 
zmian systemowych w tym zakresie

1 
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w tym wskazania ośrodków do jakich mogą być kierowani oraz 
„warunków jakie ma spełniać osoba z niepełnosprawnością intelek-
tualną, która chce być przyjęta do danej placówki/ośrodka” (pkt 10). 
Można zatem wnioskować, że warszawskie szkoły i placówki spe-
cjalne nie podejmują działań wpierających przyszłych absolwentów 
w znalezieniu właściwego miejsca w podmiotach funkcjonujących 
w systemie pomocy i polityki społecznej. 

Analiza informacji uzyskanych od dyrektorów warszawskich 
szkół i placówek specjalnych biorących udział w badaniu pod ką-
tem weryfikacji hipotezy organizacji pozarządowych i odpowiedzi 
na pytania pozwala na sformułowanie następujących wniosków: 

– szkoły i placówki prognozowały zatrudnienie: na otwartym 
rynku pracy 62 absolwentów (~ 43,6%), na chronionym i wspo-
maganym rynku pracy 61 osób (~ 42,9%) oraz rehabilitację 
społeczną w warsztatach terapii zajęciowej i innych ośrodkach 
12 osób (~ 8,4%). Jednak nie można uznać, że absolwentom  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiar-
kowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężo-
ną jest udzielana pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, bądź miej-
sca rehabilitacji społecznej (np. w WTZ) skoro na 135 prognoz 
(~ 95%) tylko 47 (~ 33%) z nich zostało potwierdzone (wspo-
magany rynek pracy dla 10 osób (~ 7%) i WTZ dla 24 osób 
(~ 16,9%), mimo że prognoza wskazywała WTZ tylko 10 osób. 
Informacje te pozostają częściowo w sprzeczności z wiedzą 
szkół i placówek na temat diagnozy wynikającej z orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego i uwzględniania tej dia-
gnozy w działaniach edukacyjnych; 

– nie prognozowano pobytu w domu pomocy społecznej, ale 
potwierdzono tę ścieżkę dla 13 osób (~ 9,1%), w tym dla  
10 osób (~ 7%) absolwentów ośrodków rewalidacyjno-wycho-
wawczych. W kolejnych badaniach powinien być podjęty aspekt 
należy wspierania rodziny w poszukiwaniu miejsc opieki dla 
osób opuszczających ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze; 

– badane szkoły informują, że są zainteresowane udzielaniem 
absolwentom pomocy w kontynuacji działań oświatowych  
w życiu dorosłym, jednak z uwagi na brak dostatecznej wie-
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dzy o wolnych miejscach w instytucjach pomocy społecznej 
oraz ofertach zatrudnienia nie są w stanie tego zapewnić. 
Świadczą o tym między innymi oczekiwania szkół dotyczące 
przedstawienia informacji na temat zagadnień jakimi zajmują 
się podmioty funkcjonujące w ramach polityki społeczne 
przedstawione w tabeli 3. 

Współpraca ze szkołami pokazała, że w celu wspierania integra-
cji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektual-
ną i sprzężoną istnieje potrzeba utworzenia w Warszawie: Punktu 
Informacyjno-Konsultacyjnego oraz kontynuowania współpracy  
w koalicji z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych, biurem pracy 
lub/i innymi jednostkami polityki społecznej oraz Biurem Edukacji. 

Zakończenie 

Nie mamy uzdolnień prekognicyjnych i nie możemy przewi-
dzieć przyszłości ani swojej, ani innych osób. Możemy jednak tę 
przyszłość zaplanować i przygotować, a następnie realizować usta-
lony harmonogram działania. Przygotowanie absolwentów szkół  
i placówek (z niepełnosprawnością intelektualną) do możliwie sa-
modzielnego życia dorosłego oraz udziału w życiu społecznym 
wymaga ścisłej współpracy zarówno kadry pedagogicznej, rodzi-
ców i uczniów, jak i podmiotów działających w systemie pomocy 
społecznej. Dostosowanie działań wszystkich jednostek realizują-
cych zadania polityki społecznej w ramach jednostki samorządu 
miasta Warszawy, do stopnia niepełnosprawności intelektualnej, 
stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych obejmujących po-
szczególne etapy rozwoju człowieka (od urodzenia do wieku pode-
szłego) – wymaga skoordynowania pracy instytucji właściwych do 
spraw: polityki i pomocy społecznej oraz edukacji. Kluczową rolę 
odgrywa w tym procesie patrzenie przez pryzmat potrzeb miesz-
kańców z niepełnosprawnością w zestawieniu z istniejącą bazą in-
stytucji tak, by możliwe było znalezienie efektywniejszych form 
wsparcia zwiększających samodzielność i aktywność społeczno-
zawodową tych osób oraz ograniczenie liczby przypadków, gdzie 
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udzielenie pomocy jest niezbędne. Aby efektywnie wykorzystać 
uzyskaną wiedzę na rzecz poprawy jakości życia osób niepełno-
sprawnych (absolwentów szkół i ich rodzin), członkowie zespołu 
podjęli współpracę w ramach Komisji Dialogu Społecznego (KDS)  
z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych oraz innymi organiza-
cjami. Podczas comiesięcznych spotkań Komisji Dialogu Społeczne-
go (KDS) Niepełnosprawni – Warszawa, przedstawiane są informa-
cje dotyczące potrzeb mieszkańców z niepełnosprawnością 
intelektualną. Chodzi między innymi o: 

a) popularyzowanie wiedzy na temat osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną i sprzężoną, 

b) polepszanie dostępności do usług realizowanych w ramach 
rehabilitacji zawodowej i społecznej, 

c) budowanie systemu wsparcia realizowanego na poziomie lo-
kalnym przez władze miasta, opartego o usługi świadczone 
zarówno przez instytucje do tego powołane, jak i organizacje 
pozarządowe. 

Założeniem jest scalenie w spójną całość systemu umożliwiają-
cego osobom z niepełnosprawnością uczestnictwa w życiu społecz-
nym poprzez realizację wszystkich istniejących form wsparcia: 
wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
wychowania przedszkolnego, wszystkich form edukacji szkolnej 
(szkół masowych, specjalnych, integracyjnych, przysposabiających 
do pracy), warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów 
samopomocy, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjal-
nych, małych domów rodzinnych, mieszkań chronionych i innych. 
Przykładem tych działań jest zgłoszenie inicjatywy prowadzenia 
Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (w aneksie) w ramach „Kon-
kursu S3KTOR”, ogłoszonego przez Biuro Pomocy i Projektów Spo-
łecznych wynikającego z: Warszawskiego Programu Działań na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-202019. 
________________ 

19 http://strategia.um.warszawa.pl/ Warszawski Program Działań na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych na lata 2010–2020 przyjęty Uchwałą NR LXXXIX/2644/ 
2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. [5.10.2014]. 
Priorytet 3.3. Dostosowywanie oferty szkół kształcących osoby niepełnosprawne do 
potrzeb rynku pracy, z uwzględnieniem preferencji tych osób. 3.4. Zorganizowanie  
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A n e k s  

Projekt Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 

Jak wynika z wniosków respondentów, w Warszawie brakuje wspólne-
go dla całego miasta systemu informacji o różnych usługach świadczonych 
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną. Rezultatem takie-
go stanu rzeczy jest zagubienie rodzin, które nie mają wystarczających in-
formacji o formach dostępnej pomocy oraz miejscach, gdzie jest ona świad-
czona. Jednocześnie szereg podmiotów dysponuje możliwościami wsparcia, 
które nie są w pełni wykorzystane przez potencjalnych beneficjentów z po-
wodu braku wiedzy na ten temat. Zjawisko to występuje na każdym etapie 
życia osoby z niepełnosprawnością intelektualną i we wszystkich jego dzie-
dzinach – od ochrony zdrowia, przez edukację po rehabilitację społecz- 
ną, zawodową i zatrudnienie oraz pomoc społeczną. Punkt Informacyjno- 
-Konsultacyjny mógłby stać się właśnie takim centralnym miejscem, którego 
głównym celem byłoby udzielanie na bieżąco informacji o wszystkich for-
mach świadczonej w mieście pomocy, dostosowanej do potrzeb i możliwości 
osoby zainteresowanej. Merytoryczna pomoc oferowana w punkcie informa-
cji pomagałaby osobie z niepełnosprawnością intelektualną i jej rodzinie  
w podejmowaniu decyzji dotyczących zaplanowania indywidualnej ścieżki 
życiowej oraz niezbędnych dla niej form wsparcia. 

Zakres działania i kompetencje Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 

1. Udzielanie konsultacji oraz porad osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną lub sprzężoną i ich rodzinom – za pośrednictwem tele-
fonu, Internetu oraz w bezpośredniej rozmowie z zainteresowanymi 
podczas dyżurów wyznaczonych w konkretne dni. 

Zakres porad i konsultacji to przekazywanie informacji o: 
 adresach miejsc pomocy, w tym placówek i organizacji (instytucjo-

nalne formy pomocy), 
________________ 

i wspieranie zintegrowanego poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i 
szkolenia zawodowego ukierunkowanego na potrzeby osób niepełnosprawnych. 
3.5. Utworzenie systemu współpracujących ze sobą instytucji, w tym instytucji 
rynku pracy i organizacji pozarządowych, zajmujących się aktywizacją zawodową 
oraz wprowadzaniem osób niepełnosprawnych na rynek pracy. 
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 zakresie kompetencji służb i instytucji z terenu gminy (możliwe do 
uzyskania świadczenia i wsparcie), 

 uprawnieniach i świadczeniach przysługujących danej osobie oraz 
kryteriach i warunkach ich otrzymania, 

 podejmowaniu decyzji dotyczącej rozwiązania bieżących problemów 
oraz w wyboru terapii, edukacji, aktywności życiowej z pracą włącz-
nie, z punku widzenia merytorycznego wsparcia. 

2. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problema-
tyką osób z niepełnosprawnością intelektualną lub sprzężoną oraz ich 
rodzinami w zakresie: 

a) aktualizacji (na bieżąco) informacji dotyczących: 
 obowiązujących uregulowań prawnych gwarantujących konkret-

ne świadczenia (terapii, usprawniania, edukacji, pomocy socjalnej 
oraz aktywności zawodowej i społecznej), 

 możliwych form wsparcia i dostępnych terapii, usprawniania, 
edukacji, pomocy socjalnej, oraz aktywizacji zawodowej i społecznej; 

b) raportowania spostrzeżeń odnoszących się do obszarów zarówno 
do dobrych praktyk, jak i ich braku, zgodnie z kompetencjami insty-
tucji i organizacji w tematyce: 
 rodzaju wsparcia i działań aktywizacyjnych poszukiwanych przez 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub sprzężoną i ich ro-
dziny, 

 wniosków o przeprowadzenie diagnozy różnych aspektów życia 
osób z intelektualną niepełnosprawnością i sprzężoną oraz ich 
środowiska, 

 wniosków do instytucji i urzędów o skoordynowanie systemu 
szkoleń. 

3. Prowadzenia działalności informacyjnej w zakresie: 
a) problematyki dotyczącej osób z niepełnosprawnością intelektualną  

i sprzężoną i ich środowiska za pośrednictwem strony internetowej 
Punktu zawierającej: 
 aktualne akty prawne, informacje o odbywających się konsulta-

cjach w sprawie lokalnych i ogólnopolskich działań na rzecz osób 
z niepełnosprawnością, 

 informacje o działaniach i przedsięwzięciach realizowanych na 
rzecz tej grupy osób; 

b) kolportowanie opracowywanych i rozpowszechnianych materiałów 
informacyjnych i promujących działalność Punktu na stronie inter-
netowej oraz w formie ulotek; 
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c) udział w imprezach promujących działalność Punktu Informacyjno- 
-Konsultacyjnego m.in. na targach i imprezach masowych. 

4. Projektowanie narzędzi 
– zwiększających trafność rozpoznania potrzeb osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną lub sprzężoną oraz rozpoznania istniejących zasobów 
przez opracowanie: 

 wzoru informacji formalnych i merytorycznych o danych identyfika-
cyjnych placówek oraz ich działań na rzecz osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną i sprzężoną, 

 Karty Potrzeb i Świadczeń zainteresowanego, 
 innych narzędzi, w zależności od potrzeb. 
Pracujący w Punkcie równolegle z Warszawskim Forum Inicjatyw na 

rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pracowaliby nad wypra-
cowaniem warszawskiego systemu wsparcia od urodzenia do późnej sta-
rości oraz nad utworzeniem Warszawskiego Centrum Koordynacji Działań 
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

Bibliografia 

Pedagogika specjalna, red. Dykcik W., UAM, Poznań 2001. 

Źródła internetowe 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=78&print=1 [29.08.2015]. 
www.men.gov.pl dane statystyczne systemu informacji oświatowej SIO w roku 

szkolnym 2013/2014 wg stanu na 30 września 2013 r. 
http://strategia.um.warszawa.pl/ Warszawski Program Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2010–2020 przyjęty Uchwałą NR LXXXIX/2644/2010 
Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. 

Podstawy prawne 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  
poz. 2572, z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,  
z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, 
poz. 814, z późn. zm.). 



TERESA SERAFIN 97 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedo-
stosowaniem społecznym (Dz. U., poz. 1113). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w spra-
wie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U., poz. 532). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedo-
stosowaniem społecznym (Dz. U., poz. 1113). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w spra-
wie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U., poz. 532). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w spra-
wie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U., 
poz. 529). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w spra-
wie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samo-
rządu terytorialnego w roku 2014 (Dz. U., poz. 1687) rozporządzenie to jest 
wydawane corocznie. 



98 Działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 

 



 

 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 9/2015 

IRENA RAMIK-MAŻEWSKA

Uniwersytet Szczeciński

Edukacja nie na próżno 

Rzecz o (nie)świadomej tożsamości  
osób niepełnosprawnych intelektualnie 

ABSTRACT: Irena Ramik-Mażewska, Education not too late. (Sub)counscious identity of 
intellectually disabled persons [Edukacja nie na próżno. Rzecz o (nie)świadomej toż-
samości osób niepełnosprawnych intelektualnie]. Interdyscyplinarne Konteksty 
Pedagogiki Specjalnej, nr 9, Poznań 2015. Pp. 99–118. Adam Mickiewicz University 
Press. ISBN 978-83-232-3051-9. ISSN 2300-391X 

Education is a complex process. Very often it is defined as a general set of action 
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Edukacja to proces złożony. Najczęściej definiowany jako ogół 
działań oświatowo-wychowawczych, obejmujących kształcenie  
i wychowanie1. Egzemplifikacją edukacji są wszelkie placówki 
oświatowe i inne realizujące oświatowe zadania, programy naucza-
nia i wychowania na wszystkich jej etapach. Edukacja ma swoje 
założenia, cele i zasady. Są one warunkowane odbiorcą, jego wie-
kiem, predyspozycjami psychofizycznymi, sytuacją społeczną. 
Wśród wielu celów edukacji najistotniejszym wydaje się doprowa-
dzenie jednostki do jak najpełniejszej samodzielności. W Słowniku 
języka polskiego termin ten oznacza „nie uzależniony od nikogo; da-
jący sobie samemu radę (…)”2. W ujęciu pedagogicznym to pojęcie 
złożone samodzielność myślenia, samokrytycyzm, samokształcenie 
i samorealizacja3. Jest więc samodzielność procesem bardzo złożo-
nym, wymagającym nie tylko przykładu, ale własnych, często po 
wielokroć zweryfikowanych, doświadczeń. Doświadczeń, które 
pozwolą jednostce na odkrywanie siebie poprzez poznawanie swo-
ich możliwości, umiejętności, potrzeb i role, które przyjdzie jej peł-
nić. Samodzielność zatem pozwala na stawianie sobie pytań doty-
czących samego siebie, swojego miejsca pomiędzy innymi, a te 
zawsze pozostają w związku z tożsamością. W pedagogice specjal-
nej problematyka tożsamości zyskuje coraz większe znaczenie.  
Pedagodzy koncentrują się przede wszystkim na ekspresji języka  
i działaniach, w których osoba niepełnosprawna wyraża siebie. Co-
raz istotniejsze staje się zbadanie, czy podejmowane działania edu-
kacyjne pozwalają osobom niepełnosprawnym postrzegać siebie 
jako jednostki samodzielne. Czy są wyposażone w emancypacyjne, 
wewnętrzne strategie sterowania? Czy wręcz przeciwnie – ich sa-
modzielność jest zewnątrz sterowana i polega tylko na odtwarzaniu 
wpojonych wzorów zachowań? Skąd to zainteresowanie. Otóż od 
wielu już lat toczy się dyskurs wokół nie tyle pojęcia, ile rozumienia 
niepełnosprawności. Szczególne ciekawe wydaje się badanie poczu-
________________ 

1 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2007, s. 93. 
2 M. Szymczak, Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1981, s. 174. 
3 W. Okoń, op. cit., s. 365–366. 
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cia tożsamości, jako rezultatu wielorakich doświadczeń społecznych 
i procesu przystosowania się. W niniejszym opracowaniu chciała-
bym przedstawić miejsce pracy jakim jest Zakład Aktywności Za-
wodowej jako źródło budowania poczucia tożsamości osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie. Oczywiście nie można zaprzeczyć, że 
proces budowania tożsamości odbywa się w środowisku rodzin-
nym, szkolnym, ale bardzo często po ukończeniu 25. roku życia (a 
nawet wcześniej) osoby z niepełnosprawnością intelektualną pozo-
stają w domu i stają się biernymi beneficjentami życia. Nierzadko 
wyuczone wcześniej umiejętności, samodzielność w większości 
obszarów ich życia podlegają sterowaniu z zewnątrz, bez uwzględ-
niania potrzeby ich rozwijania. 

Wokół niepełnosprawności 

Problematyka niepełnosprawności człowieka nie jest zjawiskiem 
nowym. Występuje bez względu na okres cywilizacyjny, kulturę 
czy położenie geograficzne. Do cech zmiennych niewątpliwie nale-
żą jej uwarunkowania, język, jakim jest definiowana i ludzkie wo-
bec niej postawy. Ze względu na bogactwo tematyki i potrzeby tej 
wypowiedzi chciałabym skoncentrować się na współczesności, jest 
to bowiem czas, gdy szczególnego znaczenia nabiera pojęcie piętna 
i bycia napiętnowanym. Termin „piętno” używany jest najczęściej 
dla określenia atrybutów dotkliwie dyskredytujących jednostkę 
„każde społeczeństwo ustanawia własne sposoby kategoryzowania 
ludzi, a przedstawicieli poszczególnych kategorii wyposaża w ze-
stawy atrybutów uchodzących za ich cechy typowe i naturalne”4. 
Owe kategorie (atrybuty) są niezwykle istotne dla tożsamości spo-
łecznej jednostki, bowiem lokują ja w grupie osób „normalnych” 
albo w grupie osób dotkniętych „złudną akceptacją”, gdzie pod 
pozorem różnorodnych działań rozwija się proces stygmatyzacji.  

________________ 

4 E. Goffman, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 33. 
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W sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną mieliśmy  
i ciągle mamy do czynienia z podwójną perspektywą piętna. Pierw-
szą, która zakłada, że jej odmienność jest znana i rozpoznawalna, co 
sprawia, że zostaje zdyskredytowana, i drugą, w której osoba nie-
pełnosprawna nie ma świadomości odmienności, co także czyni ją 
osobą dyskredytowaną5. Obie sytuacje nie są korzystne, ale pora-
dzenie sobie z nimi pozostaje niewątpliwie w związku z doświad-
czeniami osoby i jej sposobem myślenia. W pierwszej bowiem osoba 
niepełnosprawna jest już rozpoznana w mocnych i słabych stro-
nach. Mamy tu do czynienia z odwróceniem zasady „złotego po-
działu”6. Przypisywane osobom niepełnosprawnym cechy nega-
tywne stanowią oczekiwania, natomiast pozytywne funkcjonują na 
zasadzie wyjątkowości. Nie zmienia to oczywiście faktu, że w glo-
balnej ocenie osoby niepełnosprawnej dominantę stanowią cechy 
negatywne. W drugiej brak wiedzy na temat niepełnosprawności 
powoduje, że (podobnie innym sytuacjom) pozytywne informacje 
stanowią tło postrzegania7, a negatywne wysuwają się na plan 
pierwszy, utrwalając stereotypy i izolację. 

W pojmowaniu niepełnosprawności dominujący jest obecnie jej 
społeczny model, który nie odrzucając znaczenia modelu medycz-
nego, rehabilitacyjnego i ekonomicznego jednostki8 skupia się na 
________________ 

5 Ibidem s. 34. 
6 A. Krause, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza 

Impuls, Kraków 2010, s. 111. 
7 Ibidem. 
8 W 1980 r. Światowa Organizacja Zdrowia propagowała medyczny model nie-

pełnosprawności. Jego podstaw teoretycznych upatrywało się w koncepcji S. Na-
giego (Kirenko J., Oblicza niepełnosprawności, WA WSPP, Lublin 2006, s. 17) mówią-
cej, że niepełnosprawność stanowi „proces dynamiczny składający się z czterech 
stopni: patologii, uszkodzenia, ograniczenia funkcjonowania oraz niesprawności”. 
W związku z tym może być ona rozumiana jako skutek uszkodzenia lub choroby 
organizmu, wymagający interwencji medycznej i rehabilitacji, która ma zasadnicze 
znaczenie dla ich złagodzenia lub całkowitego usunięcia. Model medyczny nie 
uwzględnił pozycji osoby niepełnosprawnej w jej otoczeniu. Podobnie model reha-
bilitacyjny (uważany za pochodną modelu medycznego),umacniał społeczne po-
strzeganie niepełnosprawności jako stanu nieprawidłowości organizmu (Krause, 
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możliwościach i zdolnościach człowieka niepełnosprawnego, a nie 
na jego deficytach. Z tego właśnie powodu w 2001 r. przeprowa-
dzono rewizję tworząc nową terminologię i formułując Internatio-
nal Classification of Functioning Disability and Health (ICF). Nie-
pełnosprawność została określona jako „wielowymiarowe zjawisko 
wynikające ze wzajemnych oddziaływań pomiędzy ludźmi a ich 
fizycznym i społecznym otoczeniem”9. W takim rozumieniu niepeł-
nosprawność oznacza trudności w zakresie działania oraz wypeł-
niania ról, z którymi borykają się osoby z odchyleniami od normy. 
Pojęcie niepełnosprawności wzbogacono także o „czynniki kontek-
stowe” (środowiskowe i indywidualne) mogące mieć istotny wpływ 
na funkcjonowanie osób z odchyleniami od normy10. Ten społeczny 
model niepełnosprawności koreluje z biopsychospołeczną koncep-
cją niepełnosprawności, która opiera się na założeniu, że człowiek 
funkcjonuje na trzech poziomach: biologicznym (człowiek jest istotą 
biologiczną, którą stanowi organizm o określonej strukturze i wy-
pełniający określone funkcje), jednostkowym (człowiek jest osobą 
czyli jednostką działającą i wypełniającą określone czynności i za-
dania życiowe) i społecznym (jako członek określonej grupy spo-
łecznej, do której przynależy i w życiu, której uczestniczy). Nowe 
spojrzenie na niepełnosprawność na pierwszym miejscu postawiło 
osoby ludzkie ze wszystkimi przysługującymi im prawami i po-
trzebami. Niepełnosprawność to nie tylko fizyczne lub psychiczne 
ograniczenia człowieka, ale także ograniczenia (bariery) tkwiące  
w środowisku, które powstają na skutek indywidualnych uprze-

________________ 

op. cit., s. 152). Definicja ta wiąże się również z ekonomicznym modelem niepełno-
sprawności, zgodnie z którym niesprawność oznacza ograniczenie zdolności i moż-
liwości produkcyjnych, a więc jednostkę postrzegana jest przez pryzmat aktywności 
na rynku pracy, a także realizację zadań związanych z pracą. Niewątpliwym minu-
sem tego modelu jest to, że niemalże w całości skupia się na ograniczeniach charak-
teryzujących jednostkę aniżeli na jej potencjale. 

9 E. Wapiennik, Piotrowicz R., Niepełnosprawny – pełnosprawny obywatel Europy, 
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, 2002, s. 22. 

10 R.J. Kijak, Niepełnosprawność intelektualna między diagnozą a działaniem, Cen-
trum Rozwoju Zasobów Ludzkich Warszawa, 2013, s. 10. 



104 Edukacja nie na próżno 

dzeń, utrudnionego dostępu do budynków użyteczności publicz-
nej, niedostosowanego systemu transportu, segregacyjnej edukacji, 
dyskryminacyjnych rozwiązań na rynku pracy. Społeczny model  
niepełnosprawności postuluje, aby podejmować działania, które 
poprzez respektowanie praw człowieka będą eliminować bariery 
społeczne, dokonywać zmian w postawach społecznych, a nawet 
kreować politykę z społeczną, by przyniosła jak największe korzyści 
dla osób z różnymi odchyleniami od normy. Tak szerokie spojrze-
nie na niepełnosprawność nie pozostało obojętne dla ponownego 
zdefiniowania niepełnosprawności intelektualnej. W 1992 r. Ameri-
can Association on Mental Retardation określiła ten rodzaj odchy-
lenia od normy jako charakteryzujący się „istotnie niższym niż 
przeciętnym funkcjonowaniem intelektualnym. Ujawnia się przed 
18 rokiem życia i jest szczególnym stanem funkcjonowania”. Naj-
nowsze spojrzenie na niepełnosprawność intelektualną charaktery-
zuje ją jako 

znaczne ograniczenie zarówno w zakresie funkcjonowania intelektual-
nego, jak i zachowań przystosowawczych, które wyrażają się w umie-
jętnościach poznawczych, społecznych i praktycznych. Niepełno-
sprawność intelektualna ma swój początek przed 18. rokiem życia11. 

Funkcjonowanie intelektualne mierzone jest testami inteligencji, 
wartością progową jest tu IQ 70 i mniej, zachowania przystosowaw-
cze dotyczą przede wszystkim samokontroli, odpowiedzialności, 
kontaktów interpersonalnych, samoobsługi i dbałości o własne bez-
pieczeństwo12. Niepełnosprawność intelektualna analizowana jest 
obecnie z perspektywy ekologicznej, w której szczególnego znacze-
nia nadaje się interakcji osoby z otoczeniem i wsparcia jakiego to 
otoczenie może jej udzielić13. I ta perspektywa z punktu widzenia 
________________ 

11 R.L. Schalock, A. Borhwick-Duy, R. Luckasson (et al.), Intellectual Disability. 
Definitione, Classifcation and Systems of Supports. e AAIDD Ad Hoc Committee on Ter-
minology and Classifcation, 11th ed. Washington 2010, s. 5. 

12 Ibidem, s. 40–44. 
13 D. Kopeć, Rzeczywistość (nie) edukacyjna osoby z głęboką niepełnosprawnością inte-

lektualną, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2013, s. 40. 
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podjętej problematyki jest autorce najbliższa. Osoba z niepełno-
sprawnością intelektualną nie jest tu bowiem li tylko kompletem 
wskaźników, ale, i przede wszystkim, Osobą – ze zbiorem skończo-
nych bądź nieskończonych możliwości, potrzeb, które mają szansę 
ujawnienia się w relacji ze środowiskiem. 

Tożsamość 

Literatura przedmiotu dotycząca tożsamości jest niezwykle bo-
gata. Jest to obszar badawczy budzący nieustanie ciekawość na-
ukową. Poniższy niezwykle skromny zarys problematyki dotyka 
jedynie zjawiska tożsamości, wskazując wyłącznie na to, co zdaje się 
przydatne w empirycznej analizie badań. 

W koncepcjach większości autorów tożsamość ujmowana jest 
podmiotowo – jako poczucie własnej tożsamości i przedmiotowo, 
jako element systemu wiedzy o sobie. Schlenker zwraca uwagę na 
strukturę pojęcia, sposób jego organizacji: 

tożsamość to teoria lub schemat tego, kim się jest i kim się powinno być 
w odbiorze innych ludzi.(…) Na tożsamość składają się ważne fakty, 
konstrukty przekonania, wartości, standardy postępowania i składniki 
obrazowe tworzące całościowy portret jednostki jako istoty społecznej. 
Tożsamość może być ujmowana z perspektywy aktora i obserwatora14. 

Podobny wątek znajdujemy także u Malewskiej-Peyre, która 
przyjmuje, że 

tożsamość jednostkowa to poczucie jedności, podobieństwa do samego 
siebie, ciągłości w czasie i przestrzeni; inaczej mówiąc, względnie trwa-
ła organizacja uczuć, wartości, przedstawień, doświadczeń i projektów 
na przyszłość odnoszących się do siebie samego15. 

________________ 

14 J. Mandrosz-Wróblewska, Tożsamość i niespójność ja a poszukiwanie własnej  
odrębności, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, Wrocław 1988, 
s. 27. 

15 Ibidem, s. 28. 
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Jarymowicz i Szustrowa definiują tożsamość jako 

świadomość własnej spójności w czasie i przestrzeni – w różnych okre-
sach życia, sytuacjach społecznych i pełnionych rolach, a także świa-
domość własnej odrębności, indywidualności i niepowtarzalności16. 

Niezbędnym elementem w budowaniu poczucia tożsamości jest 
doświadczenie. Szczególne znaczenie nadaje się doświadczeniu wyod-
rębniania własnej osoby z otoczenia. Jest to proces kluczowy dla 
rozwoju jednostki, ponieważ stopniowo rozwija jej poczucie bycia 
indywidualnością. W sensie fizycznym oznacza to poczucie granic 
własnego ciała, w sensie psychicznym to „zdolność do odróżniania 
własnej fantazji od rzeczywistości, własnych potrzeb i emocji od 
potrzeb i emocji innych osób, swoich poglądów od poglądów oto-
czenia”17.

 
Wyodrębnianie tożsamości indywidualnej i społecznej 

pozostaje w ścisłym związku ze strukturą Ja i strukturą My: 

(…) wyartykułowane Ja jest fundamentem świadomej regulacji funk-
cjonowania. W szczególności wyartykułowana samowiedza umożliwia 
wykorzystanie specyficznych zdolności człowieka: poznawczego dy-
stansowania się wobec samego siebie oraz kontroli nad samym sobą18. 

Struktura My wytwarza się w procesie identyfikowania się 
podmiotu z innymi członkami danej społeczności, odczuwaniu 
więzi z nimi i uświadamianiu sobie tworzonej z innymi ludźmi 
wspólnoty. Człowiek będąc istotą społeczną, żyjąc w społeczności,  
z którą się identyfikuje, wytwarza swoją tożsamość społeczną. Ma-
lewska-Peyre twierdzi, że efektem powiązań między tożsamością 
osobistą, a społeczną na płaszczyźnie relacji między jednostką  

________________ 

16 Ibidem s. 28. 
17 A. Gałdowa, Tożsamość człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskie-

go, Kraków 2000, s. 46–47. 
18 Ł.J. Grzelak, M. Jarymowicz, Tożsamość i współzależność, [w:] Psychologia. Pod-

ręcznik Akademicki, tom 3, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 2005, s. 111. 
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a innymi ludźmi jest ewaluacja własnej osoby. Tożsamość psycho-
społeczna nie tylko „integruje doświadczenia wynikające z relacji 
między jednostką a innymi oraz związane z jej funkcjonowaniem  
w rolach, przynależnością do grup i kategorii społecznych”19.

  

Wiąże się ona również z „uformowaniem się My, co wyraża się 
poznawczymi powiązaniami własnej osoby z innymi ludźmi oraz 
identyfikowaniem się z ich celami, wartościami i zasadami postę-
powania”20. 

W rozważaniach dotyczących tożsamości nie sposób pominąć 
psychospołecznej teorii rozwoju Eriksona. Zakłada ona bezwarun-
kowe etapy (fazy) rozwoju psychicznego i fizycznego, przez które 
przechodzi człowiek. Są one spojone kryzysami normatywnymi  
i mają charakter dwubiegunowy. Biegunowi pozytywnemu odpo-
wiada biegun negatywny:

 

1) niemowlęctwo: ufność i nieufność, 
2) wczesne dzieciństwo: autonomia – wstyd i zwątpienie, 
3) okres zabaw: inicjatywa i zwątpienie, 
4) okres szkolny: adekwatności i niższość, 
5) dorastanie: tożsamość i zamęt tożsamości, 
6) młodość: intymność i izolacja, 
7) dorosłość: generatywność i stagnacja, 
8) dojrzałość: integracja i rozpacz. 
Fazy od 1. do 5. są okresem krystalizowania i różnicowania się 

tożsamości. W dalszych etapach następuje przekroczenie osiągniętej 
tożsamości w kierunku „form wyższej identyfikacji”, czyli identyfi-
kacji ze społeczeństwem, w której tożsamość się zespala, zlewa od-
nawia. W układzie idealnym, zgodnym z założeniami, iż rozwój 
podlega uwarunkowaniom psychospołecznym, tożsamość po wyj-
ściu z pierwszych 6 etapów powinna podlegać uniwersalizacji – 
człowiek powinien dążyć do ustalania podobieństw, cech wspól-
nych z innymi potwierdzających ogólne prawidłowości rozwojowe. 
________________ 

19 J. Mandrosz-Wróblewska, op. cit., s. 28. 
20 A. Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe „Scho-

lar”, Poznań 2007, s. 239. 
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Erikson21 kładzie szczególny nacisk na to, co się dzieje w okresie 
dojrzewania, bowiem szczególnie w tym czasie człowiek zaczyna 
kwestionować swoje dotychczasowe identyfikacje, burzy to, co 
wcześniej osiągnął w budowaniu tożsamości i na gruzach buduje 
wszytko od nowa. 

W okresie dorastania jednostka zaczyna mieć poczucie swej tożsamo-
ści, poczucie że jest istotą ludzką jedyną w swoim rodzaju, a mimo to 
przygotowaną do pełnienia jakiejś sensownej roli w społeczeństwie – 
czy to roli wymagającej przede wszystkim przystosowania się, czy też 
roli polegającej na wprowadzeniu innowacji22. 

Tym drastycznym zmianom towarzyszy pojawienie się uczucia 
pustki, niepewności i zagubienia. Jednocześnie 

człowiek staje się świadomy swych specyficznych, indywidualnych 
cech takich jak upodobania i antypatie, przewidywane przyszłe cele 
oraz siła i zdecydowanie, by pokierować swym własnym losem. Jest to 
okres w życiu, kiedy człowiek pragnie określić, czym jest obecnie  
i czym pragnie być w przyszłości. Jest to czas układania planów zawo-
dowych23. 

Poczucie własnej tożsamości jest procesem bardzo złożonym, 
budowanym na wielu polach życia. Osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną, nierzadko w toku edukacji, potrzebują stymulacji  
i specyficznych doświadczeń, by ten proces „stawania się” był efek-
tywny. Często dopiero praktyki związane z pracą zawodową od-
słaniają różnice pomiędzy tożsamością osobistą, a tożsamością spo-
łeczną tej grupy osób. Pokazują budowanie struktury My i cały 
proces dojrzewania tożsamości psychospołecznej, która jest, w per-
spektywie ekologicznej, podstawą koegzystencji. 
________________ 

21 A. Grzegorek, Co psycholog może mieć na myśli kiedy mówi o tożsamości?, [w:]  
W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości, red. D. Kubacka-Jasiecka, M. Kuleta, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2008, s. 27–30. 

22 S.C. Hall, G. Lindzey, J.B. Campbell, Teorie osobowości, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 2004, s. 210. 

23 Ibidem, s. 210. 
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Zakład Aktywności Zawodowej  
jako miejsce „stawania się” 

Zaistnienie na polskim rynku pracy Zakładów Aktywności Za-
wodowej jest konsekwencją ekonomii społecznej rozumianej jako 
jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy 
w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Odgrywa bardzo ważną rolę 
w rozwoju lokalnym i spójności społecznej. Nie jest to jednak go-
spodarka wielkich gabarytów i ambicji. To najczęściej działalność  
w skali mikro, lokalnie zakorzeniona i podejmowana z myślą o bez-
radnych i wykluczonych, to działalność gospodarcza dla tych  
i z tymi, którzy o równości szans – nawet jeśli słyszeli – mogą jedy-
nie pomarzyć24. Do naczelnych jej celów można zaliczyć generowa-
nie miejsc pracy o wysokiej jakości i ulepszanie poziomu życia, ofe-
rowanie ram dla nowych form przedsiębiorczości i pracy, a także 
umożliwienie rozwiązywania, a przynajmniej łagodzenia proble-
mów społecznych, które nieuchronnie generuje rynek i państwo. 

Podstawę prawną dla tworzenia Zakładów Aktywności Zawo-
dowej jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do 
której z upływem lat zostały wprowadzane nowe poprawki25. Dru-
gim dokumentem jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności 
zawodowej26. Na mocy ustawy co najmniej 70% ogółu osób zatrud-
nionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, zaliczone 
do znacznego stopnia niepełnosprawności, zaliczone do umiarko-
wanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono au-
tyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Stan za-
trudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem 
________________ 

24 J. Hausner, Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, Małopolska Szkoła  
Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, 
s. 12. 

25 Dz. U. 1997 nr 123, poz. 776. 
26 Dz. U. 2012 nr 0, poz. 850. 
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niepełnosprawności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, nie może 
być wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych27. Bycie pracownikiem 
Zakładu Aktywności Zawodowej daje osobie z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, oprócz realizacji codziennych zadań zawodo-
wych, doświadczenie awansu zawodowego, własnych pieniędzy, 
aktywności, różnorodnych kontaktów interpersonalnych zarówno  
z przełożonymi, jak i współpracownikami. 

Polem moich dociekań stało się poczucie tożsamości jedena-
ściorga pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Stargar-
dzie Szczecińskim. Jest on placówką Koła Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szcze-
cińskim28. Zakład zajmuje się produkcją posiłków, których odbior-
cami są szkoły, przedszkola, zakłady pracy oraz klienci indywidu-
alni. Z pracownikami, wśród których było 5 kobiet i 6 mężczyzn, 
przeprowadzono wywiady29, które w toku indywidualnych i gru-
powych spotkań przybierały także charakter swobodnych wypo-
wiedzi. Interesującym było dowiedzieć się na ile badani postrzegają 
siebie jako odrębne byty, czy potrafią mówić o sobie w kategorii Ja, 
jak również, czy potrafią samodzielnie poddawać ocenie swoje 
działania i swoje własne dokonania (stanowiska pracy są tak przy-
stosowane aby pracownicy stykali się cyklicznie ze wszystkimi sta-
nowiskami pracy). Stąd też w zależności od przydziału pracy na 
dany dzień zajmują się obieraniem warzyw, smażeniem, gotowa-
niem, przygotowywaniem potraw, pieczeniem, wyparzaniem na-
czyń. Obowiązkiem pracowników jest także udział rozwożeniu 
posiłków do instytucji. 

Wśród badanych najmłodsza osoba miała 25 lat zaś najstarsza  
44 lata. Czas pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej rozkładał 
się na kontinuum od 1 roku do 4 lat. Wszyscy badani byli wcześniej 
________________ 

27 Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776. 
28 Źródło: http://centralnakuchnia.pl/onas.Php [23.03.2015]. 
29 Posłużono się wywiadem pogłębionym, który niejednokrotnie przybrał for-

mę swobodnej rozmowy, dbając o to, by ta forma kontaktu nie miała charakter 
równości, współzależności i integralności. Wywiady były przeprowadzone poza 
miejscem pracy. 
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Uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zebrane odpowiedzi 
w związku z małą grupę nie poddano żadnej kategoryzacji (np. ze 
względu na płeć czy wiek), autorka nie dążyła także do prezento-
wania przy każdym pytaniu odpowiedzi jedenaścioro badanych, 
skupiła się na najbardziej wyrazistych treściach i na niewerbalnych 
zachowaniach rozmówców. Na pytanie dotyczące dzisiejszego sta-
nowiska pracy padały następujące odpowiedzi: „na warzywniaku”; 
dzisiaj za pomocnika w zmywalni, acha i jeszcze rozwoziłem obia-
dy do szkół”; „dzisiaj było dużo, oczkowałem ziemniaki, czyściłem 
kanały i myłem kotły... na dystrybucji – wyparzałem naczynia, wy-
dawałem jedzenie”; „wyjeżdżam do szkoły do wydawania obia-
dów, jestem na dziale warzywniak, oczkujemy warzywa”; „trochę 
na kuchni, trochę na wydawaniu”; „jestem na dystrybucji, przygo-
towuje talerze, żeby były ciepłe do obiadu, nakładam dla klientów”; 
„piorę ubrania robocze, firany i zasłony, obrusy i wszystko prasu-
ję… różne stanowiska”; „dzisiaj rozbijałam kotlety… a… jeszcze 
warzyłam ziemniaki”. W związku z cykliczną zmianą stanowisk 
ciekawym było, jak badani na to reagują. Dla większości jednak nie 
jest to problem, traktują to, jako stałą część pracy. Jeden badany 
powiedział, że „…nie lubię jak mam zmianę…najbardziej lubię go-
tować30”, a dwie kobiety zwróciły uwagę na to, że nie lubią nagłych 
zmian stanowisk, w ciągu dnia „…rzucić robotę, nie lubię”. Kolej-
nym aspektem była rola pracy w życiu badanych i tu pojawiły się 
następujące odpowiedzi „lubię pracować…przyjemnie”; „jestem  
z ludźmi (…) i jestem zadowolona, że mam jak spędzać czas”; „kie-
rownictwo jest uczciwe i koleżanki są bardzo miłe”; „z kolegami 
można się dogadać, jest fajnie (…) lepiej jest być tutaj niż w domu”; 
„praca jest fajna i jakieś zajęcie jest”; „kontakt z ludźmi”; „dzięki 
pracy czuje się lepsza po prostu jak zwyczajny człowiek, a nie jak 
chora osoba i dzięki pracy zarabiam pieniądze”. Następne pytanie 
dotyczyło wspólnych wzajemnych relacji badanych po pracy.  
Z jedenastoosobowej grupy 5 badanych utrzymuje kontakty z kole- 
________________ 

30 Badany pracuje już drugi rok i uważa, że dobrze gotuje i chce się tylko w tym 
specjalizować. 
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gami i koleżankami z pracy. Co wtedy robią: „chodzimy na spacery 
lub siedzimy przy kawie i rozmawiamy o różnych rzeczach”; „Na 
przystanku, na mecz jedziemy razem do Szczecina”; „z kolegami 
spędzam czas, z dziewczyną”; „na basenie, w ogródku, w galeriach, 
na grillach”; „rozmawiamy (o czym? – przyp. autorki) …no wie 
pani, rozmawiamy”, pojawiła się tu trudność z uszczegółowieniem, 
ale badany wskazał na dwóch kolegów, z którymi spotyka się naj-
częściej w domu. Choć tak nieliczni wskazali na kontakty poza pra-
cą, to już siedmioro z nich uważa, że bez problemów nawiązuje 
relacje w pracy. Wśród odpowiedzi na szczególna uwagę zwracają 
następujące „w pracy lubię żartować, dziewczyny się śmieją”; „ja 
mogę rozmawiać z każdym, z panią też”; „ja rozmawiam do 
wszystkich”. Osoby, które nie wykazały się łatwością w nawiązy-
waniu kontaktów, wielokrotnie podkreślały, że lubią swoją pracę31.  

Pytanie o korzyści wynikające z pracy przyniosły także bardzo 
ciekawe odpowiedzi „…na warzywniaku oczkować warzywa, wy-
cieranie kafelek, szorowanie podłogi”; nauczyłem się myć naczynia, 
obierać ziemniaki, kleić pierogi, trochę pracuję na ekspedycji”; 
„praca daje dużo możliwości”; „efekty są znakomite, nauczyłem się 
pracy i nie tylko”; „…praca daje mi satysfakcję i kontakt z ludźmi 
(…) myślę, że jestem potrzebny”; „tak dysponować na krówkach”; 
„gotowanie, praca z ludźmi, w ciastkarni (produkcja krówek)”; „tak 
nauczyłam się wszystkiego: odpowiedzialności, samodzielności, 
punktualności”; „nauczyłam się gotować, że w domu potrafię co-
kolwiek zrobić”. Bardzo interesująca jest ocena badanych ich wła-
snych umiejętności zdobytych w czasie pracy „gotowanie, robienie 
śniadania”; „jak ktoś czegoś nie wie, to mu to wytłumaczę”; „do-
brze sprzątam i myję naczynia”; „nauczyłam się gotować (…) do-
brze mi idzie mycie kotłów, kafelek”; „w domu od mamy dużo się 
nauczyłam, sporo w WTZ, a tu potrafię wszystko”; „oczkowanie 
ziemniaków cienko, wydawanie obiadów, wydanie towarów z ma-
________________ 

31 Takie zachowanie prawdopodobnie wynikało z tego, że badani odebrali brak 
własnej odpowiedzi, jako zagrażającą ich pracy. Po dłuższej rozmowie udało mi się 
ich uspokoić. 
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gazynów”; „robić potrawy”. Praca w Zakładzie Aktywności Zawo-
dowej to także pieniądze.  

W badanej grupie ośmioro badanych twierdziło, że samodziel-
nie dysponuje pieniędzmi, pozostali, że przy pomocy kogoś z ro-
dziny. Pieniądz w ocenie badanych ma swoją wartość „bez pienię-
dzy nic człowiek nie może zrobić”; „pieniądze są potrzebne do 
życia, trzeba szanować pieniądze”; „tak, są ważne, bo można wy-
dawać pieniądze”; „tak żeby mieć na życie, na jedzenie, na ciuchy”; 
„bo się z tego utrzymuje”. Samodzielni dysponenci pieniądze wy-
dawali na jedzenie i „różne wydatki”, a także „na ubiór” (troje  
z badanych twierdziło, że sami sobie kupują ubrania), ale były  
i takie odpowiedzi „na leki dla rodziców, na zakupy i przyjemno-
ści”; „na rachunki, leki i ubrania i prezenty dla chrześnicy”. Stała 
praca, regularna zmiana stanowisk pracy, co owocuje nowymi 
umiejętnościami, samodzielny dojazd do pracy, codzienne poranne 
spotkania z dyspozytorami na danym stanowisku to wielość do-
świadczeń. W związku z tym pojawiła się ciekawość, w jaki sposób 
badani postrzegają siebie w przestrzeni publicznej i w jaki sposób 
percypują niepełnosprawność. Dwoje z nich stwierdziło, że mogliby 
rozpocząć podobną pracę w innych zakładach (mówimy o otwar-
tym rynku pracy), uważają, że dużo umieją, czworo nigdy się nad 
tym nie zastanawiało. Pozostali chcieliby tu pracować „zawsze, aż 
zdrowie pozwoli”; „bardzo chcę pracować”. Warto w tym miejscu 
zwrócić także uwagę na relacje badanych z przełożonymi. Wypo-
wiedzi były bardzo ostrożne, dało się odczuć respekt badanych 
przed zwierzchnikami, generalnie podkreślali, że są mili, ale padały 
też i takie wypowiedzi „…jak krzyczy, to ja zamykam oczy”; „trze-
ba słuchać bo lepiej wiedzą”; „… teraz jest dużo ludzi do pracy”.  
O założeniu własnej rodziny myśli czworo badanych, oni także 
chcieliby się troszczyć o swoją rodzinę32. Na pytania dotyczące 
przyczyny niepełnosprawności odpowiadali „to przez chorobę”; 
„różne kontuzje”. Dostrzegają wokół siebie osoby niepełnosprawne 
________________ 

32 W tej grupie są dwie kobiety ze stażem w ZAZ-ie 15 miesięcy i 2 lata oraz 
dwóch mężczyzn ze stażem w ZAZ-ie 2 lata. 
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i potrzebę pomocy „ludziom trzeba pomagać na wózkach inwa-
lidzkich, zbieram nakrętki dla osoby na wózek”33; „po prostu trud-
niejsze życie, pełne chorób, cierpień i nietolerancji”; ”inwalidztwo, 
trzeba być pomocnym”; „trzeba być silnym żeby trudności prze-
zwyciężać, żeby umieć żyć w grupie”. Badani potrafią także wska-
zać na szeroko rozumiane bariery społeczne, od architektonicznych 
po mentalne. Siedmioro badanych przyznało się, że doznało przy-
krości z powodu swojej niepełnosprawności, a wszyscy wskazywali 
na potrzebę zrozumienia osób niepełnosprawnych „inne musieliby 
mieć podejście, bo u nas z tym ciężko”; „…też człowiek, też ma 
uczucia, pragnienia, też człowiekiem jest”; „żeby były prace, żeby 
nie wyśmiewali się, że ktoś jest na wózku”; „zmienić prawo i usta-
wy”; …być miłym, wyrozumiałym, ale całkiem to nie wiem”.  
W momencie badania wszyscy rozmówcy mieszkali ze swoimi ro-
dzicami, w ich ocenie rodzina jest bardzo ważna bo „rodzina dla 
mnie jest ważna, bo są w sercu”; „bo rodzina pomaga”; „tak, bo 
można się do nich zwrócić”; „rodzice wychowują, doradzają”.  
Z rodziną także spędzają najwięcej czasu wolnego, wskazują  
w większości na spacery, oglądanie seriali, wspólne domowe po-
rządki, zakupy, odwiedziny. Czas wolny zagospodarowany przez 
nich samych to jeszcze inne rodzaje aktywności „chodzę na spacery  
z psem, piłka nożna i siatkówka mnie interesuje, słucham muzyki”; 
„pomagam przyjaciółce, która miała wypadek samochodowy  
w robieniu zakupów”; „sklejam modele z balsy”; „gram amatorsko 
w piłkę nożną,”. Badani nie są wolni od marzeń i, choć to dość 
trudne i osobiste wyznania, to kilkoro z nich opowiedziało o swoich 
marzeniach „mieć dobry samochód, żeby nikt się ze sobą nie kłócił, 
mieć dobrego chłopaka”; „żeby cały czas tu pracować”; „…o aktor-
stwie”34; „żeby wszyscy mieli dobra pracę”; „żeby wyremontować 
dom i kupić rodzicom lepsze auto, wyjechać z rodziną na wyciecz-
kę”; „o zgodzie w rodzinie”. 

________________ 

33 Chodzi tu o pomoc osobie, którą badany zna poprzez relacje rodzinne. 
34 Wielbicielka niezliczonej ilości seriali. 
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Zakończenie 

Osoby niepełnosprawne intelektualnie często nie stawiają sobie 
celów życiowych, rezygnują z aspiracji, a ich życie koncentruje się 
na codziennej wegetacji. Niektórzy mają poczucie krzywdy, co wią-
że się z uczuciem osamotnienia, społeczną izolacją. Takie nastawie-
nie człowieka niepełnosprawnego do życia staje się źródłem barier 
w aktywności społecznej. Towarzyszące osobie niepełnosprawnej 
cierpienie fizyczne i psychiczne sprzyja ucieczce w głąb siebie. Nie-
zależnie od stopnia niepełnosprawności, ubytek na zdrowiu jest  
i tak już sam w sobie bardzo krzywdzący, a brak akceptacji spo-
łecznej, brak poczucia przydatności to poczucie krzywdy jeszcze 
pogłębia. Autorka niniejszego artykułu nie pierwszy raz spotkała 
się z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, to kolejne spo-
tkanie było dla autorki źródłem wielu wzruszeń. Historie dotych-
czasowego życia badanych były dość podobne. Szkoła, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej, dom i bierność, a dopiero później praca i jej efek-
ty. One to stały się źródłem tytułu „edukacja nie na próżno”. 
Wspomniana już we wstępnej części artykułu, uzyskiwana w toku 
edukacji, samodzielność nie skończyła się li tylko na pozornej auto-
nomii, permanentnym sterowaniu, lepieniu kuleczek z bibułki  
i wykonywaniu prac, których celem najczęściej było utrzymanie 
sprawności manualnej. Prac, które choć czasami niezwykłe, czyniły 
jego współtwórcę biernym odbiorcą zachwytów. Praca w Zakładzie 
Aktywności Zawodowej to także pewna powtarzalność, ale nowe 
doświadczenia, język, relacje przełożony – pracownik, kolega – ko-
leżanka. To często praca na czas, zmienna estetyka dań, kontakt 
(choćby i bierny) z odbiorcami posiłków. To ciągłe korzystanie  
z wiedzy nabytej i zdobywanie nowej. To zwyczajny wszystkim lęk 
o utrzymanie pracy. Nie można pominąć tu także dbałości o estety-
kę własnego wyglądu i poczucia znaczenia i ważności z powodu 
posiadania własnych pieniędzy. I choć samodzielność badanych ma 
ciągle wiele ograniczeń, to jednak ich doświadczenia dla poczucia 
własnej tożsamości są bezcenne. Podjęcie pracy dało szansę zaist-
nienia, wydobycia się tym osobom z szóstej eriksonowskiej fazy,  
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a szczególnie jej negatywnego bieguna, izolacji i pozwoliło podążyć 
ku fazie następnej – generatywności. Pojawiła się tu możliwość po-
czucia siebie jako odrębności. Obserwowanie świata, artykułowanie 
emocji „lubię – nie lubię”, nazywanie i ocenianie swoich umiejętno-
ści, podtrzymywanie świadomych, samodzielnych kontaktów poza 
środowiskiem jest aktem „stawania się na nowo”. Działalność za-
kładu na terenie miasta udowadnia także jego mieszkańcom, że 
osoby niepełnosprawne intelektualnie nie są obciążeniem społecz-
nym, potrafią pracować, a ich praca może być efektywna i potrzeb-
na. Jeżeli nic nie zakłóci tej drogi, badani mają szansę na integrację, 
która w ich pojęciu jest realizacją siebie mimo niepełnosprawności 
„…tak zależy mi na akceptacji oraz zrozumieniu”. Analiza do-
świadczeń badanych pracowników Zakładu Aktywności Zawo-
dowej w kontekście definicji niepełnosprawności intelektualnej po-
zwala na stwierdzenie, że na wielu jej polach (umiejętności 
poznawcze, społeczne i praktyczne) obserwujemy wyzwolenie  
z ograniczeń, zmniejszenie deficytów adaptacyjnych. Badani świa-
domie podejmują działania związanie z samodzielnością i samo-
kontrolą. Uczą się języka, form komunikacji, które poza miejscem 
pracy nie istnieją, co pozwala im postrzegać siebie jako osoby zdol-
ne do aktywności na otwartym rynku pracy. Wydając własne pie-
niądze, z beneficjentów stają się klientami życia społecznego. Na-
bywają rozumienia istoty prawa, przeżywają rzeczywisty czas 
wolny. Podejmując decyzje za siebie, uruchamiają strukturę Ja, 
wchodząc w relacje z innymi, funkcjonują na poziomie My. Mamy 
tu więc do czynienia z dwoma filarami tożsamości, bez których 
ewaluacja samego siebie, wybrzmiewająca w wypowiedziach bada-
nych, byłaby niemożliwa. 
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Wstęp 

Wedle definicji WHO osoby starsze/w wieku późnej dorosłości 
to osoby po 65. roku życia. Stale wzrasta średnia długość życia i dla 
kobiet wynosi ona w niektórych krajach około 85 lat. Wiek emery-
talny został w Polsce wydłużony do 67. roku życia. Osoby w wieku 
50+ są to zatem obecnie w Polsce osoby w wieku produkcyjnym.  
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W tej sytuacji nazywanie osób 50-letnich seniorami wydaje się nie- 
uzasadnione, tymczasem nierzadko w nazwach różnych placówek 
czy ofercie zajęć spotkać się możemy z terminem „seniorzy 50+”. 
Grupa osób 50-letnich znajduje się więc w sytuacji paradoksalnej.  
Z jednej strony są to bowiem osoby w większości aktywne zawo-
dowo, które ze względu na wiek nie zaliczają się do grupy senio-
rów, z drugiej – w ofercie zajęć sporo jest takich, które adresowane 
są do „seniorów 50+”. Celem artykułu jest przede wszystkim roz-
ważenie zasadności stosowania terminu „seniorzy 50+” oraz okre-
ślenie funkcji, jakie pełnić mogą zajęcia adresowane do tak określo-
nej grupy wiekowej. 

Jak definiowana jest grupa odbiorców zajęć 
 dla „seniorów 50+”? 

Osoby 50-letnie bardzo często są w pełni aktywne zawodowo  
i zgodnie z wieloma definicjami nie są zaliczane do grupy seniorów. 
Wedle jednej z najpopularniejszych klasyfikacji, stworzonej przez 
WHO, osoby w wieku późnej dorosłości to osoby po 60. roku życia 
(www.who.int). W książce Starość w starzejącym się społeczeństwie: socjo-
logiczne wprowadzenie do nauki o starości [Alter(n) in der alternden Gesell-
schaft: Eine soziologische Einfuehrung in die Wissenschaft vom Alter(n)] 
Frank Thieme stwierdza, że za osoby starsze uznawane mogą być do-
piero osoby po 60. lub 65. roku życia. Doprecyzowuje jednakże, że 

powinno być dokonane rozróżnienie między „młodymi starymi” (od 
60 lub 65 do 70), „starymi” (od 70 do 80 lub 85) oraz „bardzo starymi” 
lub „w podeszłym wieku” (od 80 lub 85)1. 

Kolejna niejasność związana z definiowaniem grupy odbiorczej 
zajęć dla „seniorów 50+” wiąże się z ich relacją z zajęciami mający-
________________ 

1 F. Thieme, Alter(n) in der alternden Gesellschaft: Eine soziologische Einfuehrung in 
die Wissenschaft vom Alter(n), Springer-Verlag 2008, s. 36–37 [przekład autorki]. 
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mi na celu podnoszenie kwalifikacji, przede wszystkim zawodo-
wych. Zajęcia dla „seniorów 50+” mogą być bowiem prowadzone 
jako forma kształcenia ustawicznego lub jako zajęcia aktywizujące 
seniorów, mające na celu ich wszechstronny (poznawczy, ale także 
emocjonalny i społeczny) rozwój bliższy koncepcji rozwoju na prze-
strzeni życia (ang. life span development) czy pozytywnego starzenia 
się (ang. succesful aging). Do tego wrócę w dalszej części artykułu. 
Kształcenie ustawiczne stanowi element całożyciowego uczenia się 
(ang. life long learning) i jest związane przede wszystkim z rozwija-
niem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji2. Specyfika zajęć dla 
„seniorów 50+” polegałaby na tym, że sytuują się one pomiędzy tak 
rozumianym kształceniem ustawicznym a zajęciami dla osób star-
szych, związanymi z ideą pozytywnego starzenia się. W tym kon-
tekście szczególnie zastanawia, dlaczego mówi się o zajęciach dla 
„seniorów 50+”, a nie dla „osób 50+”. Kwestią dyskusyjną pozostaje 
bowiem, czy pracujące zawodowo, aktywne osoby 50-letnie będą 
się utożsamiać z seniorami. 

Idea kształcenia ustawicznego rozwinęła się szczególnie w la-
tach 70. w ramach procesów aktywizacji i przemiany społecznej.  
Z kolei wedle ustawy o systemie oświaty z 1991 r. kształcenie usta-
wiczne, to: „kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyski-
wanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły 
obowiązek szkolny”3. Kształcenie ustawiczne dotyczy osób dorosłych, 

________________ 

2 E. Solarczyk-Ambrozik, Przemiany współczesnego świata – globalne wyzwanie 
edukacyjne, [w:] Kształcenie ustawiczne w warunkach globalizacji i rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego, red. A. Zwierzchowska, Instytut Wiedzy, Warszawa 2002, dostęp na 
stronie www.instytut.info [20.03.2015]; eadem, Kształcenie ustawiczne w perspek-
tywie globalnej i lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004; eadem, 
Uczenie się przez całe życie jako rzeczywistość edukacyjna. Dyskurs całożyciowego uczenia 
się w tle zmian społeczno-ekonomicznych, [w:] Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla 
teorii i praktyki edukacyjnej, red. E. Solarczyk-Ambrozik, Wydawnictwo Naukowe 
UAM, Poznań 2013. 

3 Ustawa o systemie oświaty, z dnia 7 września 1991, Dz. U. 1991 nr 95, poz. 425; 
rozdz. 1, art. 3. 



122 MIĘDZY ŚREDNIĄ A PÓŹNĄ DOROSŁOŚCIĄ – ZAJĘCIA DLA „SENIORÓW 50+” 

często aktywnych zawodowo lub chcących taką aktywność podjąć/ 
/kontynuować. W 2013 r. zatrudnionych w Polsce było jednak jedy-
nie 41,3% osób między 55. a 64. rokiem życia (www.50plus.gov.pl). 
Strona internetowa 50plus.gov.pl jest stroną kampanii „Wyrówny-
wanie szans na rynku pracy dla osób 50+”. Kampania ta koncentru-
je się na celach związanych z kształceniem ustawicznym. 

Zajęcia dla „seniorów 50+” mogłyby także wspierać aktywizację 
zawodową, przynajmniej osób w wieku przedemerytalnym. Jed-
nakże bardzo często grupa docelowa takich zajęć nie jest do końca 
określona. Uczestniczą w nich bowiem osoby w bardzo różnym 
wieku, częściej jednak 60–65+. Nierzadko zajęcia te stają się więc 
elementem active/succesful aging, w szczególności jeśli są w odpo-
wiedni sposób dostosowane do seniorów i zakładają realizację róż-
norodnych ich potrzeb (także np. społecznych). Osoby młodsze, 
które przede wszystkim zamierzają podnieść swoje kwalifikacje, 
wybierają zazwyczaj nie zajęcia dla „seniorów 50+”, ale różnorodne 
formy kształcenia ustawicznego, takie jak kursy dokształcające, 
studia podyplomowe. Niewątpliwie jednak wszelkie zajęcia organi-
zowane dla seniorów, w tym dla niejednorodnie definiowanych 
„seniorów 50+”, są ważnym elementem całożyciowego uczenia się. 
Dotyczy to zarówno zajęć nieformalnych, np. różnego typu warsz-
tatów prowadzonych przez osoby prywatne, odczytów, spotkań 
oraz samokształcenia, jak i organizowanych w sposób sformalizo-
wany i systematyczny, np. przez Uniwersytety Trzeciego Wieku 
(UTW) czy ośrodki kultury. Umożliwiają one bowiem poszerzanie 
kompetencji, rozwój, zyskiwanie nowych umiejętności i szeroko 
rozumianą samorealizację. 

Zatem po pierwsze, osoby 50-letnie trudno zaliczyć w ścisłym 
sensie do seniorów; po drugie, grupa odbiorców zajęć dla „senio-
rów 50+” jest bardzo zróżnicowana, w efekcie osoby te mają różne 
potrzeby i różne motywacje udziału w zajęciach. W związku z tym 
nie wszystkie potrzeby osób należących do tak zróżnicowanej gru-
py mogą zostać zrealizowane, choć zróżnicowanie to, odpowiednio 
wykorzystane, może posiadać także walor pozytywny. Omawiam 
go w ostatniej części dotyczącej tutoringu międzypokoleniowego. 
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Poza Polską zdarzają się zajęcia kierowane do grupy seniors 50+ 
– i w tej ofercie dominują zajęcia językowe – oraz działają placówki, 
które tak określają grupę docelową swoich działań (np. Center 50+. 
City of Salem Senior Center). Nie są one jednak częste, przeważająca 
część placówek na całym świecie kieruje bowiem ofertę do grupy 
seniors 60+. W Stanach Zjednoczonych dominuje wręcz oferta kie-
rowana do osób 65+ lub do superseniors 70+. W Niemczech oferta 
dla seniorów kierowana jest do osób 60 lub 65+. 

Dlaczego zatem „seniorzy 50+”? 

Poszerzanie potencjalnej grupy odbiorców zajęć, a zatem adre-
sowanie ich do „seniorów 50+” jest związane między innymi z ra-
chunkiem ekonomicznym – opłacalnością zajęć. Osoby w wieku  
50–67 lat to bowiem osoby w większości jeszcze pracujące, często 
zamożniejsze niż emeryci, sprawniejsze. Jest to także grupa bardziej 
aktywna i doceniająca rolę systematycznej aktywności jako pełnią-
cej funkcję prewencyjną, zapobiegającą spadkowi sprawności  
w późniejszym wieku. Niewątpliwie poszerzeniu grupy odbiorców 
sprzyjają działania komercyjne – np. hotele, ośrodki sanatoryjne 
kierują swoją ofertę do „seniorów 50+”. Zgodnie z tym założeniem 
seniorem nie jest bowiem jedynie osoba 70+, ale już od 50. roku 
życia. W konsekwencji takich działań oferta zajęć dla „seniorów 50+” 
staje się coraz bogatsza, zarazem oddaje wspomniane na wstępie 
terminologiczne zawikłanie. 

Zajęcia dla „seniorów 50+” organizowane były do niedawna 
przez poznańską „Akademię Seniora 50+”; do „seniorów 50+”  
adresowane są także targi „Aktywni 50+”; w ten sposób określana 
jest grupa adresatów zajęć ruchowych, takich jak joga, oraz wiele 
innych prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz Cen-
trum Inicjatyw Senioralnych. Podobna placówka, „Akademia Senio-
ra – miejsce spotkań osób 50+” działa między innymi także  
w Szczecinie. Kursy dla osób 50+ organizuje wrocławska Akademia 
Rozwoju Seniora, jednak już wrocławski internetowy informator 
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Kulturadlaseniora.pl nosi podtytuł: „Informator kulturalno-rozryw-
kowy dla seniorów 60+”. Łódzka Akademia Seniora także kieruje 
swoją ofertę do osób 60+ (www.60pluslodz.pl). W Łodzi działa rów-
nież odpowiednik poznańskiego Centrum Inicjatyw Senioralnych – 
Centrum Aktywnego Seniora (www.seniorzy.uml.lodz.pl), w ra-
mach którego działa „Informacja 60+”, oraz „Centra Aktywnego 
Seniora 60+”. Ale z kolei w Kwidzynie istnieje „Kwidzyńskie Sto-
warzyszenie Seniorzy 50+”. Zaś ogólnopolskie forum, z siedzibą  
w Warszawie, zrzeszające organizacje zajmujące się wspieraniem 
seniorów, nosi nazwę „Forum 50+. Seniorzy XXI wieku”. Na stronie 
internetowej organizacji można wyczytać, że „forum 50+ jest nie-
formalnym, otwartym związkiem organizacji, które łączy wspólna 
misja – poprawa jakości życia ludzi starszych w Polsce”. 

Do „seniorów 50+” kierowane są także oferty komercyjne, mię-
dzy innymi wczasy organizowane przez Instytut Zdrowia Człowieka 
(Wczasy 50+ Oferta Senior), Ośrodek Wczasowy Merkury w Mrze-
żynie (owmerkury.pl) oferuje pakiety: „Senior 50+ nad morzem”, 
„senior 50+ z zabiegami”, „aktywny senior 50+”. 

Zajęcia dla „seniorów 50+” a UTW 

Sytuacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest w znacznym 
stopniu podobna do zajęć adresowanych do „seniorów 50+”. Słu-
chaczami UTW są bowiem przede wszystkim osoby po 60. roku 
życia – stanowią około 89% uczestników4. W zajęciach prowadzo-
nych przez te placówki uczestniczyć mogą jednak osoby już od  
50. roku życia, także aktywne zawodowo (www.50plus.gov.pl). 
Zajęcia w UTW ujmowane są bardzo często w kontekście kształce-
nia ustawicznego5, UTW bowiem jako placówki edukacyjne mogą 
oferować swoim słuchaczom także możliwość podnoszenia kwalifi-
________________ 

4 B. Ziębińska, Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające mar-
ginalizacji osób starszych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2010, s. 232–234. 

5 R. Konieczna-Woźniak, Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce. Profilaktyczne 
aspekty edukacji seniorów, Wydawnictwo Eruditus, Poznań 2001, s. 107–113. 
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kacji zawodowych, w przypadku osób, które chcą i mogą podjąć 
taką aktywność. Jak wynika z badań Renaty Koniecznej-Woźniak 
część słuchaczy UTW to osoby w wieku produkcyjnym – z 987 osób 
objętych przeprowadzonym przez nią badaniem, w wieku 40–60 lat 
było 22,7% kobiet i 10,9% mężczyzn6. Kobiety stanowiły niemal 87% 
badanej próby. 

Podobnie jak zajęcia dla „seniorów 50+”, UTW wpisują się  
w ideę całożyciowego uczenia się, jednak ponieważ osoby w wieku 
produkcyjnym stanowią zdecydowaną mniejszość słuchaczy, dzia-
łalność UTW jest związana w niewielkim stopniu ze zwiększaniem 
kompetencji przydatnych na rynku pracy i doszkalaniem zawodo-
wym. Koncentrują się bowiem przede wszystkim na wspieraniu 
rozwoju i potrzeb edukacyjnych, szeroko rozumianej aktywizacji 
oraz wspieraniu dobrostanu seniorów. 

Zajęcia dla „seniorów 50+”  
jako element succesful aging – funkcja prewencyjna 

Mimo konstatowanej przez mnie niejasności terminologicznej, 
nieprecyzyjnie definiującej grupę odbiorców zajęć dla „seniorów 
50+”, zajęcia te są jednak prowadzone i stanowią znaczący element 
oferty zajęć. W związku z tym warto rozważyć, czy takie określenie 
grupy odbiorców ma jakieś pozytywne strony. Można wskazać 
kilka, przede wszystkim na pewno funkcję prewencyjną, jaką pełnią 
te zajęcia, a także możliwość tutoringu międzypokoleniowego w gru-
pach odbiorców zróżnicowanych wiekowo. 

Zajęcia dla „seniorów 50+” związać można niewątpliwie z kon-
cepcją rozwoju na przestrzeni całego życia (ang. life-span deve-
lopment)7. Nowe podejście do problematyki rozwoju człowieka, 
________________ 

6 Ibidem, s. 81. 
7 C.M. Hasse, J. Heckhausen, C. Wrosch, Developmental regulation across the life 

span: toward a new synthesis, “Developmental Psychology”, 49(5), 2013, s. 964–972 
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zaproponowane przez psychologię rozwoju człowieka w ciągu ca-
łego życia (ang. life-span developmental psychology), zapoczątkowane 
zostało w latach 70.8. Model ten, choć zakłada, że istnieją pewne 
biologicznie uwarunkowane kierunki rozwoju, w szczególny spo-
sób eksponuje jednak indywidualny proces rozwoju każdej jednost-
ki, charakterystyczne dla niego zjawiska i mechanizmy. Zgodnie  
z tym rozumieniem rozwój nie musi przebiegać wedle z góry usta-
lonych prawidłowości i w jednakowym czasie u różnych osób. Te-
orie dotyczące rozwoju na przestrzeni życia odnoszą się także do 
zmieniających się celów, które charakteryzują odmienne stadia ży-
ciowe, np. bycie kreatywnym i produktywnym w okresie średniej 
dorosłości albo zwracanie się w kierunku emocjonalnej integralno-
ści w okresie późnej dorosłości9. Rozwój człowieka jest zatem dy-
namicznym procesem, trwającym przez cały okres życia człowieka. 
Obecnie teza, że rozwój nie kończy się wraz z osiągnięciem dorosło-
ści, ale zachodzi również w okresie późnej dorosłości, brzmi wręcz 
banalnie. 

Problemu dobrego funkcjonowania w starszym wieku dotyczą 
także takie koncepcje, jak koncepcja successful aging, która odnosi się 
do fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu w wieku 
późnej dorosłości. Często podkreśla się znaczenie adaptacji do 
zmieniających się warunków oraz istotność obiektywnych wskaźni-
ków psychicznego i fizycznego dobrostanu dla dobrego funkcjono-
wania w starszym wieku. Okazuje się jednak, że wiele osób, mimo 
że nie spełnia „obiektywnych kryteriów” pozytywnego starzenia 
się, jest szczęśliwych. Dobre strategie radzenia sobie oraz wsparcie 
społeczne bardzo często są bowiem ważniejszym wskaźnikiem do-
brego funkcjonowania niż np. obiektywny stan zdrowia. 

Podczas analizy wskaźników, które zapewniają pozytywne sta-
rzenie się bardzo przydatny jest model selektywnej optymalizacji  

________________ 

8 P.B. Baltes, H.W. Reese, L.P. Lipsitt, Life-Span Developmental Psychology,  
“Annual Review of Psychology”, 31, 1980, s. 65–110. 

9 C.D. Ryff, B.H. Singer, Know thyself and become what you are: a eudaimonic approach 
to psychological well-being, “Journal of Happiness Studies”, 9, 2008, s. 22. 
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z kompensacją (ang. model of selective optimization with compensation, 
SOC), opracowany przez Paula Baltesa10. Założył on, że za dobre 
funkcjonowanie w starszym wieku odpowiadają trzy procesy: se-
lekcja, optymalizacja i kompensacja. Pierwszy związany jest z wy-
borem możliwych do osiągnięcia celów, takich, które stanowić będą 
wyzwanie, ale jednocześnie nie będą obarczone zbyt dużym ryzy-
kiem porażki. Procesowi temu towarzyszy rezygnacja z celów, które 
są niemożliwe do osiągnięcia oraz z nieefektywnych zachowań. 
Drugi proces, optymalizacji, polega na wyborze odpowiednich me-
tod osiągania postawionych celów, poszukiwaniu nowych metod 
działania odpowiadających charakterowi stawianych sobie wy-
zwań. Kompensacja z kolei związana jest z poszukiwaniem celów  
i rozwiązań, które kompensują deficyty w innych sferach. 

Koncepcja succesful aging dobrze uzasadnia przydatność zajęć 
dla „seniorów 50+”. Dzięki wyrobieniu nawyku systematycznej 
aktywności w wieku 50 lat łatwiejsza staje się bowiem jej kontynua-
cja w późniejszym wieku. Osoby uczęszczające na dodatkowe zaję-
cia, o charakterze edukacyjnym czy twórczym, w naturalny sposób 
mogą kontynuować tę aktywność po przejściu na emeryturę, sprzyja 
to także zmniejszaniu stresu związanemu z momentem zakończenia 
aktywności zawodowej. Zapewnia zatem ciągłość aktywności. Zaję-
cia dla „seniorów 50+” pełnią więc ważną funkcję prewencyjną – 
zapobiegają spadkowi aktywności w późniejszym wieku oraz pro-
cesom marginalizacji i wykluczania osób starszych. Osoby uczęsz-
czające systematycznie przez dłuższy czas na zajęcia są bowiem 

________________ 

10 P.B. Baltes, M.M. Baltes, Psychological perspectives of successful aging: the model 
of selective optimization with compensation, [w:] Successful aging. Perspectives from the 
behavioral sciences, The European Science Foundation, red. P.B. Baltes, M.M. Baltes, 
1993, s. 1–35; M.M. Baltes, F.R. Lang, Everyday functioning and successful aging: the 
impact of resources, “Psychology and aging”, 12(3), 1997, s. 433–443; A.M. Freund, 
P.B. Baltes, Selection, optimization, and compensation as strategies of life management: 
correlations with subjective indicators of successful aging, “Psychology and Aging, 4”, 
1998, s. 531–543; A.M. Freund, P.B. Baltes, Life-menagement strategies of selection, 
optimization, and compensation: measurement by self-report and construct validity, “Jour-
nal of Personality and Social Psychology”, 82(4), 2002, s. 642–662. 
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otoczone siecią wsparcia społecznego i uzyskują możliwość nawią-
zywania kontaktów społecznych, co staje się szczególnie istotne  
w momencie związanego z wiekiem pogorszenia sprawności. 

Jeśli odniesiemy do zajęć dla „seniorów 50+” model selektywnej 
optymalizacji z kompensacją (SOC) można uznać, że zajęcia te 
wspierają selekcję celów adekwatnych do potrzeb i możliwości  
w danym okresie życia – np. przejście od zwiększania kompetencji  
i poszerzania kwalifikacji w wieku średniej dorosłości do rozwoju 
osobistego i samorealizacji w wieku późnej dorosłości. Dalej – roz-
maitość zajęć prowadzonych w ramach oferty dla „seniorów 50+”, 
sprzyja optymalizacji metod osiągania założonych przez nich celów, 
każdy bowiem może wybrać takie środki osiągania zamierzeń, któ-
re są zgodne z jego możliwościami i potrzebami w danym okresie 
życia (średnia/późna dorosłość). Wreszcie zajęcia takie mogą pełnić 
funkcje kompensacyjne, poprzez umożliwienie podejmowania ta-
kich działań, które są w danym okresie możliwe, zamiast takich, 
które stają się niedostępne (np. edukacja w celu samorozwoju  
w miejsce aktywności zawodowej). 

Wnioski te w wymiarze praktycznym potwierdza obserwacja 
zajęć prowadzonych w Dziennych Domach Pomocy Społecznej 
(DDPS) w ramach terapii zajęciowej. Niewątpliwie sprzyjają one 
aktywizacji osób starszych, zapewniają wielostronne wsparcie spo-
łeczne, a uczestniczą w nich osoby w wieku 50+ – także 50-letnie, 
ale przeważają osoby starsze, co sprzyja wymianie międzypokole-
niowej. 

Zajęcia dla seniorów 50+ a tutoring międzypokoleniowy 

Choć z oferty dla „seniorów 50+” korzystają głównie osoby 60+, 
część uczestników stanowią jednak osoby młodsze. W efekcie  
w grupie tej, podobnie jak w przypadku terapii zajęciowej prowa-
dzonej w DDPS-ach, różnica wieku między uczestnikami wynosić 
może wręcz 30, 40 lat! Rodzi to oczywiście szereg problemów zwią-
zanych z nierzadko odmiennymi potrzebami oraz możliwościami 
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odbiorców. W efekcie trudno jest przygotować propozycje, które 
byłyby w stanie zadowolić wszystkich. Dotyczy to choćby zajęć 
ruchowych, które uwzględniać muszą nieraz bardzo zróżnicowany 
poziom sprawności uczestników. 

W grupach jednorodnych wiekowo bardzo często obserwować 
możemy pojawiające się spontanicznie lub wspierane przez prowa-
dzącego zajęcia przejawy tutoringu rówieśniczego. W tych sytua-
cjach osoby kompetentniejsze w jakiejś dziedzinie pomagają oso-
bom słabszym, podczas realizacji kolejnego zadania role te mogą się 
odwrócić. W grupach bardziej zróżnicowanych wiekowo, zwłaszcza 
w przypadku zajęć o charakterze twórczym, takie zróżnicowanie 
może być korzystne. Stwarza bowiem okazję do wspierania tutorin-
gu międzypokoleniowego11. Osoby z różnych pokoleń wymieniać 
się bowiem mogą doświadczeniami, które dla drugiej osoby z róż-
nych względów były/są niedostępne, w efekcie osoby te mogą do-
starczać sobie unikalnych form wsparcia. 

I tak osoby starsze mogą uczyć różnych, częstokroć zapomnia-
nych technik rękodzielniczych, wymieniać się doświadczeniami czy 
informacjami dotyczącymi przeszłości. Osoba młodsza zyskuje 
wtedy możliwość uzyskania wiadomości i umiejętności niepowta-
rzalnych, niemożliwych do uzyskania w inny sposób, a także kon-
frontacji swojego sposobu postrzegania świata, stylu życia z całko-
wicie inną wizją. Może dzielić się swoimi doświadczeniami, 
umiejętnościami związanymi z wykorzystaniem nowych technolo-
gii, obserwacjami dotyczącymi współczesnej kultury, zjawisk spo-
łecznych. Wymiana ta jest korzystna, ponieważ sprzyja zacieśnianiu 
więzi, kształtuje poczucie kompetencji i własnej przydatności. Jest 
to szczególnie ważne w przypadku osób w wieku późnej dorosło-
ści, które zakończyły już aktywność zawodową i w efekcie mają 
mniej okazji do tego, by kształtować i podtrzymywać swoje poczu-
________________ 

11 J.A. Wilowska, Uczenie się od nauczyciela i od rówieśników w procesie edukacji  
artystycznej podejmowanej w okresie późnej dorosłości, [w:] Szanse rozwoju w okresie 
późnej dorosłości, red. A.I. Brzezińska, K. Ober-Łopatka, R. Stec, K. Ziółkowska, Wy-
dawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2007, s. 147–167. 
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cie kompetencji. Zjawiska te w efekcie zapobiegają wykluczeniu 
społecznemu osoby starszej, angażując ją w życie i aktywności 
młodszych pokoleń. 

Podsumowanie 

Wśród coraz bogatszej oferty zajęć projektowanych z myślą  
o seniorach zauważalną część stanowią te, których adresatami są 
„seniorzy 50+”. Choć z punktu widzenia merytorycznego takie 
określenie wydaje się dyskusyjne, ponieważ osoby 50+ bardzo czę-
sto są w pełni aktywne zawodowo i fizycznie, nie mieszczą się też 
w kryteriach wiekowych późnej dorosłości, zajęcia takie spełniać 
mogą także pozytywną funkcję. Przede wszystkim bowiem wdraża-
ją one już w młodszym wieku nawyk podejmowania systematycz-
nej aktywności pozazawodowej, która może być kontynuowana  
w momencie przejścia na emeryturę. Wydaje się to łatwiejsze niż 
zachęcanie do powrotu do aktywności przerwanej na wiele nieraz 
lat. Zajęcia takie są też okazją do wymiany doświadczeń przez oso-
by w różnym wieku w ramach tutoringu międzypokoleniowego. 
Wszystko to pełni ważną funkcje prewencyjną, zapobiegając zjawi-
skom wykluczenia i marginalizacji osób w starszym wieku. 
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Role učitele při ovlivňování a zmírňování interetnického napětí  
ve společnosti jako pedagogické i andragogické multikulturní téma 

(výzkumná analýza) 

Učitel má významné místo v situaci výchovy a vzdělávání žáků. 
Jeho role je nezastupitelná. Z toho vyplývá i jeho odpovědnost  
v multikulturních situacích, ve vztahu k žákům jiným, odlišným.  
A těmi jsou v našem zkoumaném případě žáci romští na různých 
školách základních a speciálních. Protože největší protiromské akce 
byly v českých městech na severu Čech Šluknov a Rumburk, pro-
vedli jsme právě v těchto městech výzkum a shromáždili jsme i ná-
zory učitelů, romských i neromských, a dalších odborníků, studen-
tů, na daný problém ve společnosti a možnosti jeho řešení. 

Výzkumné téma a jeho společenský význam 

Tématem výzkumu, který je základem našeho textu, nebylo 
zkoumání role učitele ve vztahu k romským žákům v celé šíři. Náš 
výzkum jsme zaměřili na jeden společensky závažný fenomén: 
napětí mezi Romy a neromy ve společnosti. Naší snahou bylo na 
základě analýzy výpovědí romských a neromských učitelů a odbor-
níků odpovědět na otázku, zdali a jak může učitel komunikací  
s žáky a rodiči ovlivnit odstraňování a uvolňování tohoto vzájem-
ného napětí. Záměrně jsme si zvolili místo, kde se toto napětí vy-
hrotilo v protestních akcích ve vztahu k Romům ve Šluknovském 
výběžku v roce 2011. 

Charakteristika a stanovení cílů výzkumu 

Obsahovou analýzou poznatků o událostech ve Šluknovském 
výběžku, komparací těchto událostí s jinými akcemi tohoto typu 
v poslední době (Břeclav, Liberec, Hurbanovo a další), studiem 
mediálních a politických kroků v státní správě a samosprávě jsme si 
stanovili cíl výzkumu. Za cíl našeho výzkumu jsme si vytýčili poz-
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nání možností, které učitel jako osobnost, vychovávající a vzdělá-
vající romské žáky, má (či nemá) při ovlivňování výše jmenovaných 
napjatých vztahů mezi Romy a neromy. 

Stanovení výzkumného problému a cílů výzkumu 

Základním problémem, který v práci školy a jejího vztahu  
k vnějšímu společenskému životu vnímáme ve sledovaných sou-
vislostech, je jakési odtržení školy a práce učitelů od vnějšího života. 
Také v událostech ve Šluknovském výběžku se ukázalo, že škola má 
malý vliv na řešení těchto rozporů a konfliktů. Avšak má možnost 
svým postojem k romským žákům a k jejich rodinám vyjádřit 
jednoznačné stanovisko. Problém je však v tom, že učitelé jsou též 
součástí tzv. vnější společnosti, která je již za hranicemi „sklení-
kového prostředí školy“. Z toho plyne i jejich ochota či neochota se 
vyjádřit k otázkám intolerance, rasové nenávisti, k vztahům mezi 
Romy a neromy. Problémem je tedy určitá dvojkolejnost učitelova 
jednání a vztahu k romským žákům. A také uzavřenost před sna-
hami (které učitelé mnohdy chápou jako vnější a k nim nepřátelské) 
orgánů vlády (vyvolaných zase tlakem lidsko-právních snah Evrop-
ské unie), aby se zlepšil vztah k romským žákům, aby nebyli pře-
kládáni ve velkém množství do speciálních základních škol atd. 

Hlavní cíl výzkumu 

Hlavním cílem kvalitativního výzkumu bylo prozkoumání 
názoru romských a neromských učitelů a dalších odborníků na 
možnost učitele romských žáků pozitivně ovlivňovat napjaté 
interetnické vztahy ve společnosti. 

Dílčí cíle výzkumu 

 Zjistit důležitost komunikace mezi učitelem a rodiči žáka. 
 Zjistit důležitost komunikace mezi učitelem a rodiči romského 

žáka. 
 Zjistit důležitost komunikace mezi učitelem a rodiči žáka jako 

modelu pro zlepšování interetnického napětí. 
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Výzkumné otázky 

Základní otázka výzkumu: Je možno roli dobrého/nedobrého 
vztahu učitele a rodiče romského žáka považovat za jednu z peda-
gogických determinant, která je/není schopna se vřadit jako důle-
žitý činitel účinně ovlivňující vědomí společnosti, směřující k zlepše-
ní/zhoršení vztahů mezi romskou minoritou a majoritou? 

Dílčí otázky 

1/ Je pro dobrou komunikaci mezi lidmi ve společnosti důležitá 
i dobrá komunikace učitele s rodiči jeho žáka ? 

2/ Myslíte si, že komunikace v zájmu žáka jako budoucího do-
spělého člena společnosti je mezi učitelem a rodiči romského 
žáka v současné době optimální a zaměření dialogu s rodiči 
se projevuje v zájmu zlepšování dobrých vztahů mezi majo-
ritou a minoritou? 

3/ Myslíte si, že je důležité zlepšování komunikace učitelů a ro-
dičů romského žáka jako určitého modelu dobré interetnické 
komunikace ve společnosti, v zájmu odstraňování interet-
nického napětí? 

Výběrový soubor 

Výběrovým souborem výzkumu se stali učitelé, odborníci  
v oblasti pedagogiky, sociální práce i romologie, pracovníci v oblasti 
státní správy a samosprávy, romští učitelé a odborníci v oblasti 
pedagogiky a sociální práce. Dotazovány byly jak osobnosti přímo 
ze Šluknovského výběžku: ze škol a samosprávy v Rumburku, Šluk-
nově a ve Varnsdorfu, tak učitelé ze škol na Slovensku, zejména  
v oblasti nejsilnější koncentrace romských obyvatel, v oblasti Spiše. 
Byli dotazováni přední odborníci z vysokých škol a univerzit, jak  
z České republiky, tak ze Slovenska. Kromě toho velký vzorek do-
tazovaných tvořili studenti kombinovaného oboru Andragogika na 
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Tito studenti již pracují v nej-
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různějších sociálních, státních, samosprávných, policejních i peda-
gogických oborech, takže jejich dotazování přineslo řadu zkušeností 
z praxe. 

Přehledně tedy uvedeme výběrový soubor: 
• Neromští učitelé a odborníci. 
• Neromští učitelé. 
• Romští učitelé a odborníci. 
• Romští učitelé. 

Metody a techniky výzkumu 

Základním přístupem k výzkumu, který jsme zvolili jako 
nejvhodnější, byla kvalitativní analýza výpovědí respondentů. Tuto 
analýzu jsme realizovali zejména na základě Miovského výzkumné 
teorie trsů. Jako základ a první část výzkumu jsme vytvořili sadu tří 
otázek Tyto otázky jsme distribuovali cíleně: 

• Určitým vybraným odborníkům, u nichž výzkumník před-
pokládal vysokou erudici, orientovanost v otázkách výzkumu, 
pedagogickou, andragogikou, sociální odbornost, ochotu  
a vnitřní potřebu nepostavit se k otázkám neutrálně či 
lhostejně. Tento přístup měl charakter tzv. delfské metody,  
v rámci níž odpovídají výzkumníkovi vybraní specialisté na 
položené otázky a na jejich základě výzkumník může vytvořit 
formou komparace a zobecnění dílčí vymezení či teorii 
problému. 

• Určitým vybraným školám ve Šluknovském výběžku, se  
kterými jsme v rámci setkávání učitelů romských žáků měli 
dlouholeté zkušenosti a školám v oblasti východoslovenské 
Spiše, s nimiž jsme již dříve komunikovali v rámci dlouho-
dobých, longitudinálních výzkumů v romských osadách.  
Důvodem bylo, že zde je největší koncentrace Romů v Evropě. 

• Určitým vybraným romským učitelům a odborníkům. 
Tento výběr respondentů byl také cílený a vyplýval z infor-
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movanosti výzkumníka o romských učitelích v různých 
školách ČR a SR. 

• Studentům andragogiky kombinovaného studia na Ústavu 
pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzi- 
ty Tomáše Bati ve Zlíně. Zde je výzkumník jejich učitelem, 
ale otázky jim zadal nikoliv jako úkol, ale prosbu, o níž  
se mohli studenti rozhodnout naprosto dobrovolně. Otázky 
nebyly podmíněny žádnou zkouškou, což vyvolalo u stu-
dentů možnost se svobodně vyjádřit, zamyslet se opravdu 
nad podstatou zkoumaného problému. Návratnost odpovědí 
byla vysoká a studenti se k otázkám vyjadřovali velmi kom-
petentně a s vysokou mírou citlivosti k vymezenému 
problému. 

Metody a techniky výzkumu 

Pro výzkumnou analýzu jsme zvolili kvalitativní metodu 
zkoumání. Východiskem byl pilotní výzkum. 

Interpretace výsledků 

Pro interpretaci odpovědí respondentů a získání obecných 
závěrů jsme použili kvalitativní metodu. Z publikací, které popisují, 
jak získat kvalitativní analýzou obecné závěry (např. Šeďová, 2007, 
s. 207, nebo Strauss, Corbinová, 1999), jsme vybrali metodu vytvá-
ření trsů od psychologa Miovského: 

„Metoda vytváření trsů slouží obvykle k tomu, abychom seskupili a koncep-
tualizovali určité výroky do skupin, např. dle rozlišení určitých jevů, místa, 
případů atd. Tyto skupiny (trsy) by měly vznikat na základě vzájemného 
překryvu (podobnosti) mezi identifikovanými jednotkami. Tímto procesem 
vznikají obecnější, induktivně zformované kategorie, jejichž zařazení do dané 
skupiny (trsu) je asociováno s určitými opakujícími se znaky, určitým cha-
rakteristickým uspořádáním atd. “ (Miovský, 2006, s. 221). 
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Analýza dílčích cílů výzkumu 

Nejprve jsme v odpovědích hledali jednotky informací: 

A/ DŮLEŽITOST KOMUNIKACE MEZI UČITELEM  
A RODIČI ŽÁKA 

Toto zjišťování bylo realizováno pomocí otázky číslo jedna: 

1/ Je pro dobrou komunikaci mezi lidmi ve společnosti důležitá  
i dobrá a vstřícná komunikace učitele s rodiči jeho žáka - a když 
ano, tak proč? 

Neromští odborníci: 
1. odbornice: učitelka (anonymně) 

• Samozřejmě ano. 
• Komunikace s rodiči vede ke zlepšení komunikace se žákem. 
• Uvědomění si spolupráce učitele s rodiči vede ke zlepšení 

chování žáka. 
2. odborník: Doc. PhDr. Boris Titzl, PhD. 

• Jednoznačně ano. 
• Komunikace je spíš vzájemné dorozumívání. 
• Smyslem komunikace je nalézání společného dorozumění. 

3. odbornice: Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. 
• Samozřejmě. 
• Forma komunikace znamená nejen rodičovské schůzky, ale  

i individuální konzultace učitele s rodiči. 
• Škola a učitel může mnoho pozitivního, ale nemůže suplovat 

rodinu a společnost. 
• Je více determinant a ty v současnosti negativně ovlivňují 

rodinu (uspěchaná doba). 

Neromští učitelé 
1. učitelka Emília Procházková 

• Vlídná komunikace-základ rovnocenné spolupráce. 
• Učiteli i rodiči by mělo jít o stejnou věc – výchovu a vzdě-

lávání dítěte. 
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2. učitelka Mgr. Jana Vomelová 
• Ano. 
• Komunikace je jedna z důležitých situací, při kterých se 

ukazuje vychovanost společnosti. 
• Komunikační dovednosti a zvládání sociálních situací 

učitelem je potřebné. 

Romští učitelé a odborníci 
1. učitelka ZŠ: Mgr. Júlia Kitanovská 

• Vzdělávání dětí je založeno na vzájemné komunikaci. Bez 
té nelze vzdělávat. 

• Každý vstřícný krok učiněný vzájemnou komunikací dvou 
stran, může přinést změnu k lepšímu. 

• Pokud je komunikace přerušena, anebo k ní nedochází 
vůbec, tak oběma stranám chybí informace k tomu, aby 
pochopily jeden druhého. 

• A z toho vznikají často nedorozumění a negativní postoje 
2. učitel (univerzitní): Mgr. Ivan Rác, PhD. 

• Komunikácia skvalitňuje spoluprácu trojuholníka učiteľ – 
žiak – rodič. 

• V prípade, že by k efektívnej, produktívnej, dobrej komu-
nikácii nedochádzalo, je tu vysoký predpoklad vzniku ko-
munikačnej bariéry, 

• V mnohých smeroch to vedie k problémom nielen vo vyučo-
vacom procese, ale aj v samotných medziľudských vzťahoch. 

Studenti andragogiky 

HANA FILÍPKOVÁ 
• Je nutné podporovat vytvoření a udržení vstřícné komuni-

kace mezi pedagogy a rodiči romských žáků. 
• Potřebujeme, aby učitelé dětí z romských rodin nebyli 

jenom pedagogové, ale také andragogové. 
• Základním předpokladem je, aby si pedagog získal důvěru 

romské menšiny. 
• Pokud se podaří pedagogům získat si vstřícnost rodičů 

romských dětí, logicky se zvýší vzdělanost romských žáků. 
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Pak nastane situace, kdy Romové budou zastávat v za-
městnání čím dále více postů středoškolské či dokonce 
vysokoškolské úrovně. Díky takové změně pak budou 
většinovou společností zcela přijati. 

TEREZA SEMELOVÁ 
• Ano, komunikace je důležitá. 
• Rodiče mají na dítě mnohem větší vliv než učitel, komu-

nikací mohou ovlivnit nežádoucí chování. 

JANA SMÍLKOVÁ 
• Komunikace učitele s rodiči žáků je nutná, jelikož základní 

výchova a celkové působení na děti se odehrává v inter-
akcích mezi rodiči a dětmi v rodině. 

• Zde je třeba hledat základní zdroje a možnosti koordinace  
a navázání učitele na výchovné působení na děti pro jejich 
všestranný rozvoj. 

ANDREA ŠILHÁROVÁ 
• Ano, protože rodiče mají na děti velký vliv. 
• Rodiče by měli s učiteli spolupracovat. 

Interpretace a shrnutí prvního cíle, otázky 

V této části analýzy a interpretace výzkumného tématu jsme 
sledovali, zdali je důležitá komunikace učitele s rodiči jeho žáka.  
U všech respondentů znělo jednohlasně s některými obměnami: Ano, 
samozřejmě, jednoznačně ano, komunikace je nutná, je důležitá, 
zkvalitňuje práci trojúhelníka učitel-rodič-žák, má pozitivní vliv na 
vzdělávání žáka. Jedna z respondentek vztáhla tuto odpověď již na 
důležitost komunikace učitele ve vztahu k romskému žáku a jeho 
rodičům a akcentovala andragogikou roli učitele: 

Vzhledem k tomu, že komunikace je základním rysem společnosti, je 
důležité, aby se ubírala pozitivním směrem. Je nutné podporovat 
vytvoření a udržení vstřícné komunikace mezi pedagogy a rodiči 
romských žáků. Pokud se podaří pedagogům získat si vstřícnost 
rodičů romských dětí, logicky se zvýší vzdělanost romských žáků. Pak 



144 Role učitele při ovlivňování a zmírňování interetnického napětí ve společnosti 

nastane situace, kdy Romové budou zastávat v zaměstnání čím dále 
více postů středoškolské či dokonce vysokoškolské úrovně. Díky 
takové změně pak budou většinovou společností zcela přijati. (Filíp-
ková, studentka andragogiky) 

B/ DŮLEŽITOST KOMUNIKACE MEZI UČITELEM  
A RODIČI ROMSKÉHO ŽÁKA 

Úroveň důležitosti komunikace s rodiči romských žáků ve 
vztahu k výchově a vzdělávání romských žáků ve škole jsme sle-
dovali položením otázky číslo dvě: 

2/ Myslíte si, že tato komunikace v zájmu žáka jako budoucího 
dospělého člena společnosti je mezi učitelem a rodiči romského 
žáka v současné době optimální a zdali se učitelovo zaměření 
dialogu s rodiči projevuje v zájmu zlepšování dobrých vztahů 
mezi majoritou a minoritou? V převaze kladného či záporného 
posouzení uveďte prosím důvody, které to podle Vašeho soudu 
způsobují. 

Znovu jsme převedli odpovědi jednotlivých respondentů do 
jednotek informací, které byli v následném postupu dále zobecňo-
vány do kategorií a poté do skupin kategorií (trsů). 

Neromští odborníci: 
1. odbornice: učitelka (anonymně) 

• Žiak si postupne vypestuje pozitívny vzťah k sebahodno-
teniu. 

• Snaží sa o korekciu svojho správania aj bez zásahov zo stra-
ny učiteľa a rodiča. 

2. odborník: Doc. PhDr. Boris Titzl, PhD. 
• Příliš obecně a hlavně široce postavená otázka. 
• Učitel může i chtít a k rodičům romského žáka se blíž ne-

dostane. 
• Nebo rodiče by rádi (jsou takoví), kdyby jim někdo poradil  

a u učitele mohou zaregistrovat skrytou předpojatost. 
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• Bylo by zajímavé zjišťovat, kolik je skrytého rasismu mezi 
učitelstvem, a také-kolik je zklamání nad snahou, která 
vyšuměla do prázdna. 

3. odbornice: Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. 
• Nechci zobecňovat, ale myslím si, že komunikace rom-

ských rodičů se školou není dostatečná. 
• Z obou stran převládá nezájem, učitelé považují kontakty s 

rodiči romských dětí za zbytečně, neefektivní, a rodiče zase 
nemají chuť školu navštívit, většinou se kontaktují, jen když 
jsou s jejich dětmi problémy, neřku li, že mají pocit diskri-
minace jejich dětí. 

• Na navštěvování rodin romských žáků kantoři nemají čas, 
a opět to často považují za zbytečné. Abych pravdu řekla, 
nevím, jak z toho ven. Je to léta "začarovaný kruh". 

Neromští učitelé 
1. učitelka Emília Procházková 

• Optimální není, mnozí romští rodiče nemají zájem o vzdě-
lávání svých potomků nebo zájem předstírají. 

• Když má romský rodič pocit, že je ve škole dobře přijat  
a vyslechnut, řekne víc, než chtěl, přislíbí větší pomoc při 
vzdělávání potomka, ale sliby mají krátkodobý charakter. 

2. učitelka Mgr. Jana Vomelová 
• Ano je optimální. 
• Komunikace mezi učitelem a rodičem romského žáka je 

vedena jako rovnocenný dialog. 
• U nás na škole rozhovor směřuje vždy jen pro dobro žáka. 

Romští učitelé a odborníci 
1. učitelka ZŠ: Mgr. Júlia Kitanovská 
• Myslím si, že učitelé z řad majority (což, já nejsem a proto je 

můj názor velmi subjektivní) ještě stále neumí komunikovat 
s romským žákem, jsou zatíženi předsudky a hlavně velkou 
nechutí romské dítě posouvat vpřed…k úspěchu, k sebe-
realizaci… 
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• Česká společnost již neskrývá své negativní postoje vůči 
Romům, jako tomu bylo dříve. Dnes otevřeně ukazuje na toho, 
koho nemá ráda. A to se děje i ve školách. 

• Pedagogové jakoby přestávali být profesionály a v diskusích 
s romským dítětem sklouzávají k osobním urážkám, a na-
rážkám na sociální statut žáka. Zde často vznikají těžké 
konfliktní situace. 

• Pedagog s romským rodičem hovoří stále nadřazeně a roz-
hovor se nese v duchu výtek a jednostranně zaměřeného 
hodnocení. V mém okruhu jsou jen čtyři pedagogové  
z dvaadvaceti, kteří jsou schopni a ochotni vnímat romského 
žáka, jako DÍTĚ!!!!! A podle toho s ním jednají. Jakýkoliv 
neúspěch ve vzdělávání romských dětí je ohodnocen slovy 
„no jo, Cikáni, co byste chtěli“… 

2. učitel (univerzitní): Mgr. Ivan Rác, PhD. 
• „Nemyslím si, že je komunikácia na dobrej úrovni. 
• Z hľadiska formy komunikácie možno áno, jej obsah je však 

problematický. 
• A prečo? Predsudky, xenofóbia, diskriminácia, strach, nes-

chopnosť, neinformovanosť a mnoho ďalších faktorov spô-
sobuje tento existujúci stav“. 

Studenti andragogiky 

HANA FILÍPKOVÁ 
• Nemyslím si, že by tento druh komunikace byl optimální. 
• Jedním z důvodů je nedostatek vstřícných a empatických 

pedagogů, co se romské otázky týče. 
• Druhým důvodem, který úzce souvisí s prvním, je, že Romové 

necítí dostatečnou důvěru k učitelům svých dětí. 

TEREZA SEMELOVÁ 
• V tomto případě záleží hodně na učiteli i rodičích žáka. 
• Zatím vídám spíše negativní komunikaci bez snahy z obou 

stran. 
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JANA SMÍLKOVÁ 
• Komunikaci učitelů s romskými rodiči je nutno zintenzívnit. 
• Na základě pravidelných neformálních setkání se snažit  

o indentifikaci problémů a následné společné řešení při jejich 
odstraňování. 

ANDREA ŠILHÁROVÁ 
• Myslím si, že rodič romských žáků má špatné zkušenosti se 

školou a nerad dochází k učiteli nebo se mu vyhýbá. 
• Ale učitelé se nechovají k romským rodičům moc přívětivě. 

Odsuzují je, i když je neznají. 

Interpretace a shrnutí druhého cíle, otázky 

Po analýze výpovědí respondentů, které pocházejí z odpovědí 
na první otázku, zdali je důležitá pro úspěch žáka komunikace 
učitele s rodiči svých žáků, možná překvapí, nebo spíše ne, výsle-
dek druhé otázky. 

Téměř všichni respondenti se kromě jedné odpovědi shodli na 
tom, že v případě romských žáků to nefunguje. Spolupráce učitelů s 
romskými rodiči nejenom nefunguje ve většině případů. Ale romští 
učitelé psali o vyloženě negativním vztahu učitelů k žákům a jejich 
rodičům. Pedagožka profesorka Vališová nazvala tuto situaci 
začarovaným kruhem. A docent Titzl zauvažoval o možném výz-
kumu na téma rasismus mezi učiteli. 

Romská učitelka Kitanovská z Kladna doslova píše: 

Myslím si, že učitelé z řad majority (což, já nejsem a proto je můj 
názor velmi subjektivní), ještě stále neumí komunikovat s romským 
žákem, jsou zatíženi předsudky a hlavně velkou nechutí romské dítě 
posouvat vpřed…k úspěchu, k seberealizaci…Česká společnost již 
neskrývá své negativní postoje vůči Romům, jako tomu bylo dříve. 
Dnes otevřeně ukazuje na toho, koho nemá ráda. A to se děje i ve 
školách. Pedagogové jakoby přestávali být profesionály a v diskusích 
s romským dítětem sklouzávají k osobním urážkám, a narážkám na 
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sociální statut žáka. Zde často vznikají těžké konfliktní situace. 
Romský žák si už od mala, staví obrannou zeď vůči „bílému“, kterého 
odmítá respektovat, protože jím byl ponížen, a bohužel každý další 
komunikační neúspěch s členy majority bude tuto zeď posilovat, až 
přejde v sociální izolaci jedince. Ponižování se dostává romským dětem 
ve školách často. A to jak z řady pedagogů, tak z řad ostatních žáků. 
Pedagog s romským rodičem hovoří stále nadřazeně a rozhovor se 
nese v duchu výtek a jednostranně zaměřeného hodnocení. V mém 
okruhu jsou jen čtyři pedagogové z dvaadvaceti, kteří jsou schopni  
a ochotni vnímat romského žáka, jako DÍTĚ!!!!! A podle toho s ním 
jednají. Jakýkoliv neúspěch ve vzdělávání romských dětí je ohodnocen 
slovy „no jo, Cikáni, co byste chtěli“. Hlavní příčinu negativní 
komunikace ve školství spatřuji v nechuti hledat schůdná řešení pro 
obě strany. Učitel se málo snaží a romský rodič není ochoten cokoli 
přijímat od člena majority. Situace v této zemi zrovna celé věci 
nepomáhá. Naopak odpor a netolerance obou stran se přelévá do 
všech sfér sociálního života, tedy i do škol. Lidé se k sobě přestali 
chovat slušně a upadla celkově i morálka. To co by se nikdy nemohlo 
tolerovat, se dnes bere již jako běžná norma. 

C/ DŮLEŽITOST KOMUNIKACE MEZI UČITELEM  
A RODIČI ŽÁKA JAKO MODELU PRO ZLEPŠOVÁNÍ 
SITUACE INTERETNICKÉHO NAPĚTÍ 

Předchozí zjištění o úrovni komunikace učitele s romskými žáky 
a jejich rodiči spočívá v neochotě či nemožnosti komunikovat na 
obou stranách. Jak píše docent Titzl, 

učitel může i chtít a k rodičům romského žáka se blíž nedostane. Nebo 
rodiče by rádi (jsou takoví), kdyby jim někdo poradil a u učitele mohou 
zaregistrovat skrytou předpojatost. Bylo by zajímavé zjišťovat, kolik je 
skrytého rasismu mezi učitelstvem, a také – kolik je zklamání nad 
snahou, která vyšuměla do prázdna. 

Z hlediska těchto zjištění bude nyní velmi zajímavá sonda do 
otázky, zdali je učitel schopný na příkladu své komunikace s rodiči 
romských žáků vytvářet model vstřícné a tolerantní interetnické 
komunikace ve společnosti. 
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Neromští odborníci: 
1. odbornice: učitelka (anonymně) 

• Áno, Lebo rómski žiaci často nemajú doma pozitívne vzory 
správania ( napr. pre nich je krádež súčasťou kultúry a nie 
společensky neprijateľné správanie). 

2. odborník: Doc. PhDr. Boris Titzl, PhD. 
• Škole by velmi pomohli romští „mediátoři“. 
• Mohly by to být zejména matky úspěšnějších romských 

žáků. 
3. odbornice: Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. 

• Zlepšování komunikace učitelů a rodičů romského žáka je 
nezbytná. 

• Ale nedokážu si představit, jak ji zlepšovat. 

Neromští učitelé 
1. učitelka Emília Procházková 

• Není co zlepšovat. 
• Učitel ze své podstaty „ chce“, ale hlavně chtít musí i rodič. 

2. učitelka Mgr. Jana Vomelová 
• Ano, zlepšování komunikace je potřebné. 
• Bylo by dobré přijít na univerzální komunikaci, která by 

pomohla k lepšímu vzdělávání romských žáků, dát rodičům 
povědomost a o tom, jak je vzdělání dobré a podnětné pro 
lepší život jejich dětí. 

• Díky tomu by se odstranily bariéry, které v komunikaci 
jsou (správný tvar českého jazyka, pochopení nutnosti 
vzdělání apod.). 

• Dle mého názoru, napětí, která v poslední době vznikají 
nejen v České republice, jsou jen důsledky špatné politiky 
států. Potřebují uvolnit napětí, které je sužuje a zloba 
obrácená na politiky bývá podle zkušeností lidí neúčinná. 
Bohužel se lidé obrací se svou zlobou a nenávistí na 
skupinu, která je nejvíce zranitelná. 
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Romští učitelé a odborníci 
1. učitelka ZŠ: Mgr. Júlia Kitanovská 

• Ano myslím si, že dobrá interetnická komunikace může  
v mnohém pomoci, ale nemyslím si, že by to mohla 
ovlivnit jen sféra školství. 

• Ve škole to má začít. Tam je nutné udělat ten první krok. 
• Samozřejmě, že učitel má být nositelem kladných sociálních 

postojů, má být empatický se schopností komunikovat  
a působit výchovně jak na žáka, tak i na rodiče. Ale bylo by 
naivní si myslet, že rasismus, extremismus a násilí 
dostaneme z ulic díky pozitivní komunikaci ve školství. 
Protože dle mého názoru sociální nepokoje, zaměřené 
proti Romům, jsou důsledkem velmi špatného vládnutí  
v každé zemi, kde k nim dochází. A to mohu posoudit  
z vlastní zkušenosti z cest po Balkáně. 

2. učitel (univerzitní): Mgr. Ivan Rác, PhD. 
• „Škola ako sekundárny výchovný činiteľ určite veľmi po-

zitívne pôsobí na utváranie dobrých a kvalitných me-
dziľudských vzťahov napríklad aj medzi majoritou a mi-
noritou v našej spoločnosti. 

• Napätie však „neodstráni“ len škola, ale v tomto smere 
zohráva nesmierne dôležitú úlohu mediálna výchova, me-
dializácia týchto „problémov“ ako taká. 

Studenti andragogiky 

HANA FILÍPKOVÁ 
Ano, zcela jistě (viz otázka č. 1) 

TEREZA SEMELOVÁ 
Ano. 

JANA SMÍLKOVÁ 
• Myslím, že by lidé každé společnosti měli dodržovat  

v mezilidských vztazích základní etické zásady, toleranci 
a snahu o vzájemné porozumění ve vztazích vůči sobě 



JAROSLAV BALVÍN 151 

navzájem i příslušníkům jiných etnických skupin a ne-
rozlišovat dle barvy pleti či dle interkulturních odlišností. 

• To je dle mého názoru jedno ze základních měřítek celkové 
úrovně společnosti, její integrity a kultury. 

ANDREA ŠILHÁROVÁ 
Určitě je to velmi důležité pro porozumění, co po nich škola 

potřebuje (spolupráci). 

Interpretace a shrnutí třetího cíle, otázky 

V třetí části odpovědí je možno zaregistrovat určité rozpačité 
reakce respondentů. Na jedné straně považují za potřebné, že by se 
měla zlepšit komunikace mezi učitelem a romskými rodiči, žáky, na 
straně druhé jsou bezradní při navrhování metod, jak to zlepšit. 
Závěr, Summary 

Ve třech otázkách jsme zjistili, že učitelé a odborníci se vyjádřili 
k důležitosti vstřícné komunikace učitele k rodičům svých žáků 
velmi pozitivně. 

Ve druhé otázce respondenti vyjádřili jednoznačně, že ko-
munikace učitele s romskými rodiči a žáky neodpovídá profesio-
nálnímu étosu učitelského povolání. Škola nevytváří důsledně 
model vzájemné tolerantní komunikace, která by byla použitelná 
pro zlepšování interetnických vztahů ve společnosti. 

Následná otázka, zdali je potřebný trend zlepšování vztahů 
učitele a romských rodičů jeho žáků jako model pro zlepšování 
těchto vztahů, byla zodpovězena sice pozitivně, ale bezradně ve 
vztahu k metodám, které by učitel a škola měli použít. Jistě to sou-
visí se skepsí, zdali to je v silách a také v ochotě učitelů o to usilovat. 
Nejvýstižněji se vyjádřila k této situaci romská učitelka. Zmírňování 
interetnického napětí nezvládne pouze škola a učitel. Je to věcí 
celého společenského systému. 

Zde naše zjištění naznačuje, že je třeba pracovat na vytváření 
účelného a účinného systému metod, jak tuto potřebnou cestu 
nastoupit. A v tomto procesu mohou nalézat uplatnění pedagogika  
i andragogika. 



152 Role učitele při ovlivňování a zmírňování interetnického napětí ve společnosti 

Bibliografia 

BALVÍN, Jaroslav. Pedagogika, andragogika a multikulturalita. Praha: Hnutí R, 2012. 
MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: 

Grada, 2006. 
STRAUSS, ANSELM, CORBINOVÁ, JULIET. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy  

a techniky metody zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce Brno, Nakla-
datelství Albert Boskovice, 1999. 

ŠEĎOVÁ, KLÁRA. ANALÝZA kvalitativních dat. 6. kapitola. ŠVAŘÍČEK, Roman, 
ŠEĎOVÁ, Klára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 
2007. 

Poznámka autora: Všichni jmenovaní odborníci souhlasili s uveřejněním svých 
jmen při interpretaci výzkumu. 

 
Kontakt 
Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. 
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzі, 
przy ul. Sienkiewicza 9 
Łódź 



JAROSLAV BALVÍN 153 

 
  

RECENZJA 



 

 



 

 

Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 9/2015

Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska, Zanikanie.  
Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością,  

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej,  
Warszawa 2013. 

 
Autorka recenzowanej rozprawy – Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska 

jest doktorem nauk humanistycznych, pedagogiem i psychologiem na 
stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Akademii Peda-
gogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W ramach swoich 
zainteresowań poznawczych zajmuje się kontekstem społeczno-kultu- 
rowym funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Interesuje ją szcze- 
gólnie rola wydarzeń trajektoryjnych w życiu człowieka, problematyka 
nierówności społecznych, jak również zastosowanie metod jakościowych  
w badaniach nad rzeczywistością społeczną. W tym zakresie współpracuje 
z Agency of Development In Special Needs Education oraz z Helsińską 
Fundacją Praw Człowieka w Gruzji. Omawiana przeze mnie książka sta-
nowi publikację rozprawy doktorskiej tej autorki. Agnieszka Wołowicz- 
-Ruszkowska zajęła się w niej badaniami jakościowymi nad tożsamością 
kobiet, które urodziły się z niepełnosprawnością bądź też uległy niepełno-
sprawności w pewnym momencie życia. Publikacja dzieli się na trzy części, 
przy czym pierwszą stanowi rozdział teoretyczny, druga poświęcona jest 
metodologii badań, a trzecia prezentacji i omówieniu wyników. 

W części pierwszej pt. Definicje i konteksty pojęcia tożsamości autorka do- 
konała prezentacji wybranych koncepcji związanych z problematyką tożsa- 
mości, kładąc nacisk na sposób jej kształtowania. Rozdział pierwszy rozpo- 
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czyna ukazaniem modeli tożsamości Zbigniewa Bokszańskiego. Następnie 
zajmuje się motywem włóczęgi Zygmunta Baumana, odnosząc go do sytua-
cji osoby niepełnosprawnej oraz koncepcją cieni miasta Arnolda Midnela, 
odnosząc ją do osób niepełnosprawnych jako zbiorowości. Dwa ostatnie 
podrozdziały poświęcone są narracji jako sposobowi kreowania tożsa- 
mości. To fragment, w którym autorka śledzi tożsamość narracyjną w ra-
mach trzech różnych ujęć – społeczno-konstrukcjonistycznym, poznawczo- 
-konstrukcjonistycznym i psychologiczno-dyskursywnym oraz zajmuje się 
pamięcią autobiograficzną i jej znaczeniem dla przebiegu procesów tożsa-
mościowych. W rozdziale drugim, Konteksty i warunki kształtowania się tożsa-
mości niepełnosprawnych kobiet, czytelnik znajdzie omówienie koncepcji osób 
marginalizowanych Ervinga Goffmana oraz teorii społecznej kategoryzacji 
Susan Fiske, a następnie rekonstrukcję koncepcji trajektorii Anselma Straus-
sa, Fritza Schützego i Gerharda Riemanna. Środkowa, metodologiczna, część 
omawianej pracy, zatytułowana Przyjęta strategia i metodologia badań, rozpo-
czyna się od omówienia feministycznego podejścia w badaniach naukowych. 
Po nim następuje uzasadnienie wyboru badań jakościowych jako metody 
studiowania sytuacji kobiet niepełnosprawnych. Autorka zapoznaje czytel-
nika z zasadą teoretycznego doboru próby, którą zastosowała w swojej pracy 
badawczej, a prócz tego informuje, w jaki sposób wzmacniała trafność badań 
oraz rzetelność danych, wyjawia cel badań i prezentuje zadanie badawcze. 
Drugi rozdział części metodologicznej poświęcony jest badaniom biograficz-
nym. Dowiadujemy się z niego, jaka myśl socjologiczna leży u podstaw tej 
metody badań, a ściśle – poznajemy koncepcję współczynnika humanistycz-
nego Floriana Znanieckiego oraz koncepcje socjologiczne: biografistyczną 
Schützego i interakcjonistyczną Straussa. Po tym wprowadzeniu autorka 
przedstawia główne założenia metody wywiadu autobiograficznego Schüt-
zego. W trzecim rozdziale metodologicznym badaczka pochyla się nad fe-
nomenem narracji oraz prezentuje zastosowaną w niniejszej pracy metodę 
autobiograficznego wywiadu narracyjnego. Poznajemy nie tylko założenia 
teoretyczne tej metody, ale także przebieg wywiadów z Respondentkami, 
dzięki czemu czytelnik zyskuje wiedzę, w jaki sposób został zgromadzony 
materiał badawczy. W niniejszym rozdziale dowiadujemy się także, w jaki 
sposób autorka analizowała zebrany materiał, począwszy od wyłonienia 
fragmentów narracyjnych aż do uzyskania „wzorów przebiegów biograficz-
nych” (s. 121). Na końcu części drugiej autorka przedkłada czytelnikowi 
pytania badawcze, a także opisuje próbę badawczą, informując o ilości prze-
badanych kobiet, ich wieku, miejscu zamieszkania oraz rodzajach niepełno-
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sprawności. W części trzeciej, Tożsamość niepełnosprawnych kobiet i ich trajekto-
rie biograficzne, następuje prezentacja wyników badań oraz końcowych wnio-
sków. Część ta rozpoczyna się od analizy sposobu, w jaki kobiety kształtują 
narracje o swoim życiu, ze szczególnym uwzględnieniem momentu prze-
chodzenia od sprawności do niesprawności jako momentu kluczowego  
w życiu każdej z Respondentek. Badaczka ukazuje pojawiającą się (bądź 
gwałtownie postępującą) niepełnosprawność w perspektywie rozłamu w toż-
samości, związanego z niekontrolowanym nadejściem cierpienia i koniecz-
nością przebudowy życia, a tym samym – przebudowy tożsamości. Przy 
okazji tych rozważań zostaje ujawniony rozwojowy aspekt opisywanych 
wydarzeń. O tym, „czy doświadczenie jest spostrzegane i interpretowane 
jako rozwijające, czy nie” – czytamy – „decyduje interpretacja zaistniałego 
zdarzenia oraz wymiar aktywności kobiet i poczucie tożsamości osobistej 
dające mocną podstawę do rozpoczęcia konstruktywnych przekształceń 
osobowościowych” (s. 163). W rozdziale drugim czytamy o cielesności kobiet 
niepełnosprawnych. Przed omówieniem wyników badań autorka zdecydo-
wała się umieścić rozważania teoretyczne, ponieważ potrzeba pochylenia się 
nad cielesnym aspektem niepełnosprawności pojawiła się już po zakończe-
niu prac nad właściwą częścią teoretyczną W antropologicznych rozważa-
niach nad cielesnością znajdujemy ujęcie ciała jako tekstu kultury, a także 
kategorię trzeciej płci, oznaczającą w omawianym kontekście kobietę niepeł-
nosprawną wyrzuconą poza kategorie kobiecości i męskości. Zostaje tu pod-
kreślona nieobecność ciał niepełnosprawnych kobiet oraz towarzysząca jej 
nadreprezentacja ciał pięknych, kompletnych i zdrowych w dyskursie me-
dialnym. W dalszych analizach autorka omawianej rozprawy wyodrębnia  
i opisuje trzy typy myślenia kobiet o własnej niepełnosprawności: „poddanie 
się niewidzialności” (s. 189), „próby dopasowania się do przyjętych wzor-
ców” (s. 190) oraz „usunięcie granicy pomiędzy osobą zdrową a niepełno-
sprawną” (s. 192). Rozdział trzeci dotyczy znaczenia środowiska, zwłaszcza 
rodzinnego, w kształtowaniu się tożsamości kobiet z niepełnosprawnością, 
dotyka też wpływu niepełnosprawności na zawieranie związków osobi-
stych, w tym – związków o charakterze seksualnym. Analizie zostają podda-
ne także reakcje społeczne na fizyczne oznaki niepełnosprawności u kobiet. 
Wśród tych reakcji autorka wyróżnia zachowania „przyzwalające”, „przy-
zwalająco-zakazujące” (s. 246) oraz „zakazujące” (s. 247). W rozdziale czwar-
tym badaczka śledzi strategie włączania nowego obrazu siebie jako osoby  
z niepełnosprawnością do tożsamości. Wyróżnia tożsamość „kontestującą” 
(s. 250), „odrzucającą”, „gniewną” (s. 253), konfliktową” oraz tożsamość 
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„realistyczną” (s. 256) – która odznacza kobiety pogodzone z własnym  
losem. Rozdział piąty stanowi podsumowanie pracy. W nim autorka zwraca 
uwagę, że opowieść o niepełnosprawności to dla większości kobiet „najważ-
niejsza opowieść w życiu”, „matryca dla innych opowieści” (s. 288) i klucz 
do interpretacji świata. Podkreśla, iż przeżywanie niepełnosprawności po-
woduje zmiany w obrębie tożsamości, porównując sytuację niepełnospraw-
nych kobiet do sytuacji wędrowca, który zgubił mapę, tym samym powraca-
jąc do myśli Z. Baumanna, przywołanej na początku książki. Tym razem 
zostają wytyczone „obszary zagubienia” (s. 290) kobiet niepełnosprawnych: 
„w przestrzeni” (s. 290) – zmiana percepcji przestrzeni, „w czasie” (s. 291) – 
koncentracja na teraźniejszości oraz „wśród innych” – „zawężenie przestrze-
ni społecznej” (s. 291). Badaczka zwraca uwagę na to, jak kobiety oceniają 
niepełnosprawność i jak ta ocena wpływa na ich historie. Podkreśla, że nie-
pełnosprawność to z jednej strony zagrożenie dla tożsamości, a z drugiej – 
szansa rozwoju. 

W niniejszej publikacji Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska podjęła się 
ważnego i trudnego zadania – zgłębienia wycinka rzeczywistości społecz-
nej, który został osnuty zasłoną milczenia. Niepełnosprawność – wraz ze 
swym najbardziej wstydliwym aspektem – cielesnością – jest konsekwent-
nie wyrzucana poza nawias rzeczywistości medialnej, kulturowej i spo-
łecznej. Co ciekawsze, wszelkie kampanie prowadzone na rzecz osób  
z niepełnosprawnością – kładąc nacisk na odmienność osób niepełno-
sprawnych – wzmacniają ów efekt, zamiast przyczyniać się do jego zatar-
cia. W ten sposób rośnie mur oddzielający niepełnosprawnych od reszty 
świata. Nie wiadomo, co kryje się za tym murem, jakie problemy i oczeki-
wania. Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska, poprzez niniejszą pracę badaw-
czą, przełamuje tę barierę, budując dla niepełnosprawnych kobiet otwartą 
przestrzeń, pozwalającą im na swobodne opowiedzenie własnych historii. 
Dzieje się to na dwóch planach – psychologicznym – w wymiarze jednost-
kowego doświadczenia każdej z Respondentek i społecznym – w wymia-
rze stworzenia pola badawczego i wypełnienia go zgromadzonymi tre-
ściami. Jeśli, jak zauważyła autorka badań, kobiety niepełnosprawne 
skazane są na „niewidzialność” (s. 174), to niniejsze badania stanowią pró-
bę wydobycia ich z owej niewidzialności poprzez naukowe opisanie ich 
doświadczeń i udostępnienie opisu szerszemu gronu odbiorców. 

Nie tylko sam akt zgromadzenia życiorysów i dokonania ich analizy 
zasługuje na uwagę. Warto dostrzec także sposób, w jaki badaczka spogląda 
na problematykę radzenia sobie z niepełnosprawnością. Tematem nie są bo-



Recenzja 159 

wiem biografie kobiet, ale ich tożsamość w kontekście ich biografii. Badaczka 
stawia pytanie, w jaki sposób niepełnosprawne kobiety tworzą narracje  
o własnym życiu i niepełnosprawności przez pryzmat trajektorii. Ten zabieg 
podnosi wartość badawczą pracy, bowiem śledząc mechanizmy kształto-
wania się tożsamości u niepełnosprawnych kobiet, dochodzimy do ogólniej-
szych prawd dotyczących mechanizmów tworzenia się tożsamości. 

Kolejną zaletę omawianej pracy stanowi podwójna perspektywa, z ja-
kiej autorka spogląda na kobiety niepełnosprawne. Przede wszystkim jest 
to właśnie perspektywa podmiotu narracji, czyli subiektywna wizja siebie  
i świata zawarta w sposobie konstruowania i prowadzenia narracji. Per-
spektywa ta daje możliwość ukazania badanego fragmentu świata spo-
łecznego jako wypadkowej punktów widzenia wielu osób, co pozwala 
pogodzić naukowy obiektywizm z subiektywizmem podmiotów przed-
stawianych tu historii oraz jednostronność spojrzenia poszczególnych osób 
z wielowątkowością rzeczywistości społecznej. Mimo koncentracji na 
podmiocie narracji – niepełnosprawnej kobiecie, badaczka nie poprzestaje 
na tym spojrzeniu, udaje się na grunt antropologii i socjologii, by tam szu-
kać zjawisk i prawidłowości kulturowych, które wpływają na kształtowa-
nie się tożsamości kobiety niepełnosprawnej. Przykładem takiego postę-
powania jest rozpoczęcie rozdziału poświęconego cielesności kobiet 
niepełnosprawnych analizą sposobu istnienia ciała w otaczającej rzeczywi-
stości kulturowej i społecznej. Zabieg ukazania ciała jako tekstu kultury 
pozwala spojrzeć na omawianą problematykę w szerszym kontekście,  
a jednocześnie uzyskać pogłębiony obraz cielesności pojedynczej kobiety 
niepełnosprawnej. Równie ciekawy wątek antropologiczny to ukazanie 
związku pomiędzy sytuacją kobiet niepełnosprawnych a motywem „włó-
częgi” Z. Baumana. Wątek ten, pojawiając się na początku książki w roz-
dziale teoretycznym i powracając na końcu – w podsumowaniu badań – 
stanowi klamrę spinającą całość. W odpowiedzi na koncepcję Baumana 
autorka wytycza i opisuje obszary zagubienia badanych „włóczęgów”. 
Użycie dwóch przeciwstawnych podejść, socjologiczno-antropologicznego 
oraz psychologiczno-narracyjnego pozwala na uzyskanie pełniejszego 
obrazu analizowanego wycinka rzeczywistości. 

W niniejszej pracy zabrakło, moim zdaniem, rozwinięcia wątku nie-
pełnosprawności jako szansy rozwoju. Badaczka zasygnalizowała, że część 
kobiet, dzięki pozytywnemu przepracowaniu trajektorii, doświadczyła 
ponownego otwarcia na świat. Należy się domyślać, że jest to możliwe 
jedynie dzięki uruchomieniu pewnych procesów myślowych, które nor-
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malnie nie zostałyby uruchomione, a które prowadzą do pogłębionego 
spojrzenia na siebie i innych. W tym sensie niepełnosprawność stanowi 
szansę rozwoju. Żałuję, że badaczka nie poświęciła więcej miejsca temu 
właśnie aspektowi, gdyż wydaje mi się on szczególnie interesujący w kon-
tekście wcielania osób niepełnosprawnych do społeczeństwa, a także  
wykraczania poza sygnalizowany przez nią schemat litości i niechęci  
w kształtowaniu postaw wobec niepełnosprawnych. Zgłębienie aspektu 
rozwojowego niepełnosprawności wydaje mi się drogą ku niepełnospraw-
nym, szansą na zrównoważenie perspektywy, z której widzimy ich jako 
ułomnych, cierpiących i bezwolnych. 

Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska dokonała trafnego wyboru metodo-
logii badań, decydując się na badania jakościowe, które, jak to określiła, 
stanowią próbę „oddania głosu” Respondentkom (s. 128). Pozwala na to 
metoda otwartego wywiadu autobiograficznego, umożliwiająca podjęcie 
tych tematów, które okazały się ważne dla samych Respondentek, w taki 
sposób, w jaki to czyniły Respondentki. Subiektywizm narracji o sobie  
i świecie – narracji, która stanowi jednocześnie przedmiot i metodę badań, 
współgra z wielowątkowością i niejednoznacznością podejmowanej pro-
blematyki kształtowania się tożsamości kobiet niepełnosprawnych. Wraż-
liwość badaczki na problemy Respondentek, jej ciepły stosunek do Bada-
nych oraz gotowość do wysłuchania ich historii bez arbitralnie przyjętego 
schematu, o czym świadczy rezygnacja ze sporządzania kwestionariusza 
pytań, doprowadziła do stworzenia pełnego, barwnego i ciekawego obrazu 
rzeczywistości społecznej widzianej oczami kobiety z niepełnosprawno-
ścią. Jednocześnie, co wydaje się kluczowe, mimo tak swobodnej formy, 
jaką jest analiza wywiadów otwartych, rozprawa Agnieszki Wołowicz- 
-Ruszkowskiej nie pozostawia wątpliwości co do swego naukowego charak-
teru. Autorka posłużyła się wybraną metodą analizy danych jakościowych, 
odpowiednią do podejmowanej problematyki. Jasno określiła sposób po-
stępowania badawczego, opisując i uzasadniając podejmowane kroki, wy-
tyczając cele badania i założenia badawcze, a także wyjaśniając, w jaki 
sposób wzmacniała trafność metody badawczej oraz rzetelność danych. 
Ponadto autorka skonstruowała bogatą, spójną z założeniami badawczymi 
oraz z przyjętą metodologią badań, ramę teoretyczną, wreszcie, dokonała 
wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy częścią teoretyczną, metodologiczną  
i badawczą – czego badacze stosujący metody jakościowe nie zawsze prze-
strzegają. Wszystko to czyni omawianą pracę badawczą, a także całą roz-
prawę, niezwykle przejrzystą i wiarygodną. 
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Książka Agnieszki Wołowicz-Ruszkowskiej porusza ważny i trudny 
temat. Ukazuje rzeczywistość niepełnosprawnych kobiet z ich własnej 
perspektywy – z pozycji kobiet potrójnie zagubionych – w przestrzeni,  
w czasie oraz wśród ludzi. To spojrzenie zostaje przeciwstawione szersze-
mu spojrzeniu, antropologicznemu, które stanowi punkt wyjścia, a jedno-
cześnie dopełnienie ukazanej przez badaczkę subiektywnej perspektywy 
podmiotu autobiograficznej narracji. Niniejszą rozprawę uważam za god-
ną polecenia ze względu na wagę poruszanych problemów oraz ze wzglę-
du na sposób ich ujęcia, co szczegółowo opisałam we wcześniejszych aka-
pitach. Praca ta stanowi też świetny przykład dobrze przeprowadzonych  
i przedstawionych badań jakościowych, zawierających czytelną metodolo-
gię, spójną z założeniami badawczymi, a także ugruntowaną w teorii za 
pomocą koncepcji socjologicznych, psychologicznych i antropologicznych. 
Jednocześnie uważam, że publikacja Zanikanie powinna trafić nie tylko  
w ręce osób o zainteresowaniach naukowych, ale także do szerszego grona 
odbiorców, ponieważ zawarte w niej treści mają charakter ogólnoludzki. 

Wioletta Magdalena Witkowska 
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Sprawozdanie z I Wrocławskich Spotkań  
Pedagogów Specjalnych „Wyzwania emancypacyjne  

w przestrzeni edukacyjnej i pomocowej”,  
15-16 września, 2015  

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego 

W dniach 15–16 września 2015 r. w Instytucie Pedagogiki Uniwersyte-
tu Wrocławskiego odbyły się pierwsze z planowanego cyklu Wrocławskie 
Spotkania Pedagogów Specjalnych zatytułowane „Wyzwania emancypacyj-
ne w przestrzeni edukacyjnej i pomocowej”. Patronat nad tym wydarze-
niem objął Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i Ze-
spół Pedagogiki Specjalnej przy KNP PAN. Organizatorem konferencji był 
Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Instytucie Pedagogiki 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Nasze zaproszenie do Komitetu Naukowego zgodziły się przyjąć zna-
czące osobistości polskiej pedagogiki i pedagogiki specjalnej: prof. dr hab. 
Iwona Chrzanowska, prof. dr hab. Zenon Gajdzica, prof. dr hab. Joanna 
Głodkowska, prof. dr hab. Aniela Korzon, prof. dr hab. Amadeusz Krause, 
prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. Marzenna Zaorska, dr hab. 
Beata Jachimczak, prof. UAM, dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. 
UKW, dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM, dr hab. Małgorzata Sekułowicz, 
prof. DSW, dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. UWr, dr hab. Alicja Szerląg, 
prof. UWr, dr hab. Grzegorz Szumski, prof. APS, dr hab. Teresa Żółkow-
ska, prof. US, dr hab. Danuta Kopeć. 

Członkiem Komitetu Naukowego, a zarazem przewodniczącą Komite-
tu Organizacyjnego była dr hab. Beata Cytowska. Pozostali pracownicy 
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Zakładu Edukacji Osób z Niepełnosprawnością: dr hab. Bernadeta Szczu-
pał, prof. UWr. dr Joanna Gładyszewska-Cylulko, dr Iwona Jagoszewska 
(Sekretarz), dr Piotr Plichta (Sekretarz) i dr Barbara Winczura, należeli do 
Komitetu Organizacyjnego Konferencji. 

Punktem wyjścia do zorganizowania pierwszego spotkania była po-
trzeba szerszego rozpatrzenia kwestii emancypacji osób i grup będących 
podmiotami pedagogiki specjalnej oraz próba określenia obecności para-
dygmatu emancypacyjnego w obszarze naukowo-badawczym. Paradyg-
mat emancypacyjny pozwala na zaakcentowanie podmiotowości i auto-
nomii osób z niepełnosprawnością, a także zweryfikowanie tradycyjnego 
podejścia do edukacji i rehabilitacji tej populacji. Zgodnie z jego ujęciem 
respektowanie woli osoby z niepełnosprawnością, stworzenie warunków 
do świadomej samodzielności i kształtowania swej odrębności i indywidu-
alności, szanowanie wolności podejmowanych przez nią decyzji oraz 
umożliwianie jej ponoszenia ich konsekwencji mają większe znaczenie niż 
stosowane metody oraz środki edukacji i rehabilitacji. 

Celami konferencji były m.in. próby analiz i syntez w zakresie następu-
jących zagadnień: 

1. Interdyscyplinarne ujęcie procesu emancypacji. 
2. Emancypacja w perspektywie pedagogiki specjalnej. 
3. Kompetencje emancypacyjne i ich kształtowanie poprzez działania 

edukacyjne i pomocowe. 
4. Bariery na drodze do emancypacji osób z niepełnosprawnością. 
5. Udział mediów i nowoczesnych technologii informacyjno-komuni-

kacyjnych w procesie emancypacji osób z niepełnosprawnością i ich 
rodzin. 

6. Dobre praktyki w działaniach emancypacyjnych wobec osób z nie-
pełnosprawnością. 

Zrezygnowaliśmy z typowego układu: sesje plenarne – sekcje, zastępu-
jąc je podziałem na panele dyskusyjne, w których – po wystąpieniach in-
dywidualnych – następowała moderowana część poświęcona dyskusji  
i pogłębieniu podjętych kwestii. Co warto podkreślić, czas na dyskusję nie 
miał jedynie symbolicznego charakteru, pozwalał bowiem na rzeczywisty  
i aktywny udział zainteresowanych osób. Zabieg ten naszym zdaniem 
okazał się udany, ponieważ stworzył atmosferę sprzyjającą otwartej i oży-
wionej dyskusji w zakresie podejmowanej problematyki. Panele dyskusyj-
ne zostały wyodrębnione ze względu na tematykę zgłoszonych prezentacji 
i referatów. 
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Pierwszy dzień konferencyjny rozpoczął się panelem, zatytułowanym: 
„Dyskurs emancypacyjny w pedagogice specjalnej” (moderatorkami były 
dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM i dr hab. Beata Cytowska). Jako 
pierwsi zabrali głos nasi goście z Kanady: dr prof. Kas Mazurek i dr prof. 
Margaret Winzer z University of Lethbridge z wystąpieniem dotyczącym 
różnych możliwości analizowania Konwencji o Prawach Osób z Niepełno-
sprawnością („Views on the convention on the rights of persons with disa-
bilities”). Kolejnym mówcą była dr hab. Dorota Podgórska – Jachnik, prof. 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, której wykład zatytu-
łowany był „Pedagogika emancypacyjna a pedagogika specjalna – kluczo-
we kategorie w emancypacyjnym dyskursie niepełnosprawności”. Dr hab. 
Marcin Wlazło z Uniwersytetu Szczecińskiego wprowadził słuchaczy  
w obszar „(Neo) liberalnych uwikłań emancypacyjnego paradygmatu pe-
dagogiki specjalnej”. Tę część panelu zamknęło wystąpienie dr hab. Joanny 
Konarskiej, prof. UP w Krakowie zatytułowane: „Emancypacja jako nowy 
nurt rehabilitacji”. 

Panel drugi: „Polityka oświatowa, działania pomocowe i nowoczesne 
technologie w procesie emancypacji osób z niepełnosprawnością” mode-
rowany był przez dr hab. Dorotę Podgórską-Jachnik, prof. UKW i dr hab. 
Bernadetę Szczupał, prof. APS i UWr. Jako pierwsza głos zabrała dr hab. 
Beata Jachimczak, prof. UAM, prezentując „Szanse i zagrożenia dla peda-
gogiki specjalnej w kontekście (nie)zmienności polityki oświatowej”. Ko-
lejny mówca, dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM, swój czas poświęcił na 
omówienie specyfiki i podobieństw korzystania z nowych mediów przez 
typowych i wyjątkowych użytkowników („Technologie Informacyjno-
Komunikacyjne (TIK) a młodzi ludzie o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych – od czego zależy pozytywne wykorzystanie?”). Następnie dr Karol 
Bidziński z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z Kielc przedstawił słu-
chaczom wystąpienie zatytułowane „Szkoła jako przestrzeń odkrywania 
podstaw własnej tożsamości przez uczniów z niepełnosprawnością na  
I etapie edukacji”. Drugi panel zamknęła prezentacja mgr Katarzyny Ku-
tek-Sładek z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie „W pu-
łapce pomagania – o (nie)dokończonej emancypacji studentów z niepełno-
sprawnością”. 

Trzeci panel w pierwszym dniu konferencyjnym koncentrował się na 
kwestii emancypacji w grupie osób z niepełnosprawnością wzrokową. 
Zatytułowany był: „Idee emancypacyjne w życiu osób z niepełnosprawno-
ścią wzrokową”, a moderatorkami były dr hab. Joanna Konarska, prof. UP 
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w Krakowie i dr Joanna Gładyszewska-Cylulko. W swoim wystąpieniu, 
otwierająca panel, dr Kornelia Czerwińska z Akademii Pedagogiki Specjal-
nej w Warszawie przedstawiła „Wątki emancypacyjne w biegu życia osoby 
z niepełnosprawnością wzroku”. Tę samą instytucję reprezentowała  
dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak, a jej prezentacja „Wyzwania emancy-
pacyjne w kontekście autonomii dorosłych osób z niepełnosprawnością 
wzroku” stanowiła ciąg dalszy rozważań w obszarze tyflopedagogiki. 
Wyjątkowy charakter miało wystąpienie mgr Agnieszki Sokołowskiej- 
-Kasperiuk z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z Wrocławia pt.: „Blaski i cienie 
na drodze do emancypacji dorosłej osoby ociemniałej. Studium przypad-
ku”, której towarzyszyła, przysłuchiwała się, a potem brała udział w dys-
kusji, bohaterka jej badań – pani Magdalena. 

Tak zakończyła się merytoryczna część pierwszego dnia „Wrocław-
skich Spotkań Pedagogów Specjalnych”, po której uczestnicy konferencji 
udali się do wrocławskiego „Afrykarium”, a następnie wzięli udział  
w uroczystej kolacji. 

Drugi dzień konferencyjny rozpoczął się panelem nazwanym: „Rze-
czywistość, uwarunkowania i konteksty emancypacji osób z niepełno-
sprawnością intelektualną”, a moderowanym przez dr. hab. Marcina  
Wlazło i dr. Piotra Plichtę. Był to drugi (po panelu poświęconemu osobom 
z niepełnosprawnością wzrokową) blok tematyczny koncentrujący się na 
jednej z grup osób z niepełnosprawnością. Otworzyła go dr Irena Ramik- 
-Mażewska z Uniwersytetu Szczecińskiego wystąpieniem „Komunikacja 
interpersonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną jako źródło 
(nie)świadomego Ja”. Następnie mgr Agata Jakubas z Uniwersytetu Wro-
cławskiego przedstawiła prezentację „Kobietą być, to być kobietą – czyli 
piętno (?) ‘niepełnosprawnej płci’ w doświadczeniach kobiet z głębszą 
niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do środowiskowego 
domu samopomocy”. Część panelu przed dyskusją zamknął Michał Talar  
z Fundacji L’Arche z Poznania, przedstawiając „Proces redakcji standar-
dów jakości życia w domach o charakterze rodzinnym dla dorosłych osób 
z niepełnosprawnością intelektualną jako praktyczny przejaw emancypacji 
osób z niepełnosprawnością intelektualną”. 

Zamykający konferencję panel piąty „Dziecko i jego rodzina w procesie 
emancypacji” moderowany był przez dr hab. Jolantę Baran, prof. UP  
w Krakowie i dr Barbarę Winczurę. W otwierającym wystąpieniu dr hab. 
Jolanta Baran przedstawiła „Potrzeby rodziców jako czynniki warunkujące 
emancypację ich dzieci z niepełnosprawnością”. Następnie mgr Łukasz 
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Koperski reprezentujący Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 
omówił „Znaczenie ruchu rodziców w procesie emancypacji osób niepeł-
nosprawnych”. Kolejnym było wystąpienie dr Tamary Cierpiałowskiej  
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie „Wychowanie do emancypa-
cji. Narracje osób podwójnie wyjątkowych o postawach rodzicielskich”. Po 
nim dr Iwona Konieczna z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 
zaprezentowała referat: „Choroba przewlekła jako przeszkoda w osiąganiu 
niezależności u dzieci”. Z kolei dr Sylwia Wrona, z Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie, zaproponowała kolejny kontekst w dyskusji: „Emancypacja  
w procesie wczesnej interwencji”. Ostatnim w panelu i jednocześnie w całej 
konferencji było wystąpienie mgr Pauli Bagińskiej reprezentującej Fundację 
ROSA z Wrocławia, która przedstawiła referat: „Idea Snoezelen i jej wyj-
ście naprzeciw potrzebom podopiecznego”. 

Po tej części nastąpiło podsumowanie i zamknięcie konferencji. Na 
szczególną uwagę zasługuje fakt, że najmłodsi uczestnicy spotkania (dok-
toranci i w jednym przypadku student), którzy dopiero rozpoczynają swo-
ją karierę naukową zaprezentowali wystąpienia o dobrej jakości meryto-
rycznej, spójne tematycznie, którym towarzyszyła duża dyscyplina 
czasowa. 

W konferencji, oprócz kilkudziesięciu naukowców z kilkunastu ośrod-
ków akademickich z kraju oraz gości z Kanady, brali udział przedstawicie-
le organizacji pozarządowych, placówek specjalnych oraz instytucji zarzą-
dzających oświatą. Wśród uczestników byli również pracownicy Instytutu 
Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studenci. W trakcie Wro-
cławskich Spotkań zorganizowana została wystawa fotografii uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej ze Środy Śląskiej, których autorzy byli obecni 
na Konferencji i opowiadali o swoich pracach. Warto podkreślić także 
obecność młodzieży ze szkoły zawodowej gastronomicznej dla niesłyszą-
cych, którzy przygotowali catering dla uczestników konferencji. 

W odczuciu organizatorów zaplanowane założenia Wrocławskich Spo-
tkań Pedagogów Specjalnych zostały zrealizowane, a informacje zwrotne 
od uczestników wspierają nas w zamiarze organizowania kolejnych Spo-
tkań, na które już dziś serdecznie Państwa zapraszamy do gościnnego 
Wrocławia. Obecnie trwają prace redakcyjne nad pierwszym w polskiej 
pedagogice specjalnej zbiorowym opracowaniem wybranych wątków 
związanych z emancypacją osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.  
O publikacji i jej dostępności będziemy Państwa informować. Zapraszamy 
do odwiedzenia i polubienia fanpage’a „Pedagogika Specjalna UWr” 
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(https://www.facebook.com/Pedagogika-Specjalna-UWr-689352334458148/), 
na którym można znaleźć m.in. fragmenty prezentacji przedstawianych na 
Konferencji. 

Dla tych z Państwa, którzy nie mogli być na obradach, w poniższej ta-
beli przedstawiamy fragmenty z konferencyjnych prezentacji pozwalające 
uchwycić charakter „Wrocławskich Spotkań”. 

Natalia jest bardzo nieśmiała – w trakcie tych zajęć zaczęła wyrażać swoje
opinie, przestała się na wszystko zgadzać – co dla innych mogłoby się wydawać
kłopotliwe – ja się cieszę. Zauważyłam mnóstwo korzyści jakie z nich wyniosła,
otworzyła się na inne dzieci w klasie, wyraża swoje emocje. Dzieci uczęszczające
na te zajęcia jeszcze bardziej się polubiły (za: P. Bagińska). 

Matki bardzo zaangażowane w rehabilitację swojego dziecka wraz z jego wie-
kiem, a szczególnie, gdy staje się prawie dorosłe (17–22 lata) zaniżają swoje ocze-
kiwania wobec jego rozwoju i nabywania samodzielności (J. Baran). 

Nauczyciele poprzez organizowanie, selekcjonowanie i kontrolowanie znaczeń
niepełnosprawności mogą nieświadomie uczestniczyć w wywieraniu przemocy
symbolicznej wobec uczniów (K. Bidziński). 

Nauczyłam się później na rowerze… Z tym, że to jest taki zwykły składak ma-
ły. Bo się uparłam. Więc, no po prostu moja mama wszystkie trzęsienia ziemi wi-
działa jak ja na ten rower wsiadałam, ale mi nie zabroniła. I się nauczyłam. (…)
Później mama sobie kupiła też rower i mówi „Jak ja ci dziękuję, że ty się uparłaś”
(za: T. Cierpiałowska). 

Rodzice pozwalali mi być samodzielną, przy kolejnych pogorszeniach się wi-
dzenia wręcz popychali mnie do tej samodzielności i można powiedzieć, że w końcu
rozhulałam się w moim życiu w tej samodzielności (za: K. Czerwińska). 

Jakie są możliwości uregulowania pozycji pedagoga specjalnego w szkole ogól-
nodostępnej (konieczność a nie możliwość zatrudnienia z „hierarchizowaniem
niepełnosprawności”?) (B. Jachimczak). 

Identyfikacje i autoidentyfikacje – prywatne modele kobiecości: „Czuję się (ko-
bieca), jasne, że czuję. Najbardziej czuję, to jak ładnie pomaluję buzię, wypachnię,
przebiorę. No i jak pan Kamil mi mówi, że piękna to jestem jak lala. Piękna kobie-
ta” (za: A. Jakubas).
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Czy termin „emancypacja” oddaje lepiej istotę zadań i problemów, które doty-
czą zarówno samego procesu rehabilitacji jak i funkcjonowania człowieka z niepeł-
nosprawnością w społeczeństwie, niż używane dotąd „integracja” i „inkluzja”?
(J. Konarska). 

W chorobie przewlekłej nie ma możliwości powrotu do stanu wcześniejszego,
a wynikające z niej zmiany mają charakter nieoczekiwany (byłem w pełni sił, mo-
głem się bawić, chodzić do szkoły, jak moi zdrowi rówieśnicy, grać w piłkę), szybki
(nagle pewnego ranka, nie mogłem podnieść ręki), trwały (mogę czuć się lepiej
przez krótki czas, ale nigdy nie wyzdrowieję) (I. Konieczna). 

Dla 69,7% badanych rodziców korzystanie z grup internetowych jest alterna-
tywną formą wsparcia w sytuacji, w której nie mogą się zwrócić o pomoc w inny
sposób (Ł. Koperski). 

Pedagogika emancypacyjna to projekt dostrzeżony, ale jeszcze niedokończony 
w pedagogice specjalnej, który należy i warto rozwijać (D. Podgórska-Jachnik). 

Widzimy media (głownie internet), a nie potrzeby rozwojowe, które przy ich
udziale są zaspokajane (zarówno w dobrych, jak i złych rzeczach) (J. Pyżalski). 

Tożsamość i potrzeba jej posiadania – dociera do świadomości wtedy dopiero,
gdy pytamy, „kim jestem” i „gdzie jest moje miejsce” (I. Ramik-Mażewska). 

Doświadczyłam wielu sytuacji, w których inni dziwili się, jak to możliwe, że
nie widzę, a tak dobrze wyglądam. Zaskakujące jest dla nich to, że zawsze mam
dobrze dobraną garderobę, ładnie zrobiony makijaż i efektownie wystylizowaną
fryzurę (Magdalena O., za: A. Sokołowska-Kasperiuk). 

Wzmocnić głos niemocnych (za: M. Talar). 

Niewidzenie nie jest cechą, która determinuje ciebie i twoją przyszłość. Każde-
go dnia jako osoby niewidome rozszerzamy nasze oczekiwania, ponieważ zbyt małe
oczekiwania tworzą przeszkody między nami i naszymi marzeniami. Możesz żyć
życiem jakim chcesz, brak wzroku nie jest tym, co cię powstrzymuje (źródło: 
www.nfb.org, za: M. Walkiewicz-Krutak).
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Na wyższych poziomach neurologii i w psychologii samo istnienie, byt czło-
wieka, jest czymś niezwykle istotnym. Chodzi tu o osobowość człowieka. Nie moż-
na rozdzielić studium choroby od studium tożsamości (Sacks 1994, za: M. Wlazło).

Pierwszym miejscem, gdzie rodzice mogą dostać wsparcie oraz wiedzę jak wy-
chowywać swoje niepełnosprawne dziecko do emancypacji, wydają się instytucje
realizujące wczesną interwencję (S. Wrona). 

Beata Cytowska, Piotr Plichta 
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