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 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 12/2016 

Wprowadzenie 

W niniejszym (drugim) tomie „Dyskursu emancypacyjnego  
w pedagogice specjalnej”, wydanego w ramach Interdyscyplinar-
nych Kontekstów Pedagogiki Specjalnej, kontynuowane są wątki 
podjęte przez autorów tekstów składających się na pierwszy tom. 
Zawarto tam przemyślenia, stan dyskusji, doniesienia z badań nad 
różnymi aspektami emancypacji – ważne z perspektywy osób  
z niepełnosprawnościami oraz istotne dla pedagogiki specjalnej i jej 
rozwoju jako nauki. 

Pierwsze dwa obcojęzyczne artykuły przedstawiają przykłady 
rozwiązań i działań podejmowanych w krajach wschodniej Europy 
(Ukrainy, Rosji i Białorusi) sprzyjających realizacji idei inkluzji  
w szkołach ukraińskich (Alla Kolypayeva), zmianie postaw spo-
łecznych wobec dzieci z niepełnosprawnościami oraz kształtowaniu 
umiejętności społecznych u tych dzieci i organizacji wsparcia ich 
rodziców. O takich działaniach, w ramach projektu międzyregio-
nalnego realizowanego w Moskwie i Mińsku, piszą kolejni autorzy 
(Alexander Muller Ruvimovich, Tatiana Viktorovna Lisovskaya). 

Szkoła jest niewątpliwie miejscem, w którym można i należy 
rozwijać zasoby osobowościowe uczniów, które stanowią o ich po-
tencjale emancypacyjnym. Zwraca na te kwestie uwagę Karol Bi-
dziński – autor kolejnego tekstu poświęconego uczniom z niepełno-
sprawnościami w młodszym wieku szkolnym. Podkreśla znaczenie 
szkoły ogólnodostępnej jako środowiska odkrywania podstaw wła-
snej tożsamości przez wspomnianą grupę dzieci. 
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Kolejne dwa artykuły również zostały poświęcone młodszej po-
pulacji osób z niepełnosprawnościami, w odniesieniu do podejmo-
wanych oddziaływań, których celem jest rozwijanie kompetencji 
emancypacyjnych. Beata Cytowska wskazuje na możliwości tkwiące 
w nauczaniu kierowanym, jako jednej z metod edukacji i wycho-
wania dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelek-
tualną, na drodze do rozwijania u nich samodzielności i autonomii. 
Z kolei Paula Bagińska podkreśla potencjał Sali Doświadczania 
Świata w kształtowaniu samoświadomości, niezależności i poczucia 
własnej wartości u dzieci z niej korzystających pod czujnym okiem  
i ze wsparciem terapeutów. 

Nauczanie kierowane i metoda Snoezelen (Sala Doświadczenia 
Świata) to przykłady oddziaływań, które mogą sprzyjać rozwijaniu – 
głównie u dzieci i młodzieży – kompetencji i umiejętności niezbędnych 
w dążeniu do autonomii. Jedną z takich umiejętności niejednokrotnie 
zaburzoną, czasem słabo lub w ogóle nierozwiniętą u osób z niepeł-
nosprawnościami, jest mowa werbalna. O barierach w porozumie-
waniu się i ich pokonywaniu za pomocą komunikacji alternatywnej  
i wspomagającej (AAC) pisze Dorota Podgórska-Jachnik, zwracając 
uwagę na zagrożenia związane z pośrednictwem językowym. 

Dalsze rozważania dotyczą osób dorosłych z niepełnospraw-
nościami zmysłowymi. Joanna Gładyszewska-Cylulko analizuje 
osobowościowe uwarunkowania procesu emancypacji osób z nie-
pełnosprawnością wzrokową, zaś Iwona Jagoszewska ukazuje 
oczekiwania osób niesłyszących w drodze do emancypacji i ich  
determinanty. Obie autorki zwracają uwagę na specyfikę rozwoju  
i wynikających z niej potrzeb osób z poważnymi wadami wzroku  
i słuchu. 

W rozważaniach nie pominięto ludzi starszych narażonych na 
zjawisko ageizmu we współczesnym skomercjalizowanym społe-
czeństwie. Bernadeta Szczupał i Kiriakos Chatzipentidis przedsta-
wiają zagadnienia dotyczące międzynarodowej ochrony godności 
osób starszych oraz w kontekście rodzimego porządku prawnego. 
Autorzy podkreślają znaczenie podmiotowego podejścia do senio-
rów, ich prawa do równego i godnego traktowania. 
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Ostatnie dwa artykuły dotyczą rodzicielstwa i rodziny w odnie-
sieniu do osób z niepełnosprawnością intelektualną, jednak w zu-
pełnie różnych aspektach. Łukasz Koperski nakreśla znaczenie ru-
chu rodziców w procesie emancypacji wspomnianej grupy osób. 
Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami od zawsze stanowili grupę 
konsolidującą się w walce o prawa swoich dzieci – do edukacji, 
opieki, pomocy, wsparcia, pracy, równego traktowania itd. W tym 
wymiarze ich działalność może sprzyjać rozwojowi kompetencji 
niezbędnych w dążeniu do samodzielności, niezależności, samo-
świadomości populacji, która z trudem uwzględniana jest jako 
zdolna do emancypowania się. Rodzice mogą też utrudniać, a wręcz 
uniemożliwiać te dążenia, szczególnie gdy w imię ochrony ograni-
czają autonomię swoich dzieci lub przez zaniedbanie depczą ich 
podmiotowość. 

Druga autorka – Agnieszka Drzazga – zwraca uwagę na jeden  
z aspektów wspomnianej autonomii dorosłych osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, a mianowicie ich rodzicielstwa. Do nie-
dawna uważano je za niemożliwe do zaakceptowania przez bliskich 
i społeczeństwo, więc uznawano, że należy odbierać dzieci parom  
z góry określanym jako niewydolne wychowawczo i opiekuńczo. 
Dziś, wśród rozważań nad emancypację tej grupy, coraz częściej 
podkreśla się ich prawo do rodzicielstwa, a zarazem otwiera dys-
kurs nad wspieraniem tej populacji w realizowaniu swoich marzeń  
i dążeń prokreacyjnych. 

Tom zamyka sprawozdanie Magdaleny Olempskiej-Wysockiej  
z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „O nauki zaangażo-
wane – w praktykę edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób z niepeł-
nosprawnością”, która odbyła się w Ustroniu w dniach 18–19 
kwietnia 2016 r. 

Zakres i różnorodność podejmowanych kwestii emancypacyj-
nych w obszarze pedagogiki specjalnej – nie tylko w przedstawio-
nych obu tomach „Dyskursu emancypacyjnego w pedagogice spe-
cjalnej” – jednoznacznie wskazują, że jako dyscyplina naukowa 
włączyła się w nurt idei i działań wzmacniających potencjał osób  
z niepełnosprawnościami, podkreślających ich prawa i wartości,  
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a przede wszystkim chroniących je przed różnymi formami dys-
kryminacji i marginalizacji. Wciąż pozostaje jednak kwestia imple-
mentacji wzniosłych koncepcji do codziennej praktyki. Zmiany  
w podejściu do osób z niepełnosprawnościami są już widoczne, 
choć nierzadko przychodzą z trudem, co zostało ukazane w części 
artykułów zawartych w obu tomach. 

Ufamy, że opublikowane teksty będą podtrzymywać, a może 
wręcz ukierunkowywać dyskurs emancypacyjny w obrębie peda-
gogiki specjalnej, a zarazem będą stanowić zauważalny wkład  
w rozwój dyscypliny. 

Redaktorzy 
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PAULA BAGIŃSKA 

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 
Fundacja Sensoria

Kształtowanie kompetencji emancypacyjnych 
w Salach Doświadczania Świata.  

Idea Snoezelen i jej wyjście  
naprzeciw potrzebom podopiecznego 

ABSTRACT: Paula Bagińska, Kształtowanie kompetencji emancypacyjnych w Salach Do-
świadczania Świata. Idea Snoezelen i jej wyjście naprzeciw potrzebom podopiecznego [Deve-
loping emancipatory competencies in Snoezelen Room. The notion of Snoezelen and 
its potential to meet the needs of users]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki 
Specjalnej, nr 12, Poznań 2016. Pp.13–30. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 
2300-391X 

In this article the author illustrates an idea of Snoezelen (Multisensory Environ-
ments, polish: Sala Doświadczania Świata), while describing its potential for stimu-
lating self-awareness and autonomy of its users. She analyses the main motives of 
creators of Snoezelen, to expose the influence of their attitudes towards an impor-
tance of basic human rights of people with every disability level on contemporary 
popularity and usefulness of Snoezelen for variety of recipients. She then examines 
the meaning of each of the main principles of Snoezelen Room, to hightlight a con-
nection between Snoezelen and the development of independence and self-esteem 
of its users. The conclusion of this analysis, as well as a personal experience of the 
author in using the Snoezelen method, allowed to frame an idea of the process of 
gaining individual autonomy in the environment of Snoezelen Room. 

Keywords: Snoezelen, Multisensory Environments (MSE), autonomy, emancipatory 
competencies 
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Metoda Snoezelen – w Polsce rozpowszechniona pod nazwą  
Sala Doświadczania Świata (oba terminy stosowane są zamiennie), 
cieszy się dużą popularnością, o czym świadczy mnogość powsta-
łych i wciąż powstających Sal. Przekrój ich odbiorców wskazujący 
na ogromną elastyczność i uniwersalność tej metody, jest jedno-
cześnie wynikiem możliwości wyjścia naprzeciw potrzebom wyka-
zywanym przez osoby z niej korzystające. Jej użytkownikami są 
zarówno dzieci, jak i dorośli, wykorzystywana jest zarówno indy-
widualnie, jak i grupowo, dla osób zarówno pełno-, jak i niepełno-
sprawnych. Żyjemy w czasach, w których bez względu na wiek, 
płeć czy towarzyszące zaburzenia doświadczamy takich samych 
problemów, wywoływanych czynnikami zewnętrznymi i narzuca-
nym trybem życia. Funkcjonując w przepełnionym nadmiarem 
bodźców środowisku, żyjąc w pędzie i próbując wychodzić naprze-
ciw stawianym oczekiwaniom, każdy człowiek potrzebuje chwili 
zatrzymania, kontroli nad podejmowanymi działaniami czy odbie-
ranymi doświadczeniami. Naturalna potrzeba odpoczynku oraz re-
generacji łączy się z potrzebą samostanowienia i własnego wyboru. 
Ich realizacja – możliwa, a także szeroko dostępna w Salach Do-
świadczania Świata – sprawia, że stają się one miejscem popular-
nym i wychodzącym naprzeciw potrzebom rozmaitych grup od-
biorców. 

Celem artykułu jest ukazanie Snoezelen nie tylko jako atrakcyj-
nego miejsca do stymulacji sensorycznej i odpoczynku, lecz również 
jako metody, która refleksyjnie używana, z uwzględnieniem jej 
podstawowych zasad, staje się sposobem rozwijania samodzielności 
i wolności, czyli osiągania emancypacji. Emancypacji będącej proce-
sem uwalniania się od ograniczeń, zdobywania nowych praw i pól 
wolności, a także korzystania z nich w sposób odpowiedzialny1. 
Emancypacji rozumianej jako autonomia oraz wyzwolenie od do-
minacji i zależności na rzecz swobodnego wyrażania własnych po-
trzeb, równości szans, prawa do samostanowienia, a także samore-
________________ 

1 M. Czerepaniak-Walczak, Pedagogika emancypacyjna: rozwój świadomości kry-
tycznej człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006, s. 144. 
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gulacji2. Podstawowym warunkiem umożliwiającym rozwijanie 
dążeń emancypacyjnych jest podmiotowość – termin używany do 
określenia bytu świadomego, chcącego i mogącego działać, dyspo-
nować sobą, mieć wpływ na zdarzenia, w których bierze udział, 
korzystając z wyrażanej przez siebie woli. Podmiotowość ujawnia 
się w sprawczości, wyborach wynikających z własnych intencji, 
uwzględniających własny potencjał, a także odpowiedzialności za 
ich następstwa i własne działania3. Pisząc o zamyśle tej metody, 
używam odpowiednio sformułowań idea, koncepcja lub, idąc krok 
dalej – filozofia Snoezelen, wskazując tym samym na możliwość 
szerszego spojrzenia na założenia Sali Doświadczania Świata i two-
rzony przez nie system wartości. Poszanowanie podmiotowości, jej 
pielęgnowanie, jest podkreślane w podejściu do podopiecznego  
w Sali Doświadczania Świata, a zasady obowiązujące podczas każ-
dego spotkania Snoezelen (przybierającego wręcz postać zdarzenia 
– sytuacji wyjątkowej), wspierają uzyskiwanie kompetencji eman-
cypacyjnych, umożliwiających rozumienie otaczającego świata, 
swego własnego w nim działania i własnych wyborów, zgodnych 
ze swoimi potrzebami oraz wartościami, a także świadomość ich 
konsekwencji4. 

Geneza Snoezelen – przykład działań emancypacyjnych 
wobec osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną 

w latach 70. XX w. 

Pierwsze spotkanie z Salą Doświadczania Świata jest zderze-
niem z miejscem zupełnie odmiennym. Poza atrakcyjnością wizual-
ną, nowością znajdujących się w nim i harmonijnie ze sobą współ-
________________ 

2 B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza „Im-
puls”, Kraków 2005, s. 264–265. 

3 M. Czerepaniak-Walczak, op. cit., s. 112–113. 
4 D. Dudała, Kompetencje społeczne w kształceniu na poziomie szkoły wyższej, „Biu-

letyn KRD” 2013, nr 12, s. 6. 
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grających urządzeń, miejsce to kusi wolnością decyzji, wyboru oraz 
szerokim wachlarzem możliwości doświadczania wszystkimi zmy-
słami. Jednak by zrozumieć swego rodzaju magię i filozofię Snoeze-
len, warto poznać idee oraz cele jakie przyświecały twórcom pierw-
szych Sal, gdyż to właśnie one nadały charakter całości wydarzenia 
zachodzącego w ich progach. 

W 1974 r. w Ośrodku Haarendael dla dzieci z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w miejscowości Haaren, znajdującej się na połu-
dniu Holandii, zastępczą służbę wojskową odbywał Klaas Schenk  
i Niels Snoek. Zajmując się organizacją czasu wolnego dla podo-
piecznych Ośrodka, dostrzegli trudną sytuację osób z głęboką nie-
pełnosprawnością. Postanowili stworzyć dla nich osobną propozy-
cję, wyposażając pokój w przedmioty stymulujące różne zmysły. 
Sala taka powstała również w ośrodku Haus Piusoord w Tilburgu,  
a koncepcja Snoezelen w postaci dużego namiotu aktywności poja-
wiła się w 1978 r. w Ede, w chrześcijańskim ośrodku dla osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną De Hartenberg5. 

W tamtych czasach osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
nie były doceniane pod względem ich rozwojowych możliwości6. 
Często nadal pokutowało przekonanie, że osoby z najgłębszym jej 
stopniem są „niewyuczalne”, skupiano się na ich dominujących 
ograniczeniach, deficytach, nie uwzględniając posiadanych przez 
nie mocnych stron i możliwości. Ich edukacja, wychowanie czy re-
habilitacja często ograniczały się do opieki, która pomijała stymula-
cję, będąc bierną, bezczynną i jednostajną7. Grupa osób z głęboką 
________________ 

5 A. Smrokowska-Reichmann, Snoezelen – Sala Doświadczania Świata: kompendium 
opiekuna i terapeuty, Fundacja Rosa, Wrocław 2013, s. 19–21. 

6 J. Wyczesany, Pedagogika upośledzonych umysłowo: wybrane zagadnienia, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, s. 36. 

7 K. Mrugalska, Edukacja dzieci głęboko upośledzonych umysłowo. z doświadczeń  
polskiego stowarzyszenia na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym, [w:] Edukacja 
dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim: materiały z konferencji szkolenio- 
wej, Konstancin 12–13 Października 1995, red. M. Piszczek, Centrum Metodyczne 
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, War-
szawa 1996, s. 64. 
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niepełnosprawnością była zaniedbywana pod różnymi względami. 
Z jednej strony uważano, że ich zaburzona percepcja powoduje tak 
duży chaos w odbiorze bodźców, że lepiej dla nich, by „odpoczy-
wali” w sterylnych sensorycznie środowiskach. Nadmierna opieka 
powodowała „przykucie” ich do łóżek, w których mieli być bez-
pieczni, nienarażani na szkodliwe warunki, tym samym jednak 
odcinani od oddziaływań środowiskowych oraz doświadczeń zmy-
słowych i społecznych. Nieuchronnie prowadziło to do przygniata-
jącej monotonii, a w konsekwencji do deprywacji sensorycznej.  
Z drugiej strony pesymizmowi terapeutycznemu, wynikającemu 
bezpośrednio z ograniczonego kontaktu i przekonania o tym, iż ze 
względu na stopień niepełnosprawności nie mają oni potrzeb ani 
możliwości doznawania oraz decydowania, towarzyszyły w obco-
waniu z osobą niepełnosprawną: myślenie jedynie w kategoriach 
wzrostu i osiągnięć, rehabilitacja i mechaniczne usprawnianie mo-
toryki oraz skupienie na ich deficytach i niedoskonałościach. 

Jakże inną w tej perspektywie okazała się prosta propozycja te-
rapeutów z Haarendael. Postanowili wyposażyć pokój, w którym 
osoby z głęboką niepełnosprawnością mogły doświadczać otocze-
nia wszystkimi zmysłami. Ich celem stało się stworzenie przestrze-
ni, a w niej odpowiednich warunków oraz propozycji, które pozwo-
lą im otworzyć się na siebie, na innych i na środowisko, a dzięki 
temu wyjść z samoizolacji. Dzięki możliwości wyboru, uważności 
terapeutów na okazywane nawet najmniejsze reakcje i zaintereso-
wania, zaczęto osiągać niespodziewane (gdyż nie zakładane z góry) 
skutki terapeutyczne. Doświadczeniu z Haarendael nadano nazwę 
Snoezelen. Łącząc w sobie dwa holenderskie czasowniki – snuffelen 
(wąchać, szperać) oraz doezelen (drzemać) zawiera w sobie sedno 
zachodzącego w niej wydarzenia – przeplatających się momentów 
aktywizacji i wyciszenia8. 

W innym holenderskim ośrodku – De Hartenberg w Ede, już 
cztery lata później działać zaczęli dwaj najwięksi propagatorzy 
Snoezelen, terapeuci Ad Verheul i Jan Hulsegge. Również szukając 
________________ 

8 A. Smrokowska-Reichmann, op. cit., s. 20. 
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propozycji zajęć i spędzania czasu dla osób z głęboką niepełno-
sprawnością, stworzyli dużych rozmiarów namiot podzielony na 
mniejsze części i wyposażyli go w elementy oddziałujące na zmysły. 
W kolejnych latach przekształcił się on w stałą instalację rokrocznie 
odwiedzaną przez dziesiątki terapeutów. Zbierając swe doświad-
czenia i uprawiając filozofię Snoezelen, napisali pierwszą monografię 
w całości jej poświęconą9 (opracowanie przetłumaczone przez 
Agnieszkę Smrokowską), dając wydarzeniu Snoezelen pierwsze  
i podstawowe podłoże teoretyczne. 

Od początku podkreślali oni, iż ograniczenia osób z głęboką 
niepełnosprawnością nie mogą stać się źródłem deprywacji senso-
rycznej. Postanowili dostarczać im wrażeń różnorodnych, lecz zara-
zem przemyślanych i uporządkowanych. Doceniając w ten sposób 
zdolności pojmowania oraz odbierania wrażeń przez nawet najbar-
dziej niepełnosprawną osobę, podkreślili, że w różnych obszarach 
może być ona różnorodnie rozwinięta, a sfera intelektualna nie po-
winna być tą, która ją definiuje czy też wyklucza z możliwości sa-
mostanowienia. Zwrócili również uwagę na wartość czasu wolnego 
osób z głęboką niepełnosprawnością, argumentując, iż jest on natu-
ralny dla osób pełnosprawnych, a przy tej grupie odbiorców zostaje 
często niesłusznie nieuwzględniany. Jego potrzebę odczuwa jednak 
każdy człowiek – bez względu na towarzyszące mu ograniczenia. 
Opisując podejście do osób z głęboką niepełnosprawnością, na 
pierwszy plan wysuwają obowiązek akceptacji każdego człowieka 
takim jakim jest, respektowanie jego woli i zapewnienie mu wolno-
ści wyboru. Podczas gdy w życiu codziennym niepełnosprawny 
musi dostosowywać się do środowiska, w Sali Doświadczania Świa-
ta otoczenie zostaje dopasowane do niego. Przy dokładnym, indy-
widualnym poznaniu podopiecznego należy wykorzystywać jego 
możliwości. Wychodząc od jego mocnych stron, stwarzać warunki 
do ich doświadczania i rozwoju, co wymaga od opiekuna ciągłej 
kreatywności w poszukiwaniu nowych rozwiązań, które podążały-
________________ 

9 A. Verheul, J. Hulsegge, Snoezelen, Nieco Inny Świat, Gielas Rehabilitation-Technik 
GmbH, Kraków 1993. 
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by za potrzebami podopiecznego. Osoby pełno- i niepełnosprawne, 
opiekunowie i podopieczni w Sali Doświadczania Świata spotykają 
się jako równoprawne i tak samo wartościowe jednostki, gdyż  
„w byciu człowiekiem nie ma poziomów!”10. 

Niezaprzeczalnie podejście głoszone przez twórców Snoezelen, 
w wielu punktach pokrywa się z dzisiejszymi postulatami pedago-
gów specjalnych oraz inspiracjami płynącymi z pedagogiki eman-
cypacyjnej. Spośród wymienianych przez Amadeusza Krause11 
można wyróżnić: spojrzenie na człowieka niepełnosprawnego jako 
jednostkę wolną, zdolną do podejmowania wyborów i decyzji, gło-
szenie konieczności świadomego wchodzenia w relację z podo-
piecznym, okazywanie mu szacunku oraz partnerstwa, poszano-
wanie jego podmiotowości, wsłuchiwanie się w sygnalizowane 
przez niego potrzeby i pomoc w ich spełnianiu. 

Idea pomieszczeń Snoezelen zaczęła rozprzestrzeniać się w całej 
Holandii, następie Europie, a aktualnie jest obecna na każdym kon-
tynencie. Sale Doświadczania Świata powstają na całym świecie, 
znajdują zastosowanie dla różnorodnych grup odbiorców. Jako 
kraje, w których Snoezelen rozwijało się najprężniej i najwcześniej, 
wymieniane są: Holandia, Niemcy, Anglia, USA, Japonia czy Izrael. 
Szacuje się, że Snoezelen praktykuje się już w ponad 30 państwach, 
a ich liczba ciągle wzrasta. Jednakże ze względu na brak udoku-
mentowanych danych, dokładny i rzeczywisty rozmiar zjawiska nie 
jest znany12. 

Polskim przykładem różnorodności zastosowania Sal Doświad-
czania Świata może stać się doświadczenie Fundacji Sensoria,  
a wcześniej Fundacji Rosa, która w zaledwie trzy lata (od 2012 r.) 
prowadzenia programu wyposażania placówek w Sale Snoezelen 
otrzymała setki projektów i próśb o ich realizację. Wybranych  
________________ 

10 Ibidem, s. 12–13 i 20–23. 
11 A. Krause, Teoretyczne Inspiracje Pedagogiki Specjalnej – Pedagogika Emancypa-

cyjna, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 28, s. 11–14. 
12 A. Zawiślak, Snoezelen – geneza i pionierskie działania na świecie, [w:] Historyczne 

dyskursy nad pedagogiką specjalną – w ujęciu pedagogicznym, red. J. Błeszyński, D. Ba-
czała, J. Binnebesel, Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, Łódź 2008, s. 335. 
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i utworzonych zostało blisko 40 w 30 miastach w całej Polsce,  
w placówkach często zupełnie odmiennego typu, były to: domy 
pomocy społecznej, centrum edukacji, żłobek, placówki terapeu-
tyczne i opiekuńcze, przedszkola i szkoły zarówno masowe, inte-
gracyjne i specjalne, Klinika Budzik, Akademia Wychowania Fi-
zycznego w Krakowie czy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 
Tak szeroki przekrój odbiorców potwierdza możliwość takiego do-
stosowania przestrzeni Snoezelen, by przy tych samych założeniach 
teoretycznych mogła elastycznie odpowiadać na potrzeby odmien-
nych grup docelowych. 

Podrozdział ten miał za zadanie pokazać jak z prostych rozwa-
żań i jasno skonstruowanej metody otrzymano rezultaty na tyle 
istotne, że spopularyzowała się ona na całym świecie, a hasła gło-
szone przez jej twórców blisko 40 lat temu nadal są aktualne i objęły 
swoim zasięgiem szereg różnorodnych grup odbiorców. Snoezelen 
powstało jako próba wyjścia naprzeciw potrzebom osób z głęboką 
niepełnosprawnością, odpowiedź na ich przedmiotowe poddawa-
nie zabiegom rehabilitacyjnym oraz niezgoda na dyskryminujące 
wykluczenie z prawa do samostanowienia i spędzania czasu wol-
nego, przyjemnego odpoczynku. Świadczą o tym słowa pionierów 
Snoezelen: 

Człowiek kształtuje swoje otoczenie, swój świat. Uczucie posiadania 
tego świata dla siebie daje zadowolenie. To wielkie szczęście, jeżeli 
można wziąć własny los w swoje ręce, zachowując samodzielność. Je-
żeli musi się z niej zrezygnować, wtedy człowiek staje się ofiarą wła-
snej bezsilności i zależności od innych. Jak długo jednak człowiek ma 
jeszcze choć mały promyczek odczucia, samodzielności, należy to re-
spektować i chronić. Trzeba stworzyć warunki, w których ta samo-
dzielność może być rozszerzona13. 

Mimo że Sale różnią się wielkością, wyposażeniem i grupami 
docelowymi, dla których są tworzone, podstawą pobytu w nich 
stało się osiem zasad wyszczególnionych przez Ad Verheula i Jan 
________________ 

13 A. Verheul, J. Hulsegge, op. cit., s. 12–13. 
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Hulsegge14: właściwej atmosfery, własnej decyzji, własnego tempa, 
odpowiedniego czasu trwania, powtarzalności, wybranej oferty 
bodźców, prawidłowego nastawienia i odpowiedniej opieki, które 
są jednocześnie przełożeniem pierwotnych koncepcji jej twórców. 
Dopiero ich przemyślane i refleksyjne stosowanie podczas zajęć  
w Salach Doświadczania Świata sprawia, że stają się miejscami wy-
jątkowymi dla osób z nich korzystających, a także mogą być prze-
strzenią sprzyjającą rozwojowi ich potencjału, budowaniu wartości, 
wspieraniu funkcjonowania i realizowania emancypacyjnych celów 
wychowania. 

Fenomen Snoezelen – niezwykłe pomieszczenie  
i ponadczasowość zasad jako możliwości kształtowania  

kompetencji emancypacyjnych osób korzystających  
z Sal Doświadczania Świata 

Na niezwykły klimat i popularność Sal Doświadczania Świata 
wpływają moim zdaniem nierozerwalnie połączone ze sobą dwa 
czynniki. Z jednej strony jest to pomieszczenie i sprzęty w nim się 
znajdujące, zaprojektowane w przemyślany sposób, oddziałujące na 
wszystkie zmysły, z drugiej – równie ważne – osoby się w nim 
znajdujące i rodzaj relacji między nimi nawiązany. Oba te składniki 
dokładnie ilustruje osiem zasad – będących jednocześnie założeniami 
metodycznymi Snoezelen15, które przedstawię całościowo poniżej16, 
gdyż moim zdaniem to one zadecydowały o niesłabnącej popular-
ności Sala Doświadczania Świata i dzięki nim możliwe jest kształto-
wanie kompetencji emancypacyjnych osób korzystających z tych sal. 

Z pomieszczeniem Snoezelen i jego wyposażeniem nieroze-
rwalnie związana jest pierwsza z zasad wyszczególnionych przez 
jego twórców – zasada właściwej atmosfery. Istnieje wiele miejsc, po 
________________ 

14 Ibidem, s. 34–40. 
15 Ibidem, s. 34–39. 
16 A. Smrokowska-Reichmann, Snoezelen – Sala Doświadczania Świata: kompen-

dium opiekuna i terapeuty, Fundacja Rosa, Wrocław 2013, s. 53–75. 
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przekroczeniu progu których odczuwamy ich specyficzny klimat. 
Jest tak chociażby w przypadku biblioteki, muzeum czy też restau-
racji, galerii. Klimat ten przekłada się automatycznie na nastrój 
człowieka w nim przebywającego. Takie same wrażenie odczuwane 
jest przy przekroczeniu progu Sali Doświadczania Świata. Jest to 
wejście do miejsca innego niż wszystkie, w którym panuje spokój  
i harmonia, jakże odmienna od codziennego przeładowania ogro-
mem nakładających się na siebie bodźców. Panuje przyjemny pół-
mrok, otacza łagodna gra świateł, płynąca z głośników odpowiednio 
dobrana muzyka i podwieszone materiały. Poszczególne urządze-
nia są wybrane oraz ułożone tak, iż od początku dają uczestnikowi 
wrażenie wejścia w magiczny, spójny i kompletny świat. Dopiero 
po tym pierwszym całościowym wrażeniu uczestnik zaczyna wy-
odrębniać jego poszczególne części, poznawać je, doświadczać  
i porządkować zebrane doświadczenia. Wśród wyposażenia Sal 
Doświadczania Świata odnajdziemy elementy stymulujące wszyst-
kie zmysły: łózko wodne, mieniące się światłowody, obrazy wy-
świetlane na ścianach, przelewające się kolory obracającej się tarczy 
żelowej z projektora, kolumny wodne delikatnie bulgoczące i zmie-
niające barwy, kulę lustrzaną, rozgwieżdżone niebo, światło UV 
(tapety UV), kabiny lustrzane oraz lustra (również odkształcone), 
suchy basen z piłeczkami, tor świetlno-dźwiękowy, lampy do aro-
materapii, różnorodne instrumenty, maty wibrujące, hamak, huś-
tawkę, materace, poduszki, imitator powietrza, drabinę świetlno- 
-dźwiękową, różne siedziska, faktury do dotykania i stąpania, olejki 
zapachowe, pojemniki wypełnione różnymi materiałami czy prób-
kami różnego jedzenia do smakowania… 

W Snoezelen wszystkie te przedmioty i urządzenia (ich lista nie 
jest zamknięta), dobrane oraz używane w sposób przemyślany, 
mają za zadanie tworzyć rzeczywistość inną od codziennej. Bez-
pieczną, możliwą do kontroli, otulającą uczestnika spokojną war-
stwą wielozmysłowych wrażeń, które uspokajają, a zarazem skła-
niają do aktywności. W niej podopieczny ma możliwość odciąć się 
od chaosu czynników zewnętrznych i zanurzyć w wybranych przez 
samego siebie doznaniach. Dzięki selekcji poszczególnych bodźców, 
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skupieniu się na konkretnym typie stymulacji, możliwe staje się 
kompleksowe oddziaływanie na wybrane zmysły, dzięki czemu 
dostępne stają się wyodrębnienie i przepracowanie doświadczeń, 
których przykładowo osoba z niepełnosprawnością może nie być  
w stanie wyłonić w życiu codziennym. Uwolniona od często niezro-
zumiałych dla niej świata i sytuacji, których doświadcza lub którym 
jest po prostu poddawana, otrzymując okazję samodzielnego wyboru 
przyjemnych bodźców i pozostania przy nich tak długo, jak tego 
potrzebuje, zyskuje poczucie sprawstwa i kontroli nad tym, co się wo-
kół niej znajduje oraz odnajduje samą siebie. Stworzenie tak od-
miennego, niezwykłego otoczenia jest jedną z zasad leżących u pod-
staw idei Snoezelen. Sala Doświadczania Świata ma stać się miejscem, 
w którym jej uczestnik tworzy własną, wolną rzeczywistość. 

Kolejne zasady dotyczą bezpośrednio drugiego, wskazanego już 
składnika niezwykłości Sal Doświadczania Świata, mianowicie po-
staw i możliwości uczestników przebywających w tym otoczeniu  
i ich wzajemnej relacji. Tutaj uczestnik może sam zadecydować  
i wybrać spośród oferowanych mu propozycji, przeżywać je we 
własnym tempie, a także przepracować dane doświadczenie tyle 
razy i tak długo, ile będzie tego potrzebował. Relacja pomiędzy 
osobą prowadzącą zajęcia a uczestnikiem powinna sprzyjać doko-
nywaniu przez niego wyborów. Nie tylko osoby z niepełnospraw-
nością są poddawane ścisłej kontroli. Każdy człowiek poddawany 
jest regulacji różnych instytucji czy ściśle określonego planu dnia. 
Snoezelen ma być czasem, w którym nikt nie wydaje nikomu pole-
ceń zmuszających do wykonywania czynności, na które w danej 
chwili dana osoba może nie mieć ochoty. Zadaniem prowadzącego 
jest tak zorganizować środowisko bodźców, by uczestnik mógł  
i chciał z nich wybrać coś dla siebie. Pedagogika emancypacyjna 
podkreśla prawo do samostanowienia, samoregulacji oraz wycho-
wania bez dominacji i ucisku17. Na Sali Doświadczania Świata 
uczestnik ma zapewnioną wolność decydowania o sobie samym. 

________________ 

17 B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza „Im-
puls”, Kraków 2005, s. 265. 
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Terapeuta poznając go, wysłuchując, akceptując jego uczucia oraz 
opinie, wyzwala jego własną aktywność. Prowadzący uwzględnia 
propozycje i pomysły podopiecznego, jego zadaniem jest umoż-
liwiać mu samodzielne decydowanie i wspierać go w nim. Możli-
wość dokonywania wyborów i ponoszenia ich konsekwencji wy-
kształca w uczestniku zajęć poczucie sprawczości, wpływu na 
otoczenie oraz motywuje do podejmowania kolejnych aktywności. 
Idea Snoezelen zakłada wiarę w człowieka i jego rozwojowe moż-
liwości. 

Zasada własnej decyzji jest nierozłączna w Snoezelen z kolej-
nymi: własnego tempa, odpowiedniego czasu trwania i powtarzal-
ności. Próby nadążenia za narzucanym rytmem życia, które przerasta 
czasem możliwości jednostki, skutkuje gromadzącym się stresem. 
Uczestnik otrzymując indywidualnie konieczny dla niego czas na 
poznanie danego bodźca, bez pospieszania, zdobywa doświadcze-
nie, a funkcjonując w warunkach, którym jest w stanie sprostać, 
regeneruje siły. Początek i koniec danego bodźca oraz całego poby-
tu w Sali jest kontrolowany na podstawie uważnej obserwacji sy-
gnałów płynących od uczestnika, a jeżeli wyraża on taką wolę, do-
staje również czas na wycofanie się. W Sali Doświadczania Świata 
zabroniony jest pośpiech towarzyszący człowiekowi w życiu co-
dziennym. Uczestnik sam decyduje, ile razy potrzebuje przepra-
cować dane doświadczenie, a zasada powtarzalności odnosi się 
również do regularności spotkań w Sali Doświadczania Świata, 
gdyż dopiero wtedy następuje „zadomowienie się” w środowisku  
Snoezelen i pełne korzystanie z oferowanych przez nie możliwości. 
Dostępne staje się wtedy również realizowanie emancypacji rozu-
mianej jako uwalnianie się od wpływów oraz dążenie do uzyskania 
niezależności będącej niezbędnym dla rozwoju warunkiem18. 

Szóstą zasadą Snoezelen jest zasada wybranej oferty bodźców. 
Zadaniem terapeuty staje się usunięcie z otoczenia chaosu, który 
otacza podopiecznego w życiu codziennym. Nie można doprowa-
dzić do przestymulowania. Bodźce dobierane są indywidualnie, 
________________ 

18 M. Goryniak, Funkcja Emancypacyjna Szkoły, „Edukacja i Dialog” 1998, nr 3.  
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biorąc pod uwagę zarówno potrzeby, jak i możliwości drugiego 
uczestnika interakcji w Snoezelen, co wymaga jego poznania. Dzięki 
takiej selekcji możliwe jest skupienie się na doznaniach jednego 
typu i ich pogłębiony odbiór. Sama oferta bodźców zakłada rów-
nież możliwość nieskorzystania z jakiegoś jej elementu. Zasada ta 
zakłada także zmienność środowiska Snoezelen – wprowadzanie do 
niego nowych elementów, by uwaga uczestnika i jego zaintereso-
wanie zostały utrzymane. Wybieranie konkretnych propozycji 
oznacza również wyszukiwanie drogi dotarcia do rozmaitych grup 
odbiorców. Odpowiednio dobraną ofertą bodźców dążymy do two-
rzenia warunków, w których Snoezelen sprzyja pobudzaniu proce-
sów emancypacyjnych jednostki: wzbudzamy motywację (która jest 
motorem rozwoju), stwarzamy warunki do aktywnego, świadome-
go uczestnictwa, do wyboru, do samorealizacji i odkrywania siebie. 

Ostatnie dwie zasady nawiązują bezpośrednio do poprzednich  
i razem z nimi tworzą kompatybilną całość. W Snoezelen ważną 
osobą jest również terapeuta. Wykazując się właściwym nastawie-
niem oraz wyczuciem, nie pośpiesza, nie narzuca swojej woli, po-
dąża za podopiecznym i oferuje mu aktywności będące odpowie-
dzią na jego potrzeby. Przy okazji jest on świadomy istniejącej 
różnorodności bodźców i swojej preferencji ich konkretnego rodza-
ju. Niezwykle ważna jest w tych momentach wrażliwość na drugie-
go człowieka i wysyłane przez niego sygnały, otworzenie się na 
jego wybór i swobodę działania. Odrzucenie momentami przypi-
sywania konkretnej celowości i założeń wszelkim podejmowanym 
działaniom wymaga otworzenia się na nieskrępowane odczuwanie, 
zatrzymanie i bycie bez argumentowania oraz definiowania. Nie-
zwykle ważna jest jednak również samoświadomość prowadzącego 
– to jak dana sytuacja wpływa na niego, jak sam odbiera salę, sam 
się na nią otwiera i również wchodzi do „innego” świata, w inny 
rodzaj relacji. Wspólne wypracowywanie drogi, wymaga od tera-
peuty także refleksji nad samym sobą oraz umiejętności okazywa-
nia pozytywnych uczuć. Terapeuta nie będąc jedynie nadawcą,  
a wsłuchując się oraz interpretując sygnały płynące od podopiecz-
nego, współuczestniczy z nim w wydarzeniu Snoezelen i wspólnie 
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je kreują, wytyczając drogi podejmowanych aktywności i kierunki 
ich wzajemnej relacji. Tym samym zasada ta przyczynia się to 
wspomagania osiągania samoświadomości przez wszystkich uczest-
ników interakcji w Sali Doświadczania Świata, każdy z nich jest 
autonomiczną jednostką, podmiotowo funkcjonującą w Snoezelen. 

Odpowiednia opieka dążąca do zbudowania jak najlepszego 
kontaktu z podopiecznym powinna być przepełniona spontanicz-
nością, umiejętnością okazywania pozytywnych uczuć, serdeczno-
ścią, a zarazem cierpliwością i wyczuciem. Terapeuta musi podążać 
za atmosferą sali i swoim podopiecznym. Budować kontakt równy, 
niedominujący, sygnalizujący wspólną obecność i wspólne działa-
nie, bez narzucania woli żadnej ze stron. Podopieczny uwalniając 
się od zależności i dominacji, ma możliwość swobodnego wyraża-
nia swych potrzeb oraz przeżywania własnego świata. Tolerancja, 
akceptacja i zrozumienie motywują go do podejmowania działań, 
co z kolei rozwija jego spontaniczność, kreatywność i aktywność. 

Sala Doświadczania Świata – pomieszczenie stwarzające 
możliwości osiągania autonomii 

W celu potwierdzenia skuteczności Snoezelen oraz chęci wyja-
śniania procesów w nim zachodzących podejmowane były już próby 
naukowego badania fenomenu Sal Doświadczania Świata na całym 
świecie. Ich przegląd przedstawia A. Smrokowska-Reichmann19. 
Potwierdzają one korzystny wpływ Snoezelen wobec różnorodnych 
grup odbiorców (dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, zarówno 
pełno-, jak i niepełnosprawnych). Poszczególne z nich wymagają 
jedynie dostosowania przestrzeni Sali i oferowanej w odpowied- 
ni sposób oferty bodźców, by odpowiadały ich specyficznym po-
trzebom. 

Podstawą zostaje zawsze osiem głównych zasad, które tworzą 
koncepcję, moim zdaniem w wielu punktach styczną z założeniami 
________________ 

19 A. Smrokowska-Reichmann, op. cit. 
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pedagogiki emancypacyjnej, wymienianymi m.in. przez Marię Cze-
repaniak-Walczak20: tworzenie warunków do samodzielnego roz-
woju oraz odkrywania przez osobiste poszukiwania, stwarzanie 
sytuacji, które umożliwiałyby podopiecznemu przekraczanie ogra-
niczeń oraz odkrywanie swego potencjału, poszanowanie jego pra-
wa do samodzielnego wyboru drogi i poszukiwania rozwiązań 
problemów, respektowanie praw wszystkich uczestników, a obok 
współdziałania, partnerstwa czy nieoceniającego nastawienia do 
dziecka również dialog, podmiotowe uczestniczenie oraz zostawia-
nie przestrzeni na stawianie pytań. 

Sale Doświadczania Świata niosą ze sobą odprężenie, zapew-
nienie wypoczynku i przyjemności. Relaks w ich warunkach spra-
wia, że lepiej odbierane są i łatwiej przetwarzane bodźce zarówno 
proste, jak i bardziej złożone. Przy takim wzbogaceniu przeżyć, 
poprzez umożliwianie wyboru, zdobyte lub wzmocnione zostaje 
poczucia sprawstwa i samokontroli, wzrasta wiara we własne siły. 
Zwiększona możliwość działania pobudza aktywność. Snoezelen 
może więc działać dwojako – zarówno pobudzająco, jak i uspokaja-
jąco. Badania21 potwierdzają efekty, które niesie ze sobą korzystanie 
z Sal Doświadczania Świata, używanej również jako metody tera-
peutycznej, pedagogicznej i relaksacyjnej. Wśród nich jako kluczo-
we wymienić można kompensację oraz redukcję deficytów i za-
burzeń, wzbogacanie przeżyć, poprawę koncentracji, zwiększenie 
możliwości działania, pobudzenie eksploracji, kreatywności, wyob-
raźni, zainteresowania, podzielności uwagi, łagodzenie zachowań 
agresywnych czy przywoływanie wspomnień. Interakcja nawiązy-
wana w Salach Doświadczania Świata i wspólne w nich przebywa-
nie sprzyja tworzeniu i pogłębianiu relacji oraz komunikacji. Nieza-
przeczalnie zapewnia poczucie odpoczynku i przyjemności oraz, co 
mimo swego błahego wydźwięku jest bardzo istotne, daje radość. 

Nie jest prostym osiągnięcie ideału Snoezelen przedstawione-
go przeze mnie poprzez opis jego teoretycznych fundamentów. To 
________________ 

20 M. Czerepaniak-Walczak, op. cit. 
21 A. Smrokowska-Reichmann, op. cit., s. 37–38. 
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ideał wymagający głębokiej refleksji nad każdym zdarzeniem  
w Sali Doświadczania Świata. Zmusza do świadomego i przemy-
ślanego stosowania przez prowadzącego ośmiu podstawowych 
zasad, a także jego wiedzy, zarówno odnośnie do prawidłowego 
urządzenia Sali Doświadczania Świata, stymulacji sensorycznej, 
jak i postawy wymaganej przy prowadzeniu zajęć. Napotykane 
problemy oraz trudności z realizacją wszystkich tych składowych 
wychodzą poza temat tej publikacji, jednakże przybliżenie genezy 
Snoezelen i jego zasad miało na celu ukazanie kierunków, ku któ-
rych realizacji powinno dążyć każde spotkanie Snoezelen. Dzięki 
temu Sala staje się miejscem, w którym jednostki kształtują swoją 
autonomię. Proces ten, będący wynikiem prawidłowo i przemy-
ślanie używanego Snoezelen, przedstawię w formie podsumowa-
nia jako koncepcję zdobywania autonomii na Sali Doświadczania 
Świata, której inspiracją poza własną pracą i obserwacją procesów 
zachodzących w Snoezelen, jest dla mnie zasygnalizowana przez 
Borja Romero Salorda, założyciela hiszpańskiej firmy BJ Adapta-
ciones, podczas warsztatów pt. „Doświadczanie świata, interakcja, 
sprawczość. Technologia wspomagająca w Salach Doświadczania 
Świata”, 21.02.2015 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie (notatki i opracowanie własne),  
obrazowa wizja kół autonomii. Mówiąc o wpływie technologii  
w Snoezelen na zdobywanie poczucia sprawczości u osób z niepeł-
nosprawnością głównie ruchową, wyodrębnił jej pięć poziomów: 
dostarczanie bodźca, zastosowanie technologii do zauważenia 
skutku własnego działania (np. poprzez użycie przez podopieczne-
go włącznika), przeniesienie nauczonej umiejętności na inne urzą-
dzenia (poza Salą), samodzielne decydowanie o możliwościach 
spędzenia czasu oraz dostosowania przestrzeni, by mogła być w peł-
ni kontrolowana, a także jako ostatni krąg – autonomia w kierowa-
niu otoczeniem poza Salą i brak zależności przez dysfunkcje moto-
ryczne od innych. Rozszerzając propozycję B.R. Salorda, proponuję 
przedstawienie czterech zazębiających się kręgów jako procesu na-
bywania autonomii w Snoezelen. 
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Rys. 1. Proces nabywania autonomii w Sali Doświadczania Świata (źródło: opracowanie  
 własne) 

Pierwszym etapem – kołem będącym podstawą, na której nad-
budowywane są kolejne – jest percepcja. Składa się na nią całe śro-
dowisko Snoezelen i jego atmosfera, całościowy odbiór wrażeń  
w Sali Doświadczania Świata, a następnie ich wyodrębnianie i po-
głębione doświadczanie, przy podkreśleniu tego, iż to, co oferuje 
terapeuta, winno być dla odbiorcy znaczące, dostosowane do jego 
potrzeb i możliwości oraz przez niego kontrolowane. Kolejnym jest 
działanie, przez które rozumiem aktywności samego uczestnika 
podejmowane w Sali (jeszcze na tym etapie często przy pomocy 
terapeuty), użycie każdego z urządzeń, pomocy i wywoływane 
przez nie określonych rezultatów. Doświadczony efekt podjęcia 
własnych działań zostaje subiektywnie odebrany przez konkretne-
go uczestnika jako motywujący do podjęcia przez niego aktywności 
lub jej zmienienia. Etap działania ma na celu odczuwanie skutków 
własnego postępowania. Trzeci etap nazwałam wzmacnianiem, 
gdyż ciągłe doświadczanie poprzednich, doprowadzając do za-
obserwowania zależności przyczynowo-skutkowych, uświadamia 
możliwość nieskrępowanego wyboru z różnorodnych elementów, 
co powoduje kształtowanie się umiejętności decydowania, zyski-
wania kontroli nad otoczeniem, ale również swoimi działaniami. 
Ostatnim etapem, do którego osiągnięcia dąży uczestnik Sali Do-
świadczania Świata, jest samoświadomość i osiąganie niezależności. 

Samoświadomość 
i niezależność

Wzmacnianie

Działanie

Percepcja
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Dzięki solidnej podstawie wciąż umacnianych poprzednich okrę-
gów, ich niewygasaniu i podsycaniu coraz to nowymi możliwo-
ściami, następuje pobudzanie twórczych pokładów uczestnika 
Snoezelen do aktywnego zmieniania jego otoczenia, kreatywnego 
wykorzystywania znanych już doświadczeń i proponowania ich 
modyfikacji oraz poprzez utrwalaną pewność siebie i swoje możli-
wości przenoszenie nabytych umiejętności, również społecznych, 
poza Salę Doświadczania Świata. Osiągnięcia docelowo właśnie 
tego etapu, życzę wszystkim mającym okazję wejść do świata  
Snoezelen. 
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Wstęp 

W świetle przepisów prawa oświatowego1 uczniowie, których 
specjalne potrzeby edukacyjne wynikają z niepełnosprawności, mają 
prawo do kształcenia specjalnego. Może się ono odbywać w szkole 
specjalnej, integracyjnej lub ogólnodostępnej. Jak wynika z analiz 
danych statystycznych zamieszczonych w Systemie Informacji 
Oświatowej (SIO) oraz raportach Głównego Urzędu Statystycznego2 
(GUS), uczniowie niepełnosprawni coraz częściej realizują obowiązek 
szkolny w placówkach ogólnodostępnych, zdecydowanie zmniejsza 
się liczba uczniów przebywających w szkołach segregacyjnych. Da-
ne te mogą na pierwszy rzut oka napawać optymizmem, ukazując 
polski system oświaty jako otwarty dla uczniów z niepełnospraw-
nością i chroniący ich przed społeczną marginalizacją i wyklucze-
niem. Byłoby tak jednak dopiero wtedy, gdyby szkoła ogólnodo-
stępna stanowiła dla uczniów z niepełnosprawnością przestrzeń 
realizacji ich specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz prowadziła do 
pełnej społecznej integracji. Na ile polska szkoła jest takim warto-
ściowym środowiskiem edukacyjnym? Inspiracji do poszukiwania 
odpowiedzi na to ważne społecznie pytanie warto poszukać w do-
robku teoretycznym i metodologicznym pedagogiki specjalnej, kry-
tycznej i emancypacyjnej3. 

Współczesna pedagogika emancypacyjna zachęca do poszuki-
wania w aktualnych procesach edukacyjnych „mechanizmów zbio-
rowego i indywidualnego wyzwolenia jednostki, przy jednoczesnym  
piętnowaniu mechanizmów zniewalających, podporządkowujących 
________________ 

1 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 95, 
poz. 425).  

2 Raport GUS Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/11, http://stat.gov. 
pl/cps/rde/xbcr/gus/e_oswiata_i_wychowanie_2010-2011.pdf [12.07.2015]; System 
Informacji Oświatowej (SIO) rok szkolny 2014/15 publikowanych na stronie Cen-
trum Informatycznego Edukacji http://www.cie.men.gov.pl/index.php/dane-sta 
tystyczne/139.html) [12.07.2015]. 

3 A. Krause, Teoretyczne inspiracje pedagogiki specjalnej – pedagogika emancypacyjna, 
„Studia Edukacyjne” 2013, nr 28, s. 6–15. 
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i ograniczających jej rozwój”4. Ich wykrycie może stać się pierw- 
szym krokiem prowadzącym do wyzwolenia osób zagrożonych 
społeczną marginalizacją i wykluczeniem. Założenia pedagogiki 
emancypacyjnej w pewnym zakresie zbieżne są z pedagogiką spe- 
cjalną, w której paradygmat podmiotowości i autonomii człowieka 
z niepełnosprawnością, jego prawo do samostanowienia i optymal- 
nego rozwoju od lat wypełnia przestrzeń rozważań teoretycznych  
i stanowi cel długofalowych działań praktycznych5. 

Poważną inspiracją dla działań pedagogicznych w zakresie 
kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością mogą 
być wyprowadzone z pedagogiki emancypacyjnej poglądy na temat 
celów edukacji, istoty zmian i oddziaływań edukacyjnych; metod, 
środków i form wychowania oraz nowej roli nauczycieli w tych 
procesach6. Oparta na tych założeniach szkoła może stać się miej- 
scem wzrastania dziecka z zaburzeniami rozwojowymi wolnym od 
depersonalizacji i degradujących doświadczeń. Jednocześnie może 
wyposażyć je w tak potrzebne w dorosłym życiu kompetencje 
emancypacyjne (świadomość własnych praw, dążenie do ich pozy- 
skania, wrażliwość na ograniczenia i opresje oraz inne). 

Analizując sytuację uczniów z niepełnosprawnością w szkole 
ogólnodostępnej, warto odwoływać się do wyników badań ukazu- 
jących wybrane aspekty funkcjonowania współczesnej szkoły. 
Oparte na nowych teoretyczno-metodologicznych podstawach ba- 
dania odsłaniają niepokojący obraz. „Jak bowiem wynika z licznych 
analiz, należy zacząć mówić już nie o funkcjach i celach edukacji 
wczesnoszkolnej, lecz o jej niekorzystnych rozwojowo skutkach  
i szkodliwym wpływie na dzieci”7. 

Przez długie lata badacze poszukiwali źródeł trudności rozwo- 
jowych i edukacyjnych głównie we właściwościach dziecka oraz 
________________ 

4 Ibidem, s. 8. 
5 A. Krause, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza 

„Impuls”, Kraków, 2010, s. 198–210. 
6 M. Czerepaniak-Walczak, Pedagogika emancypacyjna, rozwój świadomości kry-

tycznej człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006, s. 79–80.  
7 D. Klus-Stańska, Wprowadzenie do książki, [w:] (Anty)edukacja wczesnoszkolna 

red. D. Klus-Stańska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014, s. 16. 
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cechach jego środowiska rodzinnego. Jako przyczynę problemów 
wskazywano zły stan zdrowia, niepełną sprawność dziecka, zanie- 
dbania środowiskowe i inne. Stosunkowo rzadko poddawano kry- 
tycznej ocenie działalność instytucji oświatowych, zakładając dość 
naiwnie ich organizacyjną i realizacyjną doskonałość. 

Wśród badaczy praktyki szkolnej, pedagogów, psychologów  
i socjologów edukacji powszechna jest świadomość istotnego zna- 
czenia dobrze zorganizowanej wczesnej edukacji dla rozwijającego 
się człowieka. Na podstawie wyników współczesnych badań reali- 
zowanych w duchu pedagogiki krytycznej i emancypacyjnej szkoła 
jawi się nie tylko jako bardzo ważne, wartościowe środowisko roz- 
woju, ale niestety także jako miejsce generujące liczne zagrożenia. 
W badaniach istotne jest poznawanie nie tylko jawnych, ale także 
tych ukrytych wzorów wewnątrzszkolnej kultury. Dotarcie do nich 
możliwe jest poprzez wnikliwą analizę „codzienności szkolnej” jako 
kategorii doświadczania świata społecznego przez nauczycieli oraz 
inne podmioty8. Poznanie organizacji systemu i funkcjonowania 
konkretnych instytucji oświatowych może stać się punktem wyjścia 
do ich usprawniania i tym samym ochrony uczniów przed nieko- 
rzystnym oddziaływaniem nieefektywnej edukacji. W działaniach 
tych szkoła potrzebuje płynącego od naukowców wsparcia w two- 
rzeniu edukacyjnej wspólnoty i etycznego zaangażowania w kształ- 
towanie międzyludzkich relacji, w których konstruowane są tożsa- 
mości jednostek. 

W artykule tym starano się ukazać znaczenie szkoły ogólno-
dostępnej jako środowiska odkrywania podstaw własnej tożsa- 
mości przez uczniów z niepełnosprawnością w młodszym wieku 
szkolnym. 
________________ 

8 A. Schűtz, O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, Wydawnic-
two Naukowe Nomos, Kraków 2008, s. 37; M. Grochowalska, Codzienność świata 
społecznego szkoły kontekstem doświadczania napięć przez nauczycieli edukacji wczesnosz-
kolnej, [w:] Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia, red. A. Domagała-Krę-
cioch i B. Majerek, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014, s. 61–76; S. Sadow-
ska, Praktyka tworzenia edukacyjnej wspólnoty – o edukacyjnej codzienności w kontekście 
jawnych i ukrytych wzorów kultury szkolnej, „Studia Edukacyjne” 2015, nr 34, s. 71–88.  
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Rozważania na temat pojęcia tożsamość – trud definiowania 

Tożsamość stała się przedmiotem zainteresowań wielu dyscy-
plin, ale mimo dużej ilości prac teoretycznych i empirycznych nadal 
pozostaje pojęciem wieloznacznym, różnie interpretowanym9. Lech 
Witkowski przestrzega przed bezrefleksyjnym i zbyt powierzchow-
nym traktowaniem tej kategorii pojęciowej. Zdaniem autora, roz- 
wiązaniem tego terminologicznego problemu może być próba  
konsolidacji pojęcia wokół tzw. „krytycznej” strategii poznawczej 
inspirowanej pracami J. Habermasa oraz pogłębiona analiza kon- 
cepcji tożsamości Erika Eriksona. 

Autor wskazuje triadę, wyznaczającą trójzakresową „bazę epi-
stemologiczną” pojęcia tożsamości: 

1) poczucie tożsamości jako bezwiednej kondycji „ja”, 
2) tożsamości umiejscowień jako koncepcji siebie w świecie 
3) i wreszcie tożsamości w zakresie kompetencji do działania, 

czyli formalnej struktury możliwego kontaktu ze światem10. 
W rozważaniach teoretycznych i badaniach empirycznych istot-

ne jest precyzyjne określanie sposobu definiowania tego złożonego 
pojęcia. Spośród wielu koncepcji szczególnie interesujące są te, któ-
re traktują tożsamość jako proces, a nie stan, będący rezultatem tego 
procesu. Tak określa to pojęcie Aldona Jawłowska: „Owa »tożsa-
mość« jest raczej postulatem, celem, niż właściwością, sytuacją niż 
trwałym stanem posiadania. Inaczej mówiąc, ma ona zawsze cha-
rakter relacyjny i twórczy”11. Kształtowanie tożsamości jest proce-
sem wymagającym aktywności i kreatywności jednostki, a jedno-
cześnie odbywając się w zmieniającym się kontekście społecznym, 
wymaga stałej gotowości do budowania relacji z innymi. Na dyna-
miczny charakter procesu kształtowania tożsamości człowieka 
________________ 

9 Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2008. 
10 L. Witkowski, Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, 

Wydawnictwo UMK, Toruń 1989, s. 146. 
11 A. Jawłowska, Tożsamość na sprzedaż, [w:] Wokół problemów tożsamości, red.  

A. Jawłowska, Wydawnictwo LTW, Warszawa 2001, s. 54. 
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zwraca uwagę także L. Witkowski, który w następujący sposób 
opisał ten proces: 

Odbywa się to nie poprzez kontemplację, lecz w życiowym kontakcie 
(o różnej intensywności i skali) człowieka ze światem, w trakcie jego 
doświadczania, często dolegliwego, niezbornego i niespójnego, rady-
kalnie ingerującego w uznane przez jednostkę obrazy świata, siebie 
samego i relacje ja – inni12. 

Ważną rolę w kształtowaniu tożsamości odgrywają procesy 
identyfikacyjne, wyrażające sposób odnoszenia się jednostki do oto-
czenia. Procesy te to: identyfikacja rozumiana jako rozpoznanie 
otoczenia jako tła dla własnych zachowań; identyfikacja jako od-
zwierciedlenie oczekiwań istniejących w społecznym otoczeniu 
jednostki; identyfikacja jako idealizacja czyli projekcyjny proces 
powstawania obrazu „ja” idealnego13. 

Doświadczanie licznych utrudnień i ograniczeń w aktywności 
społecznej wynikających z niskiej sprawności fizycznej, psychicznej, 
umysłowej lub funkcjonowania zmysłów stanowi poważne zagro-
żenie dla procesów identyfikacyjnych. W skrajnych przypadkach 
głębokość uszkodzeń centralnego układu nerwowego uniemożliwia 
jednostce poznawcze wyodrębnienie siebie z tła, poważnie zaburza 
kształtowanie poczucia własnej tożsamości i uniemożliwia stwo-
rzenie koncepcji siebie. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
głębszego stopnia z powodu poważnych ograniczeń w funkcjono-
waniu poznawczym napotykają na trudności w tworzeniu repre-
zentacji „ja”, a formułowanie tożsamości u tych osób dokonuje się 
tylko na poziomie elementarnym. Jednak bogactwo społecznych 
doświadczeń zapewnione im przez otoczenie w kolejnych etapach 
życia może w pewnym stopniu kompensować niedostatki poznaw-
cze oraz stopniowo prowadzić do emancypowania się tych osób  
i kształtowania zrębów osobistej tożsamości14. 
________________ 

12 L. Witkowski, Tożsamość i zmiana: epistemologia i rozwojowe profile w edukacji, 
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010, s. 142.  

13 Ibidem, s. 148. Por. Graumann. 
14 D. Kopeć, Odkrywanie siebie przez osobę z głęboką niepełnosprawnością w kontek-

ście teorii wczesnego rozwoju poczucia siebie Daniela Sterna, [w:] O poznawaniu siebie  
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Złożoność i niepowtarzalność przebiegu procesu kształtowania 
tożsamości każdej jednostki ludzkiej oraz wielowymiarowość do-
świadczania niepełnej sprawności utrudnia pełne ukazanie związku 
między tymi fenomenami. Sytuację dopełnia możliwość analizowa-
nia problemu kształtowania tożsamości przez osoby niepełnospraw-
ne w odwołaniu do różnorodnych koncepcji teoretycznych wypro-
wadzonych ze współczesnej pedagogiki, psychologii, socjologii. 
Inaczej koncepcję wychowania i problem kształtowania tożsamości 
ujmują teorie wyprowadzone z pedagogiki rozumianej w perspek-
tywie orientacji strukturalistycznej inaczej post-strukturalistycznej15. 
Szczególnie przydatną do tego typu analiz może być teoria interak-
cjonizmu symbolicznego16. Jej twórcy zakładają, że proces kształto-
wania tożsamości odbywa się w ścisłym związku z otoczeniem spo-
łecznym, a jego podstawę stanowią dialogowe interakcje społeczne. 
Do opisu sytuacji kreowania tożsamości przez osoby niepełno-
sprawne wykorzystać można także teorie społecznego naznaczenia 
spopularyzowane przez Erwina M. Lemerta, Johna I. Kitsue i Ho-
warda S. Beckera oraz teorię społecznego piętna Ervinga Goffmana17.  
Stanowić mogą one doskonały punkt odniesienia do analizy proce-
sów tworzenia stereotypów i stygmatyzowania jednostek odmien-
nych oraz ich społecznego naznaczenia i „zmuszania” do przyjęcia 
________________ 

i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, red. W. Pilecka, K. Bidziń- 
ski, M. Pietrzkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
Jana Kochanowskiego, Kielce 2008, s. 67–74; D. Kopeć, Rzeczywistość (nie)edukacyjna 
osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Zbiorowe instrumentalne studium 
przypadku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013; M. Kościelska, Oblicza 
upośledzenia, PWN, Warszawa 1995; B. Cytowska, Trudne drogi adaptacji. Wątki eman-
cypacyjne w analizie sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współ-
czesnym społeczeństwie polskim, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.  

15 J. Rzeźnicka-Krupa, Niepełnosprawność i świat społeczny. Szkice metodologiczne, 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 60. 

16 H. Blumer, Społeczeństwo jako symboliczna interakcja, [w:] Kryzys i schizma. An-
tyscjentyczne tendencje w socjologii współczesnej, red. E. Mokrzycki, PIW, Warszawa 
1984, s. 71-86.  

17 A. Kojder, Co to jest teoria naznaczenia społecznego?, „Studia Socjologiczne” 
1980, nr 3 (78) www.ipsir.uw.edu.pl/.../AKojder4Co%20to%20jest%20teoria%20 
naznac [24.03.2015]. 
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określonej roli. Natomiast teoria reprodukcji społecznej P. Bourdieu  
i J.C. Passerona18 może dawać solidną podstawę dla krytyki współ-
czesnej szkoły jako środowiska przemocy symbolicznej. Wśród  
różnorodnych psychologicznych koncepcji człowieka na uwagę 
zasługuje teoria E.H. Eriksona19 traktująca proces kształtowania toż-
samości jako budowanie relacji z samym sobą oraz innymi ludźmi 
analizowany w ujęciu biograficznym oraz wyprowadzone z psy-
chologii społecznej teorie zgodności poznawczej, atrybucji, porów-
nań społecznych20. Ze względu na dość powszechną znajomość 
wymienionych koncepcji tylko skrótowo omówione zostaną niektó-
re z nich, do kolejnych zaś nawiążę w dalszych częściach tekstu. 

Zgodnie z założeniami symbolicznego interakcjonizmu (por. 
G.H. Mead, H. Blumer i inni) „jednostka w toku życia przyswaja 
sobie różne perspektywy oglądu samej siebie, postrzega własną 
osobę tak, jak odbierają ją inni uczestnicy życia społecznego”21. 
Szczególna rola w tym procesie przypada społecznej komunikacji, 
za pomocą której dochodzi do kontaktów i interakcji jednostki ze 
światem. W toku interakcji społecznych za pomocą języka współ-
tworzony jest dyskurs stanowiący przestrzeń wspólnie podziela-
nych znaczeń. Dyskurs ma także „moc kształtowania relacji i prak-
tyk społecznych, konstruowania wiedzy na temat rzeczywistości 
oraz społecznych tożsamości jednostek i grup poprzez lokalizowa-
nie ich w określonych strukturach sieci znaczeń”22. 

A.L. Strauss wymienia „trzy podstawowe mechanizmy formo-
wania się tożsamości: autodefinicję aktora społecznego, sposób jego 
definiowania przez innych oraz treści wzajemnie przekazywanych 
sobie przez uczestników interakcji”23. Badacz ten wskazuje także na 
________________ 

18 P. Bourdieu, J.C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 

19 E.H. Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2000. 
20 K. Błeszyńska, Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznych, Wydaw-

nictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001 s. 30–41. 
21 J. Rzeźnicka-Krupa, Niepełnosprawność i świat społeczny…, s. 19.  
22 Ibidem, s. 23. 
23 K. Błeszyńska, op. cit., s. 25. 
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potencjalne źródła zaburzeń w procesie formowania się i prze-
kształcania tożsamości. Zalicza do nich fiksację na wybranym statu-
sie danej osoby (np. status osoby przewlekle chorej); zmuszanie 
jednostki do przyjęcia określonego statusu; kierowanie pod adre-
sem jednostki przepowiedni i inne. 

Na podobny aspekt w kreowaniu tożsamości zwraca uwagę  
A. Jawłowska. Autorka analizuje problem, który można określić 
jako „dramat uznania”. Przytacza poglądy Taylora: 

od chwili gdy aspirujemy do samookreślenia, zwłaszcza oryginalnego, 
pojawia się potencjalna niezgodność między istnieniem, do którego 
pretendujemy, a istnieniem, które inni gotowi są nam przyznać. Jest to 
przestrzeń uznania, które się dopominamy, ale którego inni mogą nam 
odmówić24. 

Jak zauważa S. Tucker: 

Niewiele jest modeli ról czy też subkultur, z którymi osoby niepełno-
sprawne mogłyby się identyfikować i które pomogłyby im w integracji, 
gdyż sztywne standardy stawiane wobec osób pełnosprawnych są 
przeceniane, przypisuje się im tak wiele wartości, że osobie niepełno-
sprawnej już z samej definicji nie może się powieść...25. 

Społeczeństwo przypisuje osobom, których rozwój odbiega od 
normy, rolę człowieka niepełnosprawnego. Odwołując się do szere-
gu badań, K. Błeszyńska wymienia atrybuty tej roli: 

Od osób niepełnosprawnych oczekuje się specyficznych wzorów za-
chowań i karier życiowych. Narzuca się im postawy żalu, bierność, 
submisyjność, automarginalizację, rezygnację z kierowania własnym 
życiem. We wzorach karier życiowych eksponuje się pozostawanie  
w kręgu oddziaływań rodziny pochodzenia oraz instytucji religijnych, 
charytatywnych i opiekuńczych26. 

________________ 

24 A. Jawłowska, op. cit., s. 56. 
25 J. Kirenko, Niektóre uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania osób z uszko-

dzeniem rdzenia kręgowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995, s. 59. 
26 K. Błeszyńska, op. cit., s. 106. 
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Zgodnie z koncepcją K.J. Tillmanna aktywizacja tej roli odbywa 
się w procesie socjalizacji, w trzech fazach. Pierwsza, tzw. socjaliza-
cja pierwotna, odbywa się na terenie wychowującej dziecko rodzi-
ny. Jej efekty w znacznym stopniu rzutują na dalszy bieg procesu. 
Druga przypada na okres nauki szkolnej (socjalizacja wtórna), trze-
cia faza (socjalizacja trzeciego rzędu) przypisywana jest okresowi 
dorosłości i samodzielności jednostki27. 

Kwestie wiążące się z esencjalistycznymi i nieesecjalistycznymi 
koncepcjami ujmowania tożsamość jednostek na tle rozważań do-
tyczących problematyki zjawiska niepełnosprawności i społeczno- 
-kulturowych procesów konstruowania tożsamości osób niepeł- 
nosprawnych bardzo szczegółowo omawia w swoich pracach  
J. Rzeźnicka-Krupa28. 

Z perspektywy psychologii na szczególne uznanie zasługuje 
koncepcja tożsamości opracowana przez Erika Eriksona29. Autor 
opisał osiem podstawowych kryzysów psychospołecznych, z któ-
rych każdy stanowi zwrotny punkt w rozwoju tożsamości człowie-
ka. Kryzysy te to stojące przed jednostką w kolejnych okresach ży-
cia zadania lub dylematy psychologiczne, których źródła tkwią  
w oczekiwaniach społecznych. Rozwój tożsamości odbywa się w tea-
trze życia społecznego, w kontakcie z ważnymi osobami, w najbliż-
szym otoczeniu. 

Uzyskanie w dzieciństwie ogólne poczucie bezpieczeństwa,  
optymizm, zaufanie do innych; autonomia i ufna samodzielność  
w pokonywaniu przeszkód; inicjatywa związana z poznawaniem 
środowiska oraz wynikająca z wiary we własne siły przedsiębior-
czość stanowią ważne osiągnięciami w kształtowaniu tożsamości 
dziecka. Są one podstawą, aby w dalszych etapach życia jednostka 
mogła pozytywnie rozwiązać kolejne dylematy rozwojowe. Kształ- 
________________ 

27 K. Błeszyńska, op. cit., s. 103. 
28 J. Rzeźnicka-Krupa, Niepełnosprawność i świat społeczny…; J. Rzeźnicka-Krupa, 

Tożsamość i wykluczenie. Fenomen niepełnosprawności na marginesach ludzkiej egzysten-
cji?, [w:] Obszary społecznej marginalizacji – niepełnosprawność, red. J. Rutkowiak  
i A. Krause, Wydawnictwo OSW, Olsztyn 2009.  

29 E.H. Erikson, op. cit. 
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towanie tożsamości odbywa się początkowo w środowisku rodzin- 
nym30, z czasem dziecko rozpoczyna nawiązywać interakcje z in- 
nymi osobami. Ważnym miejscem socjalizacji staje się placówka 
edukacyjna: przedszkole, a następnie szkoła. Na niekorzystne dla 
kształtowania tożsamości uczniów oddziaływania współczesnej, 
transmisyjnej szkoły zwraca uwagę M. Szczepska-Pustkowska.  
Autorka w swoich analizach wykorzystała teorię tożsamości  
E. Eriksona31. 

Nieprawidłowo realizowane wczesne działania edukacyjno- 
-terapeutyczne lub zaniechania w tym zakresie stanowią bardzo 
poważny czynnik ryzyka dla kształtującej się tożsamości dziecka 
niepełnosprawnego rozpoczynającego edukację szkolną. W naszym 
kraju brakuje systemowych rozwiązań prowadzących do objęcia 
wczesną pomocą i wsparciem dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich 
rodzin. Mimo podejmowanych prób zmiany tego stanu rzeczy32, 
nadal pomoc ta przybiera formę nieskoordynowanych, niesystema- 
tycznych, niedostatecznie finansowany i przez to trudno dostęp- 
nych i mało efektywnych działań. Konsekwencje zaniedbań w tym 
zakresie w znaczący sposób wpływają na realizację kolejnych zadań 
rozwojowych. Wiele zastrzeżeń budzi także proces edukacyjnego 
________________ 

30 K. Bidziński, Rodzina jako prymarny kontekst rozwojowy jednostki, [w:] Dziecko ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości, red. W. Pilecka, M. Rut-
kowski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 232–237 – opisano rolę ro- 
dziny dziecka niepełnosprawnego w kształtowaniu jego tożsamości 

31 M. Szczepska-Pustkowska, Szkolna petryfikacja rodzącej się tożsamości dziecka, 
[w:] (Anty)edukacja wczesnoszkolna…, s. 204–224.  

32 Zrealizowany w latach 2005-2007 pilotażowy program rządowy „Wczesna, Wie-
lospecjalistyczna, Kompleksowa, Skoordynowana i Ciągła Pomoc Dziecku Zagrożo-
nemu Niepełnosprawnością lub Niepełnosprawnemu oraz Jego Rodzinie”, https:// 
archiwum.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=446%3Aq 
wczesna-wielospecjalistyczna-kompleksowa-skoordynowana-i-ciga-pomoc-dziecku-  
zagroonemu-niepenosprawnoci-lub-niepenosprawnemu-oraz-jego-rodzinieq&catid=  
118%3Aycie-szkoy-pomoc-psychologiczno-pedagogiczna&Itemid=155 [23.02.2015], 
a następnie w latach 2008-2012 program „Wczesna Pomoc Dziecku Niepełnospraw- 
nemu (Raport końcowy WPDN); https://www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/Bada 
nia_i_analizy/Raport_koncowy_WPDN_ostateczny.pdf [23.02.2015]. 
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przygotowania dziecka do podjęcia zadań szkolnych33. Problem ten 
nabiera szczególnego znaczenia, jeśli dotyczy dziecka, które w związ- 
ku ze specyfiką swojego rozwoju potrzebuje więcej czasu i starannie 
przemyślanych działań edukacyjno-terapeutycznych wspierających 
jej w uzyskaniu gotowości do podjęcia nauki szkolnej. 

Krytyczna analiza szkolnego dyskursu  
– demaskowanie praktyk dyskryminacyjnych  

wobec uczniów doświadczających niepełnosprawności 

Dla dziecka rozpoczynającego edukację szkolną szczególnego 
znaczenia nabierają interakcje z innymi niż rodzic dorosłymi,  
a przede wszystkim wzajemne kontakty z rówieśnikami. Jest to 
okres, w którym potrzeba bycia z rówieśnikami stopniowo zaczyna 
konkurować z kontaktami z dorosłymi34. Relacja dziecka z rodzi-
cami bywa zwykle oparta na silnych uczuciach miłości i przywią- 
zania, ukierunkowana jest na realizację dziecięcych potrzeb. Kon-
takty z rówieśnikami mają inny charakter (symetryczny, poziomy). 
W tych interakcjach spotykają się dwa równoprawne podmioty, 
często bardzo mocno skupione na swoich osobistych potrzebach, od 
obu w jednakowym stopniu zależy jakość interakcji35. 

Wejście do przestrzeni edukacyjnej szkoły jest szczególnie trud-
nym doświadczeniem dla dzieci, których stan zdrowia i rozwoju 
________________ 

33 D. Waloszek, Między przedszkolem a szkołą. Rozważania o gotowości dzieci do pod-
jęcia nauki w szkole, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2014.  

34 B. Bieleń, Rówieśnik – partner w rozwoju, [w:] Pedagogika małego dziecka wybrane 
zagadnienia, red. M. Karwowska-Struczyk, E. Słodownik-Rycaj, Instytut Badań Edu-
kacyjnych, Warszawa 2007, s. 71–76.  

35 Zwrócono na to uwagę w artykule, w którym dokonano przeglądu badań 
oraz zaobserwowanych dobrych praktyk dotyczących pozytywnej roli, jaką może 
odegrać grupa rówieśnicza w socjalizacji dzieci i młodzieży z cechami autyzmu  
w ogólnodostępnych placówkach edukacyjno-wychowawczych K. Bidziński, Rola 
szkoły w kształceniu aksjologicznym dzieci w młodszym wieku szkolnym, [w:] Doświadcza-
nie poznawania świata przez dzieci w młodszym wieku szkolnym, red. I. Adamek,  
B. Pawlak, Wydawnictwo Libro, Kraków 2012, s. 143–164. 
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generuje specjalne potrzeby w zakresie społecznego funkcjonowa-
nia. Sygnałem świadczącym o nasileniu tych potrzeb są ujawniane 
trudności w zakresie komunikacji, czynnościach samoobsługowych, 
w sferze przeżyć emocjonalnych. Jednym z poważnych problemów 
doświadczanych przez dzieci jest brak zdolności tolerowania cza-
sowej, wynikającej z konieczności realizacji obowiązku edukacyjne-
go, separacji od rodziców. Dotyczy on zwłaszcza tych dzieci, które 
doświadczają zaburzeń w rozwoju więzi emocjonalnych z osobą 
znaczącą36. Najwięcej trudności w społecznym funkcjonowaniu 
obserwuje się u dzieci, u których zdiagnozowano całościowe zabu-
rzenia rozwoju ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawność  
o charakterze sprzężonym. Często szkoła ogólnodostępna nie jest 
wstanie odpowiedzieć na specjalne potrzeby rozwojowe i eduka-
cyjnej tych uczniów. O braku skuteczności działań integrujących 
może świadczyć fakt, że uczniowie z autyzmem, którzy trafiają do 
szkół ogólnodostępnych, najczęściej mają organizowane nauczanie 
indywidualne (88%), często w domu ucznia, bez codziennych kon-
taktów z rówieśnikami37. Nie jest to efektywny sposób zaspokojenia 
specjalnych potrzeb edukacyjnych tej grupy uczniów. Pewną na-
dzieję na zmianę tego stanu można wiązać z obowiązującymi od 
pewnego czasu przepisami finansowymi zwiększającymi wysokość 
subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) 
na realizację obowiązku szkolnego tej grupy uczniów i wprowa-
dzonych od stycznia 2016 r. uregulowaniach wymuszających na 
samorządach zatrudnianie dodatkowej osoby realizującej wspólnie 
z nauczycielem zadania edukacyjne i terapeutyczne, w klasach do 
których uczęszcza uczeń z autyzmem, zespołem Aspergera lub nie-
pełnosprawnością sprzężoną. Niestety nadal brakuje systemowych 
________________ 

36 Por. Bowlby, Ainsworth za: E. Pisula, Autyzm i przywiązanie. Studia nad inte-
rakcjami dzieci z autyzmem i ich matek, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 2003. 

37 A. Deja, Tekst powstał dla Porozumienia AUTISM-EUROPE, w ramach pro-
wadzanych badań nad systemem oświaty dla osób z autyzmem w krajach człon-
kowskich UE. Fundacja SYNAPSIS 2006 www.synapsis.org.pl/_synapsis_1/images 
/stories/poradnictwo/systeme.pdf [26.02.2015]. 
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działań przygotowujących całą społeczność szkolną na przyjęcie 
tych „specjalnych” uczniów. 

We Włoszech, kraju, w którym od 40 lat realizowana jest eduka-
cja włączająca, wypracowano efektywne sposoby włączania dzieci 
ze SPE do grupy rówieśniczej. Jednym z nich jest model postępo-
wania realizowany w rejonie Veneto. Jest to etapowy proces wpro-
wadzenia dziecka z autyzmem do szkoły i zespołu klasowego38.  
W procesie uczestniczy cała społeczność szkolna. Realizowany jest 
przy udziale specjalistów, którzy wspólnie z pracownikami, rodzi-
cami i uczniami planują, realizują, monitorują i oceniają przebieg 
tych działań. Towarzyszą nauczycielom aż do momentu, kiedy 
wspólnie ustalą, że społeczność szkolna jest gotowa samodzielnie 
realizować zadania służące realizacji specjalnych potrzeb edukacyj-
nych ucznia39. Interesującą propozycją opracowaną na terenie na-
szego kraju jest pięcioetapowy model włączania dziecka z auty-
zmem lub zespołem Aspergera do grupy rówieśniczej i tworzenia 
warunków sprzyjających uczeniu się autorstwa A. Florek i K. Ha-
merlak z fundacji Czas dzieciństwa40. 

Niepełnosprawność w różnym stopniu wpływa na realizację 
zadań rozwojowych średniego i późnego dzieciństwa. Możliwe są 
ograniczenia i opóźnienia rozwoju, widoczne w zakresie kompetencji 
ruchowych, poznawczych, komunikowania się, rozwoju mowy i języ-
ka, kompetencji społecznych, emocjonalnych i osobowościowych41. 
________________ 

38 Opis na podstawie prezentacji przygotowanej przez nauczyciela klas począt-
kowych A. Montalbano z Instituto Comprena na temat integracji dziecka z auty-
zmem z kolegami z klasy (prezentacja filmów ukazujących metody pracy przygo-
towujące dzieci do spotkania z uczniem niepełnosprawnym). Spotkanie odbyło się 
w ramach wyjazdu studyjnego do Włoch zorganizowanego przez Unię Europej-
skich Federalistów we wrześniu 2012 r. 

39 K. Bidziński, Rola szkoły w kształceniu…, s. 143–164. 
40 A. Florek, K. Hamerlak, Dziecko autystyczne i z zespołem Aspergera w przedszko-

lu i szkole. Włączanie do grupy rówieśniczej i tworzenie warunków sprzyjających uczeniu 
się, Bank dobrych praktyk ORE Warszawa http://www.czasdziecinstwa.com.pl/ 
wlaczanie-do-grupy-rowiesniczej-dzieci-z- zespolem-aspergera/ [20.03.2015]. 

41 B. Witkowska, Dziecko z niepełnosprawnością wobec zadań rozwojowych średniego 
dzieciństwa, [w:] Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w…, s. 314–334;  
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Nasilenie trudności w realizacji zadań rozwojowych może być bardzo 
różne, czasem sytuacja rozwojowa wymaga tylko niewielkiego wspar-
cia, innym razem pojawia się konieczność daleko idącej indywiduali-
zacji działań edukacyjnych oraz objęcia dziecka specjalistyczną po-
mocą. W sytuacji, gdy zaburzenia rozwoju stwarzają zagrożenie 
wystąpienia niepełnej sprawności lub wywołały niepełnosprawność, 
na wniosek rodziców dzieci mogą otrzymać orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Uczniowie ci poprzez uzyskany status prawny 
stają się specjalnymi odbiorcami usług edukacyjnych. Zwykle są to 
działania polegające na zaspokojeniu indywidualnych potrzeb eduka-
cyjnych w ramach kształcenia specjalnego realizowanego na terenie 
szkoły, otoczeniu dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną lub 
działaniami o charakterze terapeutycznym w ramach zajęć rewalida-
cyjnych. Podjęcie tego typu działań musi być poprzedzone prawidło-
wo przeprowadzoną diagnozą stanu dziecka i trafnym określeniem 
zakresu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 
Posiadane przez uczniów orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalne-
go pozwala z jednej strony na daleko idącą indywidualizację kierowa-
nych do nich działań edukacyjno-terapeutycznych, z drugiej może 
ukazywać ich jako uczniów o niskich kompetencjach, wymagających 
odrębnego, specjalistycznego traktowania. Dla kształtujących się pod-
staw tożsamości szczególnie niekorzystny wpływ ma stawianie wobec 
dziecka nieadekwatnych zadań, okazywanie dezaprobaty i zniecier-
pliwienia podczas doświadczanych trudności. Także zbyt silna kon-
centracja na dziecięcych ograniczeniach i słabościach, nadmiar działań 
korygujących i naprawczych, bezpośrednie etykietowanie może być 
dla dziecka sygnałem braku akceptacji otoczenia dla jego inności i źró-
dłem licznych frustracji. Teoria samospełniających się oczekiwań traf-
nie ilustruje mechanizm i potencjalne konsekwencje tego typu do-
świadczeń dla ucznia42. 
________________ 

P. Kurtek, Dziecko z niepełnosprawnością wobec zadań rozwojowych późnego dzieciństwa, 
[w:] Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w…, s. 391–406. 

42 C. Braun, Oczekiwania nauczyciela: dynamika społeczno-psychologiczna, [w:] Efek-
ty oczekiwań interpersonalnych, red. S. Trusz, Wydawnictwo Naukowe Scholar, War-
szawa 2013, s. 311–333. 
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A. Sokołowska-Kasperiuk zwróciła uwagę na niepokojący pro-
blem tak zwanych quasi-zaburzeń (lub pozornych zaburzeń roz-
woju). Wspólnie ze swoimi współpracownikami prowadzącymi 
działania diagnostyczno-terapeutyczne w Pracowni Badań nad Au-
tyzmem zaobserwowała grupę dzieci, których stan funkcjonowania 
zdaniem ich opiekunów nosił znamiona poważnego zaburzenia 
rozwoju. Jednak pogłębiona diagnoza ukazała zupełnie inne podło-
że zachowań tych dzieci. Okazało się, że symptomy nieprawidło-
wego zachowania uwarunkowane są środowiskowo i mają charak-
ter objawowy. Pełnią funkcję adaptacyjną do trudnej sytuacji,  
w jakiej dziecko się znajduje przez dłuższy czas, nie mając możli-
wości zmienienia jej, a która stoi w sprzeczności do jego potrzeb 
rozwojowych43. 

Dla dorosłych z otoczenia tych dzieci, ich rodziców, nauczycieli 
łatwiej było wytłumaczyć zachowania dziecka wyimaginowanymi 
problemami natury biologicznej niż poszukać w swoim działaniu 
prawdziwych przyczyn tych trudnych zachowań. Odkrycie praw-
dziwego źródła problemu połączone z eliminacją ze środowiska 
dziecka czynników patologicznych oraz podjęcie działań terapeu-
tycznych spowodowało cofnięcie się niepokojących zachowań. Au-
torka apeluje do nauczycieli i rodziców o rozwagę w prowadzeniu 
działań diagnostycznych, zachowanie daleko idącej uważności  
w wyjaśnianiu przyczyn trudnych zachowań. Przestrzega przed 
przypisywaniem dzieciom „etykiet”, która może towarzyszyć im 
przez wiele kolejnych lat, wyznaczając niekorzystną pozycję spo-
łeczną oraz hamując rozwój. 

Uczniowie z niepełnosprawnością mogą doświadczać poczucia 
niestosowności i niższości, jeśli w codziennych sytuacjach eduka-
cyjnych nie uwzględnia się ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 
Pojawia się istotne pytanie, na ile szkoła ogólnodostępna może stać 
się miejscem przyjaznym i zapewniającym efektywną edukację dla 
tej szczególnej grupy uczniów? 
________________ 

43A. Sokołowska-Kasperiuk, Ku przemianom świadomości nauczycielskiej – o quasi- 
-zaburzeniach rozwoju u dzieci, „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjal-
nej” 2013, nr 12, s. 83–100. 
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Z perspektywy realizacji idei edukacji włączającej interesujące 
są wyniki badań, wskazujące, że praktyki socjalizacyjne realizowa-
ne w klasach początkowych szkoły ogólnodostępnej niosą wiele 
zagrożeń dla kształtowania się tożsamości wszystkich uczniów44. 
Można przypuszczać, że zagrożenia te dotykać będą także uczniów 
niepełnosprawnych. 

Marzenna Nowicka, dzięki zastosowaniu analiz etnometodolo-
gicznych, dokonała pogłębionej rekonstrukcji praktyk socjalizacyj-
nych wytwarzanych w sytuacjach komunikowania się na lekcjach  
w klasach początkowych. Aby wzbogacić obraz analizowanych pro-
cesów, autorka sięgnęła po dodatkowe procedury badawcze: feno-
menografię do analizy konstruktów świadomości nauczycieli uczest-
niczących w procesie socjalizacji oraz badania semiotyczne w celu 
opisania socjalizacyjnej wartości znaków obecnych w przestrzeni kla-
sy szkolnej. Nie ma tu niestety miejsca na pełną prezentację wszyst-
kich wzorców działań socjalizacyjnych zrekonstruowanych na pod-
stawie badań, zainteresowanych odsyłam do książki autorki45.  
W tym miejscu warto jedynie ukazać wynikające z tych analiz wnioski. 

W badanych szkołach zdecydowanie dominowały praktyki okre-
ślane, przez autorkę jako „socjalizacja stabilizująca”. Nauczyciele 
poprzez sterującą interwencję i gratyfikację pożądanych zachowań 
korygowali zachowania uczniów tak, aby były one jak najbardziej 
zgodne z obowiązującym w szkole wzorcem. W praktyce badanych 
szkół nie było miejsca na indywidualność i oryginalność uczniowskich 
zachowań, ceniono je za okazywane posłuszeństwo, całkowite pod-
porządkowanie się dorosłym i obowiązującym w szkole zasadom. 

Najczęściej podczas obserwowanych lekcji spotykany był styl 
działania nauczycieli oparty na dyrektywności i braku zaufania do 
kompetencji uczniów. Działania socjalizacyjne tego typu polegały 
na drobiazgowym instruowaniu uczniów, narzucaniu im sposobów 
________________ 

44 M. Nowicka, Dziecko w procesie socjalizacji szkolnej – ku integracji czy dysonan-
sowi, [w:] (Anty)edukacja wczesnoszkolna…, s. 178–203; M. Nowicka, Socjalizacja na 
lekcjach w klasach początkowych. Praktyki – Przestrzenie – Konceptualizacje, Wydawnic-
two Adam Marszałek, Toruń 2010.  

45 M. Nowicka, Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych… 
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myślenia i percepcji rzeczywistości, stałym dyscyplinowaniu, dy-
stansowaniu się nauczycieli od uczniów, nadmiernym podkreślaniu 
dominującej roli nauczyciela, ale też maskowaniem i wzmacnianiem 
władzy klimatem życzliwości, silnym uzależnianiem dziecka od 
autorytetu nauczyciela, ograniczaniem jego samodzielności46. Poja-
wiają się uzasadnione obawy, że tak zorganizowana przestrzeń 
socjalizacji nie może stanowić korzystnego rozwojowo miejsca dla 
uczniów z niepełnosprawnością. 

Zwolennicy teorii interakcji społecznych zwracają uwagę, że 
kształtowanie tożsamości dokonuje się za pośrednictwem interakcji 
z innymi ludźmi i przy ich znaczącym wsparciu. Szczególna rola  
w tym procesie przypada społecznej komunikacji, za pomocą której 
dochodzi do kontaktów i interakcji jednostki ze światem. Dlatego 
tak ważną kompetencją nauczyciela jest umiejętność wspierania 
uczniów w nawiązywaniu i podtrzymywaniu interakcji rówieśni-
czych. Socjalizacyjną wartość mają zarówno interakcje powstające  
w sytuacjach formalnych podczas realizowanego toku lekcji, jak  
i w sytuacjach nieformalnych podczas przerw, zajęć pozalekcyj-
nych. Szczególnie sytuacje dydaktyczne mogą stanowić dogodną do 
tego przestrzeń, ponieważ ich przebieg jest w dużym stopniu za-
leżny od decyzji nauczycieli. Uczeń, w tym szczególnie uczeń  
z niepełnosprawnością, ma większe szanse na rozwój kompetencji 
społecznych, jeśli nauczyciele stosują w swojej praktyce dydaktycz-
nej komunikację partycypacyjną, doceniają wartość dydaktycznego 
dyskursu, zapraszają uczniów do dzielenia się informacjami o fak-
tach, wyrażania własnych opinii, przekonań, sądów; stawiania py-
tań i odpowiadania na nie, podejmowania dyskusji. Nie wystarczy 
jednak stworzyć uczniom przestrzeń do edukacyjnego dialogu, 
ważne jest takie zorganizowanie tych sytuacji dydaktycznych, aby 
także uczniowie o niższych kompetencjach społecznych mieli udział 
w tworzonym dyskursie. Pewną formą efektywnego działania jest 
stosowanie przez nauczycieli nauczania kooperatywnego, którego 
istota polega na zorganizowaniu pracy uczniów w taki sposób, aby 
________________ 

46 Ibidem, s. 163–212. 
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była konieczność współdziałania wszystkich realizatorów działa-
nia47. 

Jak wynika z ogólnopolskich badań 2006-2011 dotyczących ana-
lizy szkolnego kontekstu umiejętności trzecioklasistów opisanych 
przez M. Żytko48, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zawłasz-
czają przestrzeń komunikacyjną klasy szkolnej. Autorka pisze  
o klasie jako „teatrze jednego autora”, w którym to nauczyciel po-
przez bardzo częste stosowanie strategii nauczania frontalnego 
uniemożliwia uczniom wymianę opinii, spostrzeżeń, stawiania py-
tań, odpowiadania na pytania, argumentowania49. 

W opisanej praktyce edukacji wczesnoszkolnej dostrzega się: 
przewagę dyrektywnego (instrukcyjnego) sposobu komunikowania 
się nauczyciela z uczniami; koncentrację nauczycieli na formalnych 
aspektach posługiwania się przez dzieci językiem (ważniejsze staje 
się to, jak, a nie co dziecko mówi); brak zachęcania dzieci do dysku-
sji i wymiany myśli, narzucanie sądów czy opinii przez nauczycieli. 

Badani nauczyciele najczęściej podejmowali aktywność w postaci: 
wydawania poleceń, zadawania pytań sprawdzających uczniowską 
wiedzę, podpowiadania i odpowiadania za ucznia. Zdecydowanie 
rzadziej nauczyciele komunikowali w celu wspierania uczniów po-
przez ukierunkowanie ich pracy, akceptowali propozycje i pomysły 
uczniów, formułowali pytania otwarte, zachęcali uczniów do prezen-
towania własnego stanowiska, słuchali wypowiedzi uczniów50. 
________________ 

47 M. Bidzińska, K. Bidziński, Uczenie się i nauczanie kooperatywne na przykładzie 
lekcji biologii, „Poradnik nauczyciela” 2002, nr 9. 

48 M. Żytko, Edukacja językowa w szkole – między dążeniem do formalizacji schematu 
a refleksją nad uczestnictwem w zdarzeniach komunikacyjnych, [w:] (Anty)edukacja wcze-
snoszkolna…, s. 315–344. 

49 M. Dąbrowski, Edukacyjna codzienność klasy trzeciej, [w:] Nauczyciel kształcenia 
zintegrowanego 2008 – wiele różnych światów, red. M. Dagiel, M. Żytko, Centralna 
Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2009, s. 127; M. Dąbrowski, Edukacyjność co-
dzienna szkoły wiejskiej, [w:] Szkolne rzeczywistości klas trzecich w środowisku wiejskim, 
Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2010, s. 116. 

50 M. Dąbrowski, Edukacyjna codzienność klasy trzeciej, [w:] Nauczyciel kształcenia 
zintegrowanego 2008…, s. 127; M. Dąbrowski, Edukacyjność codzienna szkoły wiejskiej, 
[w:] Szkolne rzeczywistości klas trzecich w środowisku wiejskim…, s. 116. 
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Podobnie niekorzystnie przedstawia się analiza podejmowa-
nych przez uczniów czynności. Podczas obserwowanych zajęć  
dydaktycznych dominowało: słuchanie wypowiedzi nauczycieli, 
sprawdzanie uczniowskiej wiedzy oraz czynności organizacyjne. 
Zdecydowanie mniej czasu uczniowie poświęcali na gry i zabawy 
dydaktyczne, aktywność twórczą i badawczą; prowadzenie dysku-
sji. W tak zorganizowanej przestrzeni komunikacyjnej źle funkcjo-
nują wszyscy uczniowie, ale szczególnie uczniowie z niepełno-
sprawnością, którzy nie mogą realizować swoich potrzeb. Używając 
metafory zaproponowanej przez M. Żytko, uczniowie ci w teatrze 
szkolnym odgrywają rolę aktorów drugiego planu, a może tylko 
statystów. Potwierdzają te przypuszczenia liczne badania socjome-
tryczne i analizy uczniowskich relacji w klasach integracyjnych  
i ogólnodostępnych prowadzone przez pedagogów specjalnych51. 

W procesie socjalizacji uczniów doświadczających ograniczonej 
sprawności organizowanym w przestrzeni edukacyjnej szczególne-
go znaczenia nabiera sposób komunikowania przez nauczyciela  
o niepełnosprawności jako ludzkim fenomenie. 

Analizy opracowane przez D. Krzemińską i K.D. Rzedzicką  
w oparciu o badania J. Wyczesany i E. Dyduch (1996) oraz H. Łaś 
(2002) potwierdzają tezę, że wielu nauczycieli cechuje brak znajo-
mości podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki specjalnej. W re-
lacji z uczniami niepełnosprawnymi dominuje „powierzchowne  
i intuicyjne podejście i zbytnia koncentracja na upośledzeniu i bra-
kach” połączona z przeświadczeniem o zubożeniu potrzeb dziecka 
________________ 

51 A Jagier, M. Kosowska, Rola nauczyciela w budowaniu relacji społecznych, [w:] 
Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole, red. A. Jagier, M. Kosowska, Wydawnictwo 
Difin, Warszawa 2011, s. 96; I. Chrzanowska, Problemy edukacji dzieci i młodzieży  
z niepełnosprawnością. Regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja, Oficyna Wy-
dawnicza „Impuls”, Kraków 2010; M. Chodkowska, Razem damy sobie radę! W drodze 
do zintegrowanego społeczeństwa, WSiP, Warszawa, 2009; M. Rozenbajgier, Dziecko 
niepełnosprawne w grupie rówieśniczej, [w:] O poznawaniu siebie i świata przez…,  
s. 457–472; J. Sikorski, Pozycja społeczna dziecka niepełnosprawnego w klasie integracyjnej 
[w:] O poznawaniu siebie i świata…, s. 491–496; A. Maciarz, Integracja społeczna dzieci 
niepełnosprawnych, WSiP, Warszawa 1987. 
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niepełnosprawnego, co przekłada się na brak inwencji w podejmowa-
nych działaniach oraz ambiwalencję w ocenianiu ucznia, z zastoso-
waniem nadmiernych wymagań bądź taryfy ulgowej52. 

Mimo upływu wielu lat od teoretycznego przewrotu w myśle-
niu o niepełnosprawności, w świadomości społecznej, w tym także 
poglądach nauczycieli, ciągle obecny jest medyczny model tego 
zjawiska. 

Podejście to było/jest wyznaczane przez myślenie o niepełno-
sprawności w kontekście medykalizacji indywidualnego deficytu, 
braku, jako pochodnej funkcjonalnych ograniczeń czy psycholo-
gicznych strat (medyczny/indywidualny model niepełnosprawno-
ści). Tak ujęta niepełnosprawność wymaga działań naprawczych  
w formie rehabilitacji ufundowanej na „ideologii normalności”, 
wzmaga potrzebę upodabniania, dorównywania odmienności do 
normy53. 

Przyjęcie przez nauczycieli tego modelu może mieć zgubny 
wpływ na wspólnie tworzony z uczniami dyskurs niepełnospraw-
ności i negatywnie wpływać na kształtowanie się ich tożsamości. 
Prowadzi do nadmiernej koncentracji na inności rozwojowej dziec-
ka i zbyt mocnego akcentowania jego problemów, myślenia o nie-
pełnosprawności głównie jako „tragedii osobistej” oraz przekonania 
o konieczności uruchomienia działań naprawczych prowadzących 
do korygowania dziecięcej „niedoskonałości”, zawłaszczenie zabie-
gami terapeutycznymi niemal całej przestrzeni dziecięcego świata54. 

Interesujące badania oparte na analizie procesu edukacyjnego  
w wymiarze nauczycielskiego i uczniowskiego komunikowania  
o zjawisku niepełnosprawności oraz językowych znaczeń przeka-
zów tekstów szkolnych przeprowadziła S. Sadowska. Analiza form 
i semantyki wypowiedzi badanych daje możliwość identyfikowania 
wyrażonych w języku reprezentacji umysłowych o osobach z nie-
________________ 

52 D. Krzemińska, K.D. Rzedzicka, O przygotowaniu zawodowym pedagogów spe-
cjalnych – krajobraz (bez) zmian?, „Niepełnosprawność” 2009, nr 1, s. 113–124. 

53 Ibidem, s. 118. 
54 Pisałem o tym w złożonym do druku artykule pt. Kompetencje komunikacyjne 

nauczycieli szkół ogólnodostępnych podstawą realizacji idei edukacji włączającej. 
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pełnosprawnością55. W celu zebrania danych językowych autorka 
zastosowała metodę swobodnych skojarzeń, która pozwala na do-
konanie wglądu w subtelny, mniej kontrolowany proces stereotypi-
zacji. Z badań tych wynika, że myślenie nauczycieli cechuje wyraź-
ny podział na uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych.  
W wypowiedziach nauczycieli pojawia się portret osoby niepełno-
sprawna jako „bezradnej”, „zależnej od innych osób”, „zdanej cał-
kowicie na pomoc osób trzecich”. Podobnie mało racjonalny obraz 
osoby z niepełnosprawnością wyłania z analizy uczniowskich sko-
jarzeń. Nauczyciele, opisując swoje działania związane z edukacją 
uczniów niepełnosprawnych, koncentrują się na czynnościach opie-
ki, pomocy, wsparciu, przejawianiu szczególnej troski, bardzo 
rzadko wskazują możliwości normalnej współpracy, czy traktowa-
nia ucznia z niepełnosprawnością jak każdego innego. 

Także dokonana przez autorkę analiza komunikatów języko-
wych zawartych w tekstach edukacyjnych stosowanych w bada-
nych szkołach nie jest zbyt optymistyczna. Nie wszystkie tworzące 
szkolny dyskurs teksty pozwalają na zastosowanie ich do redefi-
niowania pojęcia „osoba z niepełnosprawnością” oraz budowania 
moralno-powinnościowego obrazu świata relacji z tymi osobami. 
Podobnie krytycznej oceny tekstów literackich stosowanych przez 
nauczycieli I etapu w „edukacji do Innego” dokonała M. Nowicka. 
Wybierane przez uczestniczących w badaniach nauczycieli teksty, 
służące wprowadzaniu uczniów w świat społeczny, cechowały się: 
natrętnym moralizatorstwem, schematycznością budowy tekstu  
i modeli zachowań; małym zróżnicowaniem prezentowanych od-
mienności; powielaniem stereotypowych sądów i uprzedzeń56. 

Od nauczycieli pracujących w klasach ogólnodostępnych, do 
których przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni, oczekuje się, 
że będą umieli stworzyć odpowiednie warunki socjalizacji wszyst-
________________ 

55 S. Sadowska, Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepeł-
nosprawnych, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2005, s. 115. 

56 M. Nowicka, Praca z tekstem literackim – szansa czy przeszkoda w edukacji do  
Innego, [w:] Światy dziecięcych znaczeń, red. D. Klus-Stańska, Wydawnictwo Akade-
mickie „Żak”, Warszawa 2004, s. 47 i n. 
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kim swoim podopiecznym. Podstawą tych działań jest troska o wła-
ściwe relacje społeczne w zespole uczniowskim i całej społeczności 
szkolnej. Nauczyciele poprzez właściwe nastawienie wobec uczniów 
z niepełnosprawnością mogą modelować i wspierać właściwe inte-
rakcje między uczniami oraz przełamywać stereotypy i uprzedze-
nia. Wskazywane przez S. Sadowską57 możliwe do zastosowania  
w edukacji metody tego typu działań, to: interwencja w jakość kon-
taktów między pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi; wzbogaca-
nie wiedzy na temat przedstawicieli obcej grupy; wytworzenie 
wspólnej tożsamości grupowej; rozwijanie empatii i odgrywanie 
ról; wpływ normatywny polegający na zwiększaniu wyrazistości 
norm społecznych przeciwnych uprzedzeniom. Szczególnie sku-
tecznym sposobem wydaje się budowanie wspólnoty MY – ukazy-
wanie podobieństw między uczniami, przy jednoczesnym ukazywa-
niu wartości wynikającej z różnorodności ludzkich doświadczeń  
i postaw. 

Podsumowanie 

Jarome S. Bruner58 w zbiorze esejów na temat związku między 
edukacją a kulturą prowadzi interesujące, nie tylko z perspektywy 
pedagoga, rozważania dotyczące roli szkoły w rozwiązaniu dylema-
tów człowieka, osłabieniu zagrożeń i rozwiązywaniu problemów,  
z jakimi przychodzi mierzyć się współczesnym społeczeństwom. 
Nadzieję budzi opracowanie i wdrożenie nowej, kooperatywnej 
kultury edukacyjnej szkoły, w której wszystkie podmioty skoncen-
trowane są na wspólnym rozwiązywaniu problemów i uruchomie-
niu procesu wzajemnego nauczania. Te wspólne działania stanowią 
nie tylko dogodną przestrzeń uczenia się, ale również ośrodek 
kształtowania własnej tożsamości „służą rozbudzaniu świadomości 
________________ 

57 S. Sadowska, op. cit., s. 125–135. 
58 J. Bruner, Kultura edukacji, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Nauko-

wych Univeristas, Kraków 2006. 
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i metapoznania swoich uczestników oraz podnoszenia ich samo-
oceny”. W szkole tej ważne miejsce zajmują „zagadnienia tożsamo-
ści kulturowych, odrębności zróżnicowanych grup etnicznych oraz 
niższych warstw społecznych”. Równoprawne, partnerskie, świa-
dome współdziałanie przedstawicieli odrębnych grup mniejszo-
ściowych (klasowych, etnicznych, religijnych, narodowych,) pozwa-
la na równoważenie grupowych tożsamości i budowanie poczucia 
przynależności do wspólnej szerszej niż lokalna społeczności. Szko-
ły takie mogą stać modelem –„kontrkulturą” ukazującą poprzez 
codzienne doświadczenia, jak może lepiej funkcjonować całe społe-
czeństwo, w którym jest miejsce dla każdego bez względu na wro-
dzony potencjał czy zasoby społeczno-kulturowe jego najbliższego 
otoczenia. 

Idea tworzenia kultur szkolnych, funkcjonujących w oparciu  
o wzajemność wspólnoty uczących się podmiotów, ogłoszona przez 
J.S. Brunera prawie 20 lat temu jest ciągle aktualną i atrakcyjną pro-
pozycją. Dzisiaj w obliczu różnych dramatycznych społecznych 
doświadczeń nabiera szczególnego znaczenia. Jest to wyzwanie, 
które zapisano także w programie Światowej Deklaracji Edukacja dla 
Wszystkich zainicjowanym w 1990 r. przez UNESCO i od tego czasu 
realizowanym w różnych częściach globu59. Najważniejszym celem 
tego programu jest doprowadzenie do zaspokojenia podstawowych 
potrzeb edukacyjnych wszystkich ludzi, uwzględniając jednocze-
śnie wysoką jakość procesu kształcenia. Podobne myśli można do-
strzec w realizowanej od lat dziewięćdziesiątych idei edukacji włą-
czającej. W sprawozdaniu z Międzynarodowej Konferencji na temat 
edukacji włączającej z 2008 r. stwierdza się, że: 

Idea edukacji włączającej wypływa z szeregu pojęć oraz warto-
ści dotyczących określonego typu społeczeństwa, które należy zbu-
dować, a także ideału ludzkiej osoby, który należy rozwijać. Jeśli 
chcemy, by nasze społeczeństwo było otwarte, bardziej nastawione 
na pokojowe współżycie oraz miało szacunek do odmienności, 
________________ 

59 Edukacja dla Wszystkich (Education for All) – opis programu http://www. 
unesco.pl/edukacja/edukacja-dla-wszystkich/ [25.09.2015]. 
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trzeba zapewnić uczniom wzorce tych wartości – i możliwość ich 
naśladowania – w ramach procesu kształcenia odbywającego się  
w szkole i poza nią60. 

Będzie to możliwe wtedy, kiedy uda nam się uczynić ze szkoły 
ogólnodostępnej wspólnotę równoprawnych, uczących się podmio-
tów. Wtedy też stanie się ona bezpiecznym miejscem kształtowania 
podstaw tożsamości wszystkich uczniów, także tych, których spe-
cjalne potrzeby edukacyjne wynikają z niepełnosprawności. 
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The purpose of this article is to show the possibility of using conductive education 
system and its effectiveness in working with children and young people with pro-
found intellectual disabilities attending rehabilitation – educational groups, in order 
to develop and form their self-reliance, and the grounds of autonomy. 
In the first part of text the author described the functioning of people with profound 
intellectual disabilities, pointing to their specific difficulties in the field of indepen- 
dent functioning. Then author showed the assumptions of conductive education 
system with regard to the objectives set by The Ministry of Education for rehabilita-
tion-educational classes. 

Using of the possibilities inherent in the monographic method, the author pre-
sented rehabilitation-educational activities with the use of conductive education 
method, with particular attention to the aspects of the development of autonomy of 
children and young people with profound intellectual disabilities. The data for 
analysis and description was collected through the observation (direct, participatory 
and indirect – by video camera) of participants of rehabilitation – educational activi-
ties (15 persons), analysis of documentation (observation sheets and individual 
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curriculums) and interviews with teachers of three rehabilitation – educational 
groups. 

Although it is difficult to determine the actual impact of Petö method on in-
crease of self-reliance and autonomy of children and young people with profound 
intellectual disabilities, the collected information indicates the importance of the 
conductive education method – particularly in aspects of socialization, communica-
tion and agility. 

Key words: profound intellectual disability, rehabilitation – educational groups, 
conductive education – method of Petö, self-reliance, autonomy 

Osoby z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej 
stanowią nieliczną populację, bowiem zaledwie ok. 1%1 grupy do-
świadczającej niepełnosprawności intelektualnej. W Polsce do jej 
określania używa się również terminu „głęboka wieloraka niepeł-
nosprawność”, wprowadzonego przez Andreasa Fröhlicha, nie-
mieckiego autora publikacji Stymulacja od podstaw2. Według przy-
wołanego autora określenie to oznacza skrajne trudności we 
wszystkich aspektach życia, niezależnie od dziedziny. Osoby nią 
dotknięte żyją na pograniczu tego, co w naszych stosunkach mię-
dzyludzkich uważane jest jeszcze za normalne, ograniczenia odno-
szą się do wszystkich możliwości. Jej (osoby) rozwój emocjonalny, 
poznawczy i fizyczny jest wyraźnie ograniczony lub zniekształcony. 
To samo dotyczy zachowań społecznych i umiejętności porozu-
miewania się3. 

W polskim systemie oświaty osoby z orzeczoną głęboką nie-
pełnosprawnością intelektualną objęte są obowiązkiem szkolnym  
realizowanym w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.  
W niniejszym opracowaniu oba terminy – głęboka wieloraka nie-
________________ 

1 Za: I. Chrzanowska, Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, s. 271.  

2 A. Fröhlich, Stymulacja od podstaw. Jak stymulować rozwój osób głęboko wielorako 
niepełnosprawnych, WSiP, Warszawa 1998. 

3 Ibidem, s. 11.  
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pełnosprawność i głęboka niepełnosprawność intelektualna – uży-
wane są zamiennie. 

Najczęstszą przyczyną wyjątkowo utrudnionego codziennego 
funkcjonowania wspomnianej populacji są zmiany neurologiczne 
powstałe na skutek organicznych uszkodzeń centralnego układu 
nerwowego, do których może dojść pod wpływem traumatycznych 
czynników prenatalnych, perinatalnych i postnatalnych. Owe uszko-
dzenia prowadzą do dysfunkcji całego układu nerwowego, także 
narządów zmysłów, dlatego w omawianej grupie przeważają jednostki 
z zaburzeniami sprzężonymi, np. niepełnosprawność intelektualna w naj-
cięższej postaci współwystępuje z niepełnosprawnością ruchową, wzro-
kową lub słuchową. Stąd używanie określenia głęboka wieloraka 
niepełnosprawność jest ze wszech miar uzasadnione. 

Typowym zespołem objawów o podłożu organicznym łączącym 
ze sobą niniejsze zaburzenia jest mózgowe porażenie dziecięce 
(mpd) i zdecydowana większość osób z głęboką niepełnosprawno-
ścią intelektualną pierwotnie doznała mpd. Kolejna grupa przyczyn 
ma zgoła inny charakter, gdyż wiąże się z czynnikami genetyczny-
mi, a wśród nich wyróżnić można wrodzone wady rozwojowe do-
tyczące centralnego układu nerwowego, które pojawiają na skutek 
nieprawidłowości w przekazie genetycznym od rodziców lub naby-
tych w trakcie zapłodnienia przez różnego typu zaburzenia chro-
mosomalne4. 

Osoby z poważnie zakłóconym funkcjonowaniem centralnego 
układu nerwowego kumulują energię życiową na przezwyciężanie 
defektów rozwojowych, ograniczeń i szoku poporodowego zamiast 
wykorzystywać ją do aktywności poznawczej. Przez słabszą mobil-
ność własną lub jej brak mają ograniczony dopływ wrażeń i do-
świadczeń. Ponadto mogą mieć trudność z przystosowaniem się do 
________________ 

4 B. Cytowska, A. Drzazga, Znaczenie i wykorzystanie komunikacji wspomagającej  
i alternatywnej (AAC) w porozumiewaniu się z osobami z głęboką niepełnosprawnością 
intelektualną, [w:] Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych. Diagnoza – edukacja 
– terapia, red. B. Winczura, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, s. 340;  
A. Jankiewicz, D. Skrypnik, K. Skrypnik, Głęboka niepełnosprawność intelektualna  
a rozwój emocjonalno-społeczny i motoryczny, „Psychiatria” 2014, tom 11, nr 4, s. 223.  
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warunków życia, a niepowodzenia adaptacyjne sprzyjają ich wyco-
fywaniu się z różnych działań. Koncentracja energii na utrzymaniu 
elementarnej homeostazy, a także niesatysfakcjonujące lub wręcz 
traumatyczne doświadczenia kontaktów z otoczeniem zewnętrz-
nym, wyzwalają silne reakcje lękowe, powstrzymują gotowość do 
eksploracji otoczenia i tłumią ciekawość5. 

Funkcjonowanie psychomotoryczne osób z głęboką wieloraką 
niepełnosprawnością nie wykracza poza wczesny okres rozwoju, 
według określenia Piageta, sensoryczno-motoryczny. Poważne 
ograniczenia ruchowe i problemy z percepcją skutkują ciągłą zależ-
nością od pomocy i opieki drugiej osoby, dlatego też jednostki te 
mają kłopoty z wyodrębnieniem siebie z otoczenia, co nie sprzyja 
rozwojowi tożsamości. Osoba, która nie odróżnia „ja” od „nie-ja” 
słabo rozumie siebie i swoje potrzeby, dlatego potrzebuje bliskości 
fizycznej, aby dostrzec innych, aby doświadczyć bodźców z otocze-
nia, by nawiązać kontakt ze swoim środowiskiem i czuć się zrozu-
mianą bez słów6. 

Przytoczona krótka charakterystyka podłoża głębokiej wielora-
kiej niepełnosprawności oraz funkcjonowania osób nią dotkniętych 
wskazuje na duże utrudnienia tej grupy dzieci i młodzieży w uzy-
skiwaniu nawet podstawowego zakresu samodzielności oraz zwią-
zanej z nią autonomii. Dlatego praca rewalidacyjno-wychowawcza 
z rozpatrywaną populacją wymaga ciągłego poszukiwania metod, 
które pozwolą na wydobycie potencjału tkwiącego w uczniach, 
jednak z pełnym zrozumienie ich potrzeb. 

W odniesieniu do zarysowanej problematyki celem niniejszego 
artykułu jest ukazanie możliwości wykorzystania systemu naucza-
nia kierowanego, a także jego skuteczności, w pracy z dziećmi  
i młodzieżą uczęszczającymi do zespołów rewalidacyjno-wycho-
wawczych po to, by kształtować i rozwijać ich samodzielność, a tym 
samym zręby autonomii. 

System nauczania kierowanego (ang. Conductive Education – 
Petö) był i jest określany mianem modelu zintegrowanego jakościo-
________________ 

5 M. Kościelska, Oblicza upośledzenia, PWN, Warszawa, s. 186–190. 
6 A. Fröhlich, op. cit., s. 15.  
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wo procesu rehabilitacji i edukacji. Jego twórcą był Andreas Petö 
(1893–1967) – lekarz i pedagog, człowiek o wszechstronnych za-
interesowaniach. Kontynuatorką działalność Petö była Maria Hári, 
która między innymi stworzyła system przygotowania nauczy-
cieli/przewodników. 

Przed II wojną światową Petö prowadził liczne badania i publi-
kował swoje wyniki, które stanowiły podwaliny systemu nauczania 
kierowanego. W 1947 r. w Budapeszcie podjął próby zastosowania 
opracowanej metody w Kolegium Pedagogiki Specjalnej na grupie 
13 dzieci. Ta działalność dała początek Państwowemu Instytutowi 
Terapii Ruchowej założonemu w 1950 r. w Budapeszcie. Od 1968 r. 
na Węgrzech szkoły i instytucje ochrony zdrowia mają obowiązek 
zgłaszania do rejestru Instytutu każdego dziecka z zaburzeniami 
ruchowymi7. 

Od 1986 r. następuje umiędzynarodowienie nauczania kierowa-
nego, które staje się coraz bardziej popularne w Ameryce Północnej, 
Europie Zachodniej, Japonii, Izraelu, Austrii, Nowej Zelandii, Liba-
nie, Chinach, a także od początku lat 90. XX w. w Polsce. 

System nauczania kierowanego opiera się na trzech zasadach8: 
– dziecko/osoba stanowi nierozłączną całość – fizyczną, intelek-

tualną i emocjonalną – będącą w ciągłym procesie zmiany  
i rozwoju. Akcentuje się holistyczne ujęcie człowieka i dyna-
mikę jego rozwoju; 

– nauczanie kierowane jest kompleksowym systemem, który 
podlega ciągłej zmianie; 

– teorie wyjaśniające ten kompleksowy system powinny być na 
bieżąco aktualizowane. 

Celem głównym całościowego modelu jest postrzeganie osoby  
z perspektywy jej możliwości uczenia się i nabywania umiejętności 
________________ 

7 J. Forrai, History of a Special Healing Method for Motordisordered Children:  
Conductive Education, Communicationes de Historia Artis Medicinae, Suplement: 
200–2001, 2007. 

8 F. Beck, Remembering András Pető, 2nd International Conference for Theory 
and Practice in Education, http://www.tsadkadima.org.il/_Uploads/dbsAttached 
Files/Remebering_Peto(3).pdf [20.05.2016]. 
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przystosowawczych zgodnie z aktualnym stanem, a nie skupienie 
się na problemie jednostki i dążenie do jego korygowania. Petö na-
dał kierunek zmiany myślenia w procesie rewalidacyjnym: od dys-
funkcji do ortofunkcji9. 

Sedno systemu stanowią trzy elementy: jego filozofia, proces  
i metoda. 

Petö opracowując system nauczania kierowanego, studiował 
osiągnięcia wybitnych naukowców, badaczy i twórców teorii/kon-
cepcji, które dały naukowe podwaliny filozofii10: 

– uczenie się przez aktywny, bezpośredni kontakt z rzeczywi-
stością – z teorii Johanna H. Pestalozzi, 

– satysfakcjonująca interakcja przynosi korzyści wszystkim jej 
uczestnikom – zgodnie z koncepcją Jacoba Moreno, 

– aktywowanie dziecka następuje przez interakcje społeczne  
w kontekście kulturowym – z teorii Lva Vygotskiego, 

– najistotniejsze narzędzia w edukacji to dialog i komunikacja – 
z rozważań Martina Bubera 

– rozwój wyższych funkcji umysłowych zależy od przekazywa-
nia społecznych znaczeń za pomocą języka, w praktykach spo-
łecznych – z teorii Aleksandra Łurji, 

– korzystny wpływ grupy na jednostkę, na jej samodzielność, 
ma praktyka wychowania w samorządnych wspólnotach dzie-
cięcych – z koncepcji Antona Makarenki, 

– brak niezbędnych warunków do działania cofa aktywność do 
sekwencji prostych, niepowiązanych czynności – z teorii 
Alieksieja Leontieva, 

– zabawa jako znacząca aktywność dziecka służy jego socjaliza-
cji i przygotowuje go do pracy – teoria aktywności Sergieja  
Leonidowicza Rubinsteina. 

________________ 

9 F. Beck, Remembering András Pető, 2nd International Conference for Theory 
and Practice in Education, http://www.tsadkadima.org.il/_Uploads/dbsAttached 
Files/Remebering_Peto(3).pdf [20.05.2016]. 

10 T. Gegenwarth (ed.), Handbook Conductive Education. Together, Constructive, 
Conductive - Adult learners in Complex Rehabilitation, European Association of Con-
ductive Education and Professional Practice (ECA), 2012, s 23–24, http://www. 
movewalk.se/Portals/0/Handbook_Grundtvig_Final%20Version.pdf [30.05.2016]. 
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Biorąc pod uwagę założenia systemu i jego filozofię, należy 
przyznać, że tak stabilne, a zarazem elastyczne podwaliny stwarza-
ją możliwość jej ciągłego rozwoju. 

W procesie nauczania kierowanego znaczące są nierozłączne  
i równorzędnie traktowane następujące elementy11: 

– osoba z neurologicznym zaburzeniem (ang. the neurological im-
paired person), 

– nauczyciel prowadzący (ang. the conductor), 
– środowisko uczenia się (ang. the learning environment). 
Proces nauczania kierowanego opiera się na następujących za-

sadach12: 
– motywacji (wiele teorii wyjaśnia działanie motywacji, najpo-

pularniejsze są teorie sytuujące motywację w odniesieniu do 
zaspokajania indywidualnych potrzeb np. M. Maslow, J. Ro-
gers); 

– intencji (to stan psychiczny, który daje moc działaniu, ukie-
runkowuje aktywność, np. koncepcja M. Schelera, podejście  
J. Ayres); 

– uczeniu się przez działanie/ruch (motor learning theory), 
opiera się na plastyczności neurologicznej, a więc możliwości 
centralnego systemu neurologicznego do modyfikacji połą- 
czeń neurologicznych oraz zmian, dzięki prowadzeniu syste-
matycznego uczenia się motorycznego (ruchowego), najlepsze 
efekty daje połączenie działania naprawczego z adap- 
tacją i kompensacją w kierunku osiągnięcia jak najlepszego 
funkcjonowania osoby w pełnionych rolach np. podejście  
H. Adamsa; 

– kognitywizmie jako opozycji do behawioryzmu – człowiek nie 
jest zaprogramowany do odpowiedzi na bodźce płynące ze 
środowiska, jego działanie jest wynikiem racjonalnego ucznia 
się poprzez aktywne uczestnictwo np. teoria Vygotskyego, 
koncepcja Maturany; 

________________ 

11 Ibidem, s. 25. 
12 Ibidem, s. 25–26. 
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– społecznym uczeniu się – teoria rozsławiona przez Albert 
Bandura, stwierdza, że zachowania społeczne są wynikiem 
uczenia się przede wszystkim przez obserwację i naśladowa-
nie działania innych. Zachowanie społeczne jest również na-
gradzane jako wynik naśladowania; 

– przepływie (ang. the flow) – jest to stan psychiczny jednostki  
w trakcie działania, który polega na całkowitym skupieniu 
emocji i motywacji, co daje maksymalną energię do działania. 
Przez takie zanurzenie proces uczenia się i zmiany jest najefek-
tywniejszy; 

– modyfikowaniu struktur kognitywnych – koncepcja Feuerstei- 
na, która opiera się na ludzkiej wyjątkowej zdolności do mo-
dyfikowania struktur poznawczych w odpowiedzi na zmienia-
jące się otoczenie w celu przystosowania się do owych zmian. 
Pomiędzy człowiekiem a środowiskiem dochodzi do dwóch 
typów interakcji odpowiadających za rozwój zróżnicowanych 
struktur poznawczych i wyższych procesów myślowych: 
uczenie się przez doświadczenie bezpośrednie, uczenie się po-
średniczące (nauczyciel jako mediator, łącznik). 

Sedno systemu nauczania kierowanego stanowi metodyka nau-
czania kierowanego, na którą składają się praktyczne składniki łą-
czące przedstawioną wcześniej teorię z praktyką, należą do nich13: 

– prowadzący/nauczyciel – tworzy atmosferę (osobowość pod-
nosząca), wzbudza motywację do działania, jest mediato-
rem/pośrednikiem w uczeniu się/doświadczaniu, jest empa-
tyczny, traktuje dziecko podmiotowo, ma przygotowanie 
teoretyczno-praktyczne (studia, kursy, praktyki), 

– grupa – rówieśnicy objęci podobnym programem nauczania, 
tak dobrani, żeby się wzajemnie motywowali, uczyli przez na-
śladownictwo, 

– ułatwione prowadzenie (ang. conductive facilitation) – nauczy-
ciel tzw. pierwszy prowadzący współpracuje z tzw. drugimi 

________________ 

13 Z. Zhang, A. Bowens, S. Bennet, Effectiveness of conductive education for cerebral 
palsy, Evidence Based Review, 2003, www.Conductive Education for Cerebral Palsy 
(PDF 292K) – October 2003 (1).pdf [10.05.2016]. 
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prowadzącymi, którzy asystują dzieciom, wspierają ich czyn-
ności motoryczne i dbają o poprawność wykonania zadania, 
ułatwienia także poprzez specjalny sprzęt/wyposażenie sali 
(m.in. meble), 

– seria zadań – cyklicznie powtarzające się zadania: na skrzyn-
kach/boksach, na stołach, szkoła rąk, ubieranie się/rozbiera-
nie się, przygotowywanie do wstawania, do chodzenia itp. 
Każde zadanie ma swoje ogniwa: rozpoczęcie – korekta posta-
wy, powitanie, wyznaczenie celów dla każdego dziecka w trak-
cie wykonywanych zadań – w siadzie, leżeniu, staniu, zmianie 
pozycji; podsumowanie zajęć – ocena i samoocena, przyznanie 
nagród, 

– rytmiczna intencja, inaczej metoda rytmiczności poleceń – 
intencja, czyli polecenie nauczyciela, wypowiedziane w osobie 
pierwszej „ja” (dziecko/osoba), rytmiczność powtórzeń wpły-
wa na skupienie i przepływ energii, 

– codzienna rutyna – egzemplifikowana przez program i struk-
turę zajęć dająca poczucie bezpieczeństwa i przewidywalność 
działań, efektem codziennych ćwiczeń powinna być genera-
lizacja i transfer, 

– środowisko uczenia się (meble, pomoce, środowisko domowe – 
współpraca z rodzicami, wyposażenie mieszkania), 

– obserwacja prowadzącego (wnikliwa, korygowanie postawy  
i czynności). 

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będące formą edukacji 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
głębokim korespondują z metodą nauczania kierowanego przez 
spójność wyznaczonego im głównego celu: „rozwijanie zaintereso-
wania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowa-
niu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofi-
zycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych”14. 

________________ 

14 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r.  
w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowaw-
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Zajęcia obejmują15: 
– naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do po-

trzeb i możliwości uczestnika zajęć, 
– kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na 

poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom 
uczestnika zajęć, 

– usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej  
i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego 
ciała i orientacji przestrzennej, 

– wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielno-
ści w podstawowych sferach życia, 

– rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe po-
znawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim 
zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w oto-
czeniu, 

– kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, 
– naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwo-

ści i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez 
niego aktywności. 

Dotychczasowe badania nad zastosowaniem nauczania kiero-
wanego w szeroko pojętej rehabilitacji dzieci i młodzieży z mpd 
wyprowadziły dwie konkluzje. 

Pierwsza związana z badaniami skuteczności metody w rehabi-
litacji ruchowej wskazała, że nie ma istotnej różnicy pomiędzy efek-
tami rehabilitacji z zastosowaniem nauczania kierowanego i innych 
metod fizjoterapeutycznych przeznaczonych dla dzieci takich jak 
metoda Vojty czy Bobath16. 
________________ 

czych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 
(Dz.U. z 7 maja 2013, poz. 529). 

15 Ibidem. 
16 Z. Zhang, A. Bowens, S. Bennet dokonali przeglądu artykułów, w których 

przedstawiono badania dotyczące efektów stosowania nauczania kierowanego  
w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym. Autorzy w jednej z kon-
kluzji wskazali, że z przytoczonych wyników badań wynika, iż dzieci prowadzone 
nauczaniem kierowanym osiągały podobne wyniki jak te, które poddane były in-
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Druga, związana z długotrwałą obserwacją stosowania metody 
Petö w codziennej, systematycznej pracy z tą grupą dzieci, ujawnia 
jednak jej potencjał terapeutyczny i edukacyjny17. 

W artykule chciałabym się odnieść do drugiego wniosku, jednak 
w aspekcie pracy z grupą dzieci i młodzieży z głęboką niepełno-
sprawnością intelektualną. 

Podstawą do prowadzenia dalszej analizy jest materiał audio-
wizualny zebrany w ciągu ostatnich 4 lat w placówce, do której 
uczęszczają dzieci i młodzież z głęboką wieloraką niepełnospraw-
nością oraz obserwacje zajęć prowadzonych nauczaniem kierowa-
nym. Nagrania zajęć były realizowane systematycznie 1–2 razy  
w roku szkolnym z 3 grupami dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 
22 lat, z zachowaniem podobieństwa wiekowego i aktywności, zaś 
obserwacje były prowadzone także 2 razy w roku szkolnym. Ponad-
to postępy w rozwoju dzieci były badane Inwentarzem PPAC  
Gunzburga18 na koniec roku szkolnego (maj–czerwiec). Powstałe 
________________ 

nym programom terapeutycznym (bez nauczania kierowanego). Druga konkluzja 
wskazuje, że nauczanie kierowane nie przynosi większych efektów niż inne kon-
wencjonalne metody rehabilitacyjne Z. Zhang, A. Bowens, S. Bennet, op. cit. Do 
podobnych wniosków doszli autorzy H. Anttila i in., Effectiveness of Physiotherapy 
and Conductive Education Interventions in Children with Cerebral Palsy: A Focused Re-
view, „American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation” 2008, t. 87, nr 6. 

17 B. Wądołowska, Kierowane nauczanie – edukacyjne rozwiązanie problemu 
medycznego, „Biuletyn sieci mpd” nr 4; http://www.spdn.pl/Biuletyny,a,32.html 
[10.05.2016]; J. Darrah, B. Watkins, L. Chen, C. Bonin, Effects of Conductive Education 
Intervention for Children with a Diagnosis of Cerebral Palsy, An AACPDM Evidence 
Report; http://www.aacpdm.org/UserFiles/file/conductive-education.pdf [20.05.2016]. 

18 Skala PPAC (ang. Primary Progress Assessment Chart – skala oceny postępów  
w nabywaniu umiejętności podstawowych) – narzędzie, które zostało opracowane 
przez H.C. Gunzburga w 1976 r. wykorzystywane do badania osób z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Oceniane są w nim funkcje o cha-
rakterze społecznym: uspołecznienie, komunikacja, samodzielność (w zakresie 
spożywania posiłków, poruszania, korzystania z toalety i mycia się, ubierania  
i rozbierania się) oraz udział w zajęciach (sprawność manualna oraz zręczność – 
kontrola motoryki). Inwentarz PPAC należy do podstawowych formularzy PAC 
jako jeden z trzech (pozostałe to PAC-1 do badania osób z umiarkowaną i znaczną 
niepełnosprawnością intelektualną, PAC-2 do badania osób z lekkim stopniem 
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dokumenty diagnostyczne poddałam analizie w odniesieniu do 
indywidualnych programów zajęć tworzonych dla każdego uczest-
nika zespołu rewalidacyjno-wychowawczego. Uzupełniającą tech-
niką były wywiady z nauczycielkami (6 osób), które prowadziły 
zajęcia zgodnie z metodą nauczania kierowanego. Wywiady miały 
charakter tematycznie ukierunkowany, gdyż głównie polegały na 
stawianiu pytań dotyczących efektywności stosowania metody Petö 
w odniesieniu do poszczególnych uczniów oraz całego zespołu. 

Wykorzystane techniki oraz narzędzia pozwoliły na napisanie 
monografii działalności rewalidacyjno-wychowawczej z wykorzy-
staniem metody nauczania kierowanego, ze szczególnym zwróce-
niem uwagi na aspekty rozwijania samodzielności u dzieci i mło-
dzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. 

Tadeusz Pilch19 monografią nazwa metodę badań, której przed-
miotem są instytucje wychowawcze w rozumieniu placówki lub 
instytucjonalne formy działalności wychowawczej, prowadzącą do 
gruntownego rozpoznania struktury, zasad i efektywności działań 
wychowawczych oraz opracowania koncepcji ulepszeń i prognoz 
rozwojowych. W swoim opracowaniu odwołam się do „instytucjo-
nalnej formy działalności wychowawczej” jaką są zespoły rewalida-
cyjno-wychowawcze i ich efektywności w kontekście uzyskiwania 
coraz większego zakresu samodzielności wynikająca z połączenia 
oddziaływań rewalidacyjno-wychowawczych z metodą nauczania 
kierowanego. Zdaniem Jerzego Apanowicza w metodzie monogra-
ficznej uwzględnia się przede wszystkim informacje w formie jako-
ściowo-opisowej. Służy ona naukowemu zgłębieniu wyodrębnio-
nych cech i elementów jakościowych określonej struktury, systemu 
lub procesu, określenie ich charakteru, wielkości oraz scharaktery-
________________ 

niepełnosprawności intelektualnej). Polska wersja, opracowana z uwzględnieniem 
realiów występujących w naszym kraju, ukazała się w 1980 r. jako wynik prac pro-
fesora Tadeusza Witkowskiego: Podręcznik do Inwentarza PPAC H.C. Gunzburga do 
oceny postępu w rozwoju społecznym (osób z upośledzeniem umysłowym), COMPWZ 
MEN, Warszawa 1988. 

19 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościo-
we, Wydawnictwo ŻAK, Warszawa 2001, s. 75. 
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zowaniu ich funkcjonowania i rozwoju20. Monografia pozwala na 
dokonanie dokładnego wglądu w to, co dzieje się w przedmiocie 
badań, np. skutki współdziałania wielu czynników i ich wpływu na 
proces kształtowania się danego przedmiotu lub występujące  
w nim zjawiska, wykrycie oraz opisanie typowych dla niego zda-
rzeń, występujących tendencji itp21. Jedynie badania mogą do-
starczyć wiedzy o skomplikowanej strukturze i zmianach zacho-
dzących w małych układach społecznych (jak np. gospodarstwie, 
rodzinie, wsi)22. 

Głównym problemem badawczym w niniejszej pracy było  
pytanie: jakie efekty w sferze samodzielności i autonomii dzieci  
i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną przynosi 
codzienne stosowanie metody nauczania kierowanego w zespoło-
wych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych? 

Poddałam analizie 15 przypadków dzieci i młodzieży uczęsz-
czających do 3 zespołów rewalidacyjno-wychowawczych. Uczestni-
cy pierwszej grupy to 6 dzieci w wieku 12–15 lat (wiek w momencie 
ostatniego badania), do drugiej grupy włączone są dzieci w podob-
nym wieku (obecnie mają 10–15 lat), zaś trzecią grupę tworzą starsi 
uczniowie obecnie w wieku 14–22 lat. Wszyscy mają orzeczoną nie-
pełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. 

W zespołach rewalidacyjno-wychowawczych zajęcia z wyko-
rzystaniem metody nauczania kierowanego odbywają się codzien-
nie. Są to sesje na skrzynkach lub na materacach. Każda z sesji ma 
swoje stałe ogniwa: powitanie, korekta postawy, przydzielenie ce-
lów do wykonania w trakcie ćwiczeń w leżeniu, siedzeniu, staniu, 
zmianie pozycji. Założenia metody oraz specyfika pracy z osobami 
z głęboką niepełnosprawnością intelektualną stanowią o potrzebie 
zachowania schematu dnia i stałej struktury zajęć. 
________________ 

20 J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Bernardinum, Gdynia 2002, s. 67. 
21 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Śląsk, 

Katowice 2005, s. 114–118. 
22 J. Topolski, Problemy metodologiczne badań wsi, [w:] Badania empiryczne w socjo-

logii, tom II, red. M. Malikowski, M. Niezgoda, Tyczyn 1997, s. 414. 



74 BEATA CYTOWSKA 

Poszczególne zajęcia mają swój temat przewodni, w którym 
kładzie się nacisk na komunikację. Niemal wszyscy uczniowie ko-
rzystają z metod AAC (ang. alternative and auxiliary communication – 
alternatywnej i wspomagającej komunikacji). Tematyka zajęć jest 
zgodna z programem grupy i indywidualnymi programami zajęć 
(tworzonymi dla poszczególnych uczestników zespołu rewalidacyj-
no-wychowawczego). Ponadto nauczyciel prowadzący (konduktor) 
przygotowuje słownictwo wykorzystywane na zajęciach (nowe 
słowa, których symbolem są obrazki), w ten sposób rozbudowuje 
się u uczniów rozumienie języka. 

Ćwiczenia ruchowe proponowane dzieciom i młodzieży są do-
stosowane do ich możliwości, dobierane są tak, aby mogły być 
przydatne w aktywności praktycznej: ubieraniu, rozbieraniu, jedze-
niu, myciu itp. Na przykład ruchy wykonywane z zastosowaniem 
ringo czy szarfy symulują zakładanie kurtki, spodni, czapki, butów 
itp. Jest to zgodne z zasadą transferu, o której wcześniej pisałam,  
a która ma najistotniejsze znaczenie w kształtowaniu samodzielno-
ści podopiecznych. Od zabaw i zajęć z użyciem przedmiotów oraz 
przyborów zastępczych uczestnik uczy się ruchów i aktywności, 
które mogą zostać wykorzystane w trakcie działań samoobsługo-
wych, nawet jeśli niewykonywanych samodzielnie (ze względu na 
poważne ograniczenia wynikające z porażenia mózgowego), to 
chociażby we współpracy z osobą pomagającą. Przykładem może 
być unoszenie bioder w leżeniu na materacu, żeby mógł pod nimi 
przetoczyć się drążek lub żeby rytmicznie podskakiwać do śpiewa-
nej piosenki, zaś celem praktycznym jest pomaganie w trakcie prze-
bierania pieluchy, ściągania spodni, bielizny itp. 

Wspólne z koleżankami i kolegami uczestniczenie w zajęciach 
daje możliwość wzajemnego naśladowania podejmowanych ak-
tywności, uczenia się współżycia i współgrania w grupie: czekania 
na swoją kolej, zauważania potrzeb drugiej osoby, podpowiadanie, 
pomaganie, zabieganie o uwagę nauczyciela prowadzącego. 

Analiza nagrań zajęć oraz obserwacja uczestnicząca pozwoliły 
dostrzec ich podobieństwa i różnice. Podobieństwo zasadzało się na 
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założeniach systemu nauczania kierowanego oraz potrzebach 
uczniów. Do wspólnych elementów można więc zaliczyć: 

– stałość struktury zajęć: powitanie i pożegnanie w tym samym 
stylu (piosenka) oraz gest symbolizujący „witam was”, „za-
czynamy zajęcia”, „koniec” i „dziękuję”; 

– zapowiedź kolejnych działań (za pomocą obrazka, gestu  
i słowa); 

– korektę postawy w sesji na skrzynkach: trzymanie głowy pro-
sto (żeby ringo nie spadało), kolana szeroko ustawione, zaś 
stopy płasko na podłodze, pokazywanie części ciała i stron le-
wej i prawej (w rytm piosenki) – te ćwiczenia mają na celu ro-
zumienie swojego ciała, jego poszczególnych części oraz pozy-
cji w przestrzeni; 

– ćwiczenie wytrwałości w sesji stawania przy drabinkach: uno-
szenie się na nogach z siedzenia do stania z pokonywaniem 
poszczególnych szczebelków drabinki, korekta postawy z pio-
senką motywującą do utrzymania jak najdłużej pozycji stojącej 
z maksymalnym wyprostowaniem ciała, podniesieniem głowy; 

– aktywność w sesji powitania na skrzynkach: rozpoznawanie 
swojej fotografii oraz koleżanek i kolegów (obecnych i nieo-
becnych), wybieranie spośród obecnych osoby, która będzie 
kontynuować czynność, wybieranie obrazka z zaobserwowaną 
pogodą, etykiety z dniem tygodnia, omówienie planu dnia – te 
elementy są zbieżne z metodą ośrodków pracy częściej wyko-
rzystywaną w edukacji dzieci i młodzieży z lekkim i umiar-
kowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, celem 
tego typu zajęć jest poszerzanie wiedzy o najbliższym otocze-
niu, uczenie umiejętności obserwowania, integracja grupy; 

– aktywność w sesji na materacach (te zajęcia dotyczyły dwóch 
grup młodszych uczniów) wspólną częścią w obserwowanych 
zajęciach były ćwiczenia z drążkiem: podnoszenie ramion do 
góry w rytm piosenki, przekładanie drążka z ręki do ręki, to-
czenie go pod biodrami (najczęściej z pomocą dorosłego) – ce-
lem proponowanych aktywności było wzmocnienie mięśni 
kończyn oraz brzucha; 
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– piosenki oraz rytmiczność zadań (np. „ja unoszę ręce wysoko, 
wysoko, wysoko…”) – celem takiego postępowania jest przede 
wszystkim dążenie do płynności i celowości wykonywanych 
ruchów; 

– rytmizowanie w imieniu dziecka – powtarzanie zadania roz-
poczyna się od zaimka „ja”, co ma podkreślić jego podmioto-
wość i sprawczość. 

Elementy różnicujące zajęcia: 
– różna tematyka (według pomysłów nauczycieli, jednak zgod-

na z indywidualnymi programami zajęć i programem grupy), 
– sposób realizacji niektórych zadań ukierunkowany na indy-

widualne możliwości podopiecznych, 
– dynamika przebiegu lekcji uzależniona od cech osobowościo-

wych nauczycielek i ich zaangażowania. 
Analiza indywidualnych programów zajęć poszczególnych wy-

chowanków oraz programów zajęć grupowych wykazała zgodność 
z celami stawianymi przez ustawodawcę we wcześniej cytowanym 
rozporządzeniu, także cele ogólne i operacyjne zamieszczone w kon-
spektach obserwowanych zajęć są spójne z programami. Zaś same 
programy są pochodnymi wyników diagnozy za pomocą Inwentarza 
PPAC Gunzburga (wcześniej opisanego). W każdym ze wspomnia-
nych aspektów – diagnostyczny, programowy i wykonawczy – wy-
odrębnić można cztery obszary: komunikacyjny (porozumiewanie się 
werbalne i alternatywne), poznawczy (rozwój percepcji oraz posze-
rzanie wiedzy o sobie i otaczającym świecie), ruchowo-motoryczny 
(rozwój motoryki dużej, małej, koordynacji ruchowej i lokomocji) 
oraz obejmujący samodzielność, sprawczość (samoobsługa w czyn-
nościach codziennych, decydowanie w sytuacji wyboru). 

Analiza kart obserwacyjnych Inwentarza PPAC z czterech lat 
(coroczna ocena postępów w rozwoju uczniów) wykazała w więk-
szości obszarów postęp (o zróżnicowanym zakresie). W tabeli poni-
żej ukazuję liczbowy zapis zadań wykonanych od pierwszego (rok 
szkolny 2011/2012) do czwartego badania (rok szkolny 2014/2015), 
obrazując w ten sposób progres w czterech ocenianych obszarach 
(zgodnie z przyjętym narzędziem), zaś poniżej tabeli dokonuję 
szczegółowej analizy. 
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Śledząc wartości liczbowe, można zauważyć, że w niektórych 
obszarach brakuje przyrostu umiejętności, w innych nie dokonano 
oceny, a czasami zaznaczono spadek liczby zaliczonych zadań. Ta-
kie wyniki diagnozy obrazują wyjątkowe trudności poszczególnych 
wychowanków lub pogorszenie ich kondycji związane ze współwy-
stępującymi z niepełnosprawnością stanami chorobowymi. Zda-
niem nauczycielek u niektórych podopiecznych zniżka umiejętności 
może wiązać się z wchodzeniem w okres dojrzewania, a co za tym 
idzie, występowaniem huśtawki nastroju, buntem czy apatią. 

Porównując osiągnięcia uczniów w poszczególnych sferach, za-
uważa się, że najmniejsze postępy zostały zaznaczone w sferze „po-
ruszanie się”. Poza Piotrem W. i Nikolą, którzy chodzą niemal sa-
modzielnie: z lekką asekuracją drugiej osoby – Nikola lub w pobliżu 
ściany, stołu – Piotr, pozostali diagnozowani podopieczni mają du-
żo słabsze możliwości w tym zakresie ze względu na orzeczoną 
głębszą postać mpd. Podobnie słabe postępy lub wręcz ich brak,  
a nawet regres, wystąpiły w dwóch pozostałych podobszarach: „to-
aleta i mycie się” oraz „ubieranie i rozbieranie się” – co można pró-
bować wyjaśnić w podobny sposób. Nauczycielki zwracały też 
uwagę na doświadczenia uczniów związane z ciągłym wyręcza-
niem przez swoich rodziców. Niepokojące są tak słabe osiągnięcia 
szczególnie u tych dzieci i młodzieży, którzy – jak się wydaje – mają 
dość sprawne ręce. Podobnie wygląda sytuacja związana z podob-
szarem „sprawność manualna”, co prawda w tym zakresie badani 
poczynili minimalne postępy, okazuje się jednak, że następuje słabe 
przeniesienie umiejętności nabytych w trakcie zajęć (z obszaru „za-
jęcia”) na te z obszaru „samodzielność”. Słaby transfer aktywności 
związanych z zabawą czy zadaniami „szkolnymi” na samodziel-
ność w ubieraniu, rozbieraniu, myciu się i korzystaniu z toalety,  
a także w spożywaniu posiłków, u tych dzieci i młodzieży z głębo-
ką niepełnosprawnością intelektualną, którzy mają zachowaną 
pewną sprawność manualną, może niepokoić i z pewnością wyma-
ga większej współpracy ze środowiskiem rodzinnym, w celu kon-
tynuowania wymagań stawianych w ośrodku. 
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Co prawda w podobszarze „jedzenie” wszystkie dzieci i mło-
dzież poczynili większe lub mniejsze postępy, jednak argumen- 
tem wskazującym na specyfikę tej sfery życia jest motywacja do 
spożywania posiłków, która w wielu przypadkach rozpatrywa-
nych uczestników zajęć wiąże się z doznaniami przyjemności  
i radości. 

W odniesieniu do obszaru „komunikacja”, uczestnicy zespołów 
rewalidacyjno-wychowawczych poczynili duże postępy szczególnie 
w zakresie wyrażania siebie („od”). Nadawanie komunikatów (od 
siebie) świadczy o osiągnięciu przez niemal wszystkich badanych 
rozumienia stałości przedmiotu oraz swojej roli w diadzie komuni-
kacyjnej. Brak mowy czynnej u większości badanych stanowi czyn-
nik ograniczający porozumiewanie się, jednak włączenie do edukacji 
alternatywnych i wspomagających metod komunikacji powiększyło 
ich możliwości porozumiewania się. Tylko 2 dziewczyny spośród 
15 ocenianych dzieci i młodzieży werbalizują w ograniczonym za-
kresie: Natalia wypowiada wiele słów, a nawet wyrażeń i prostych 
zdań, jednak zwykle na prośbę lub z podpowiedzią, z kolei Nikola 
ma w swoim repertuarze tylko kilka słów, którymi operuje sponta-
nicznie. Inne kanały nadawania komunikatów – wokalizacja, mowa 
ciała, wyraz oczu oraz gesty stanowią o potencjale komunikacyjnym 
grupy. 

Największe rezultaty odnotowane zostały w obszarze „uspo-
łecznienie”, który wiąże się z osiąganiem kolejno następujących 
zachowań: skupienie uwagi, wyciąganie rąk, uśmiechanie się,  
reagowanie głosem i ruchem (kręcenie się) po dostrzeżeniu innej 
osoby, rozpoznawanie najbliższych osób, wykazywanie zaintere-
sowania obcymi i śledzenie ich ruchów, odpowiadanie na ekspresję 
twarzy, np. uśmiechem, klaskaniem w ręce, zwracanie na siebie 
uwagi poprzez hałas, oczekiwanie aprobaty za dobre zachowa- 
nie, staranie się by rozśmieszyć innych, okazywanie uczuć, przy-
glądanie się w lustrze, uznawanie posiadanych rzeczy jako wła-
snych, pokazywanie i podawanie przedmiotów, machanie ręką na 
pożegnanie, zabawa z innymi bez współdziałania, liczenie się  
z pragnieniami innych, podnoszenie i niesienie przedmiotów na 
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żądanie, oglądanie z zadowoleniem obrazków w książce, wyczeki-
wanie na swój moment i włączanie się na czas, pomoc w prostych 
zajęciach domowych. Większość z wymienionych zadań z Inwenta-
rza PPAC Gunzburga nie tylko zostało oznaczonych jako sfera  
aktualnego rozwoju u badanych uczniów, ale to właśnie te i po- 
dobne zachowania można było zaobserwować na nagraniach zajęć 
oraz bezpośrednio w trakcie uczestniczenia lekcjach. Podobnie  
podsumowywały osiągnięcia swoich wychowanków nauczycielki –  
w trakcie wywiadu. Wymienione zachowania wskazują na integra-
cję zespołu oraz znaczenie grupy w uczeniu się przez naśladowa-
nie, w rozumieniu siebie wśród innych jako ważnego i aktywnego 
podmiotu, ale też liczenie się z obecnością i znaczeniem kolegów  
i koleżanek. 

Podobną wartość można przypisać działaniom ocenianym  
w podobszarze „zręczność”, które polegają na kontroli motoryki 
dużej i małej: usiłowanie sięgnięcia po przedmiot, manipulowanie 
przedmiotami, zdobywanie przedmiotu przez pochylenie się ku 
niemu, rzucanie przedmiotów na podłogę, spoglądanie w stronę 
upadających lub toczących się przedmiotów, ustawianie w porząd-
ku sześcianów lub klocków, kopnięcie piłki bez przewrócenia się, 
rzucanie piłki bez utraty równowagi, podnoszenie przedmiotów  
z podłogi bez podpierania się, skakanie na obu nogach, otwieranie 
drzwi z zamkiem automatycznym, wchodzenie i stawanie na krze-
śle, samodzielne siadanie przy stole, otwieranie i zamykanie pudeł-
ka z pokrywką, zeskakiwanie obiema stopami z najniższego schod-
ka, utrzymywanie się na jednej nodze przez krótki czas. Większość 
z tych zadań wiąże się ze sprawnością motoryki dużej i małej, skoro 
jednostka nie porusza się – nie chodzi, nie raczkuje – to trudno jest 
jej wykonać wiele z tych zadań. Jednak te, które wynikają z cieka-
wości poznawczej i mogą zostać zrealizowanie w pozycji siedzącej, 
okazują się być możliwe do zaliczenia. Wiele z nich należy do serii 
zadań wykonywanych na zajęciach prowadzonych metodą naucza-
nia kierowanego. 

Należy dodać, że kilkoro uczestników zajęć potrafiło wykonać 
pojedyncze zadania w niektórych obszarach spoza skali PPAC, stąd 
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zapis, że punktacja jest podwyższona o zadania wykonane z Inwen-
tarza PAC-1. 

Podsumowując przeprowadzoną analizę, można wyciągnąć 
pewne (ograniczone ze względu na nieliczną próbę) konkluzje  
w odniesieniu do postawionego celu i problemu badawczego. Co-
dzienne stosowanie metody nauczania kierowanego w zajęciach 
rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych dla dzieci i mło-
dzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną przynosi ko-
rzystne efekty. Obszarami, w których zauważa się najwięcej postę-
pów w rozwoju, są uspołecznienie i komunikacja. Natomiast  
w zakresie samodzielności w poruszaniu się, w ubieraniu i rozbie-
raniu się, spożywaniu posiłków oraz w czynnościach związanych  
z toaletą i higieną, u wielu uczniów nie odnotowano znaczących 
postępów. Wyjaśnień należy poszukiwać w nadopiekuńczości ro-
dziców, ale także w szczególnie obciążonym funkcjonowaniu psy-
choruchowym tych osób (cięższe postaci mpd). Zastanawiający jest 
też słaby transfer umiejętności manualnych i kontroli ruchowej  
w zakresie motoryki małej i dużej nabytych w trakcie zajęć na  
aktywność związaną z samoobsługą. Być może ma to związek, poza 
oczywistą słabą sprawnością ruchową, z ograniczonymi możliwo-
ściami generalizacji wynikającymi z niepełnosprawności intelektu-
alnej, choć fakt wyręczania w codziennych czynnościach przez ro-
dziców, o czym już wspomniałam, może mieć także niebagatelne 
znaczenie. 

Metoda nauczania kierowanego potwierdza więc swoje zasto-
sowanie w stymulowaniu rozwoju społecznego dzieci i młodzieży  
z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, nie należy jej jednak 
utożsamiać jedynie z oddziaływaniem rehabilitacyjnym na sferę 
motoryki dużej i małej i porównywać z metodami rehabilitacji ru-
chowej, takimi jak metoda Vojty, Bobathów czy Kabata. Zasady 
systemu nauczania kierowanego oraz jego metodyka (oparte na 
podstawach filozoficznych i naukowych) sprzyjają nabywaniu wie-
lu umiejętności społecznych i komunikacyjnych, które z pewnością 
stanowią zręby podmiotowości i autonomii badanych osób. 
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Parenthood of people with intellectual disability is still a controversial issue but 
cannot be avoided because many of them want to have families and be parents. 
Altogether with introducing the idea of normalization, integration and empower-
ment they strive more and more intensively for their right to “normal” life. The 
main doubt is if they can be good parents. Previously the opinion was that intellec-
tual disability makes it impossible and that their children are always in danger of 
poorer environment, neglect of their needs or abuse. Now factors influencing 
parenthood abilities are better identified. They are: socio-economic status, family 
functioning, parents' physical and mental health, child characteristics, social factors 
and others. Nowadays the main question is not if people with intellectual disability 
can be parents but how to support them to be good parents. 
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„Czy osoby z niepełnosprawnością intelektualną powinny być 
rodzicami?” – pyta Steven J. Taylor w przedmowie do książki  
Parents with Intellectual Disabilities: Past, Present and Futures1.  
________________ 

1 Taylor S., Foreword, [w:] Parents with Intellectual Disabilities: Past, Present and 
Futures, red. Llewellyn G., R. Traustadottir R., McConnell D., Sigurjonsdott H.,  
A John Wiley & Sons Ltd., Publication, Chichester 2010, s. XII. 
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W większości krajów jeszcze do niedawna odpowiedź była jedno-
znaczna – nie, nie powinny. Segregację uważano za najprostszy 
sposób zapobiegania rodzicielstwu tej grupy ludzi. W instytucjach 
tworzono osobne budynki, w których przebywały osoby niepełno-
sprawne intelektualnie różnej płci. W Polsce w licznych domach 
opieki społecznej wciąż istnieje taka praktyka. Sterylizacja wbrew 
woli była stosowana w wielu krajach do lat 70. XX w., a nawet dłu-
żej2. Do dzisiaj jest duże przyzwolenie społeczne dla tego rodzaju 
praktyk. Tymczasem wiele osób z niepełnosprawnością intelektual-
ną marzy o założeniu rodziny i od czasu pojawienia się idei norma-
lizacji, integracji, empowermentu, coraz częściej upominają się  
o swoje prawo do „normalnego” życia. 

Pierwsze badania publikowane w latach 80. i 90. XX w. prezen-
towały rodziców z niepełnosprawnością intelektualną jako osoby 
oferujące swoim dzieciom mało stymulujące i ubogie środowisko, 
osoby, które nie zawsze umiały adekwatnie odpowiadać na potrze-
by dzieci i miały problemy z podejmowaniem decyzji dotyczących 
swoich ról rodzicielskich3. Późniejsze prace wskazują jednak na to, 
że poziom IQ nie jest głównym wskaźnikiem umiejętności rodzi-
cielskich, jeśli nie jest powiązany z innymi czynnikami, takimi jak 
np. ubóstwo, zły stan zdrowia, duża liczba dzieci. Równocześnie 
podkreśla się rolę społecznego wsparcia i edukacji. Pojawiają się 
próby opracowania skutecznych systemów usług, które pomogłyby 
złagodzić deficyt umiejętności rodzicielskich matek i zwiększyć 
szanse na właściwy rozwój dziecka4. 

Aktualnie w literaturze pojawiają się trzy główne kierunki zain-
teresowań dotyczące rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Pierwszy wiąże się z pytaniem, czy ludzie ci mogą 
być właściwymi rodzicami5. Dla wielu osób jest to nadal trudna do 
________________ 

2 Ibidem, s. XII–XV. 
3 M. Aunos, G. Goupil, M. Feldman, Mothers with Intellectual Disabilities Who Do 

or Do Not Have Custody of Their Children “Journal on Developemental Disabilities” 
2005, Volume 10, nr 2, s. 65–80. 

4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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zaakceptowania kwestia ale niewątpliwie odchodzimy już od cał-
kowitego negowania prawa osób z niepełnosprawnością intelektu-
alna do zakładania rodziny i bycia rodzicami. Nie ma jednak wąt-
pliwości, że pozostawienie ich bez pomocy znacznie mniejsza ich 
szanse na stworzenie dobrze funkcjonującej rodziny. Dlatego też dla 
specjalistów coraz ważniejszy staje się drugi kierunek badań, który 
skupia się na identyfikowaniu i rozwijaniu sposobów wspierania 
rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością oraz trzeci odnoszący się 
do warunków i zagrożeń rozwoju ich dzieci6. Są to kwestie istotniej-
sze zarówno dla rodziców z omawianej grupy, jak i ich potomstwa. 
Mogą one pomóc w opracowaniu prawidłowych strategii wsparcia i 
zapobieganiu wielu niekorzystnym zjawiskom. 

Nadal brakuje natomiast badań dotyczących rodziców z niepeł-
nosprawnością intelektualną i ich rodzicielstwa w porównaniu  
z pełnosprawną populacją. Większość badaczy traktuje ich jako 
grupę specjalną, której potomstwo jest zagrożone, wymagającej  
w związku z tym szczególnej uwagi. Mało jest również danych na 
temat wpływu poszczególnych jednostek (członków rodziny, dzie-
ci), a także środowiska na rodziców z niepełnosprawnością intelek-
tualną7. Kwestie te mogłyby okazać się również ważne dla określe-
nia czynników ryzyka i możliwości zapobiegania im. 

Rodzice z niepełnosprawnością intelektualną 

Kim tak naprawdę są rodzice z niepełnosprawnością intelektu-
alną? Auorzy publikacji Parents with Intellectual Disabilities: Past, 
Present and Future8 bardzo ogólnie dzielą ich na trzy grupy. Do 
________________ 

6 G. Llewellyn, G. Hindmarsh, Parents with Intellectual Disability in a Population 
Context, “Current Developmental Disorders Reports” 2015, nr 2, s. 119–126. 

7 Ibidem. 
8 G. Llewellyn, R. Traustadottir, D. McConnell, H. Sigurjonsdott, Introduction, 

[w:] Parents with Intellectual Disabilities: Past, Present and Futures, red. G. Llewellyn, 
R. Traustadottir, D. McConnell, H. Sigurjonsdott, A John Wiley & Sons Ltd., Publi-
cation, Chichester 2010, s. 1–15. 
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pierwszej zaliczono osoby, które chociaż na początku były instytu-
cjonalizowane, teraz żyją w społeczeństwie, w związku i zostały 
rodzicami. W drugiej grupie znajdują się ludzie, którzy nigdy nie 
przebywali w instytucjach, ale są przez cały czas pod opieką służb 
socjalnych. Trzecia grupa składa się z rodziców z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, z różnego rodzaju ograniczeniami poznawczymi, 
którzy w czasie edukacji szkolnej byli określani jako „powolni”, 
mieli problemy z nauką, wykazywali różnego rodzaju opóźnienia 
rozwojowe. Potem jednak udało im się wieść normalne życie  
w społeczeństwie bez specjalnego wsparcia i dopiero gdy zostają 
rodzicami, ich możliwości poznawcze znów przyciągają uwagę. 
Efektem tego są pewne dyskryminacyjne zachowania, dobrze roz-
poznane z literaturze naukowej z głównym naciskiem na nadrepre-
zentację tej grupy rodziców w postępowaniach sądowych dotyczą-
cych opieki nad dziećmi9. 

Gwynnyth Llewellyn i Gabielle Hindmarsh10 zwracają uwagę na 
to, że określenie „rodzic z niepełnosprawnością intelektualną” naj-
częściej jest używane w odniesieniu do matek. Może to wynikać  
z faktu, że matki są uważne za osoby głównie odpowiedzialne za 
jakość opieki sprawowanej nad dzieckiem i jego rozwoju. Ograni-
czone rozumienia tego pojęcia dotyczy nie tylko płci. Często zapo-
mina się, że jest to bardzo zróżnicowana grupa ludzi, o różnych 
możliwościach, potencjale i doświadczeniach życiowych. Prowadzi 
to do powstawania wielu stereotypów i uproszczonych, niepo-
twierdzonych dokładniejszymi badaniami opinii. Jedną z nich jest 
postrzeganie osób z niepełnosprawnością intelektualną jako „dzie-
cinnych”, „niedojrzałych”, „niesamodzielnych”, co sprawia, że 
trudno wyobrazić ich sobie jako rodziców. Bardzo długo większość 
badań dotyczących jej grupy była prowadzona z perspektywy 
„osoby z zewnątrz” i mało kto starał się rozpoznać i opisać życie 
rodzinne tych osób z ich perspektywy11. 
________________ 

9 Ibidem. 
10 G. Llewellyn, G. Hindmarsh, op. cit., s. 119–126. 
11 G. Llewellyn, R. Traustadottir, D. McConnell, H. Sigurjonsdott, op. cit., s. 1–15. 
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Tymczasem, jak pokazują liczne badania, wiele osób z niepełno-
sprawnością intelektualną planuje przyszłość w otoczeniu założonej 
przez siebie rodziny12. Zwłaszcza dla kobiet posiadanie potomstwa 
jest ważną potrzebą emocjonalną a dla wielu par, ciąża i narodziny 
dziecka symbolizują status normalnych ludzi13. Prace K. Materny14, 
pokazały, że dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 
zawarcie małżeństwa i założenie rodziny jest najbardziej pożądaną 
wartością w przyszłości. I. Boruszkowska i G. Durka15 w badaniach 
przeprowadzonych wśród osób w wieku 16–21 lat ze zdiagnozo-
wanym lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej wyka-
zały, że ponad połowa tej grupy chciałaby mieć dzieci (najczęściej 
dwoje). Coraz większą koniecznością staje się więc zmierzenie się  
z tematem rodzicielstwa tych osób i opracowania właściwych sys-
temów wsparcia. 

Sytuacja dziecka rodziców  
z niepełnosprawnością intelektualną 

„Dobro dzieci” jest jednym z podstawowych argumentów prze-
ciwników posiadania potomstwa przez osoby niepełnosprawne. 
Zakładają oni, że dzieci będą zaniedbane i narażone na wiele nie-
bezpieczeństw. Wyniki badań na ten temat nie są jednak jedno-
znaczne i wskazują na wiele czynników, które mogą wpłynąć na 
sytuację rodzinną. 
________________ 

12 M. Grutz, Osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie  
i rodzice – dotychczasowe doniesienia badawcze, [w:] Dorośli z niepełnosprawnością intelek-
tualną w labiryntach dorosłości, red. B. Cytowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2011, s. 175–203. 

13 I. Kandel, M. Morad, G. Vardi, J. Merrick, Intellectual Disability and Parenthood, 
“The Scientific World Journal” 2005, nr 5, s. 50–57. 

14 A. Żyta, Małżeństwa irodzicielstwo osób zniepełnosprawnością intelektualną – wy-
zwania współczesności, „Edukacja Dorosłych” 2013, nr 2, s. 59–71. 

15 Ibidem. 
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Potomstwo rodziców z niepełnosprawnością z pewnością nale-
ży do grupy ryzyka związanej z niewłaściwą opieką, co może pro-
wadzić do problemów zdrowotnych, rozwojowych i zaburzeń za-
chowania. Wielu rodzicom brakuje podstawowej wiedzy na temat 
odpowiedniej opieki nad dzieckiem, stworzenia bezpiecznego śro-
dowiska rodzinnego, właściwego żywienia i oddziaływań eduka-
cyjnych. Mają oni również trudności z rozpoznawaniem i właściwą 
reakcją w przypadku problemów medycznych i rozumieniem pod-
stawowych zasad rozwojowych16. 

Wcześniejsze prace wskazywały na poziom funkcjonowania 
matki jako prognostyk opóźnień rozwojowych i intelektualnych 
dziecka17. E. Greenspan i G. Budd18 uważali, że dzieci matek z nie-
pełnosprawnością intelektualną są „zagrożone” opóźnieniem roz-
wojowym, popadaniem w konflikt z prawem, w nałogi, częściej 
stają się ofiarami nadużyć i przemocy19. T. Booth i W. Booth20  
z Sheffiels Department of Sociological Studies badały 30 osób  
(16 mężczyzn i 14 kobiet) w wieku 16–42 lata, które dorastały  
w rodzinie, w której jedno z rodziców miało niepełnosprawność 
intelektualną (najczęściej matka – 25 przypadków). Okazało się, że 
połowa miała trudności w nauce, 11 osób wpadło w konflikt z pra-
wem, 11 było rozwiedzionych, 16 osób doświadczyło różnych form 
wykorzystania, 8 cierpiało z powodu chronicznych chorób, 2 osoby 
próbowały popełnić samobójstwo. Nie wykazano jednak bezpo-
średniej korelacji pomiędzy umiejętnościami rodzicielskimi a osią-
gnięciami dzieci, co wynika z faktu, że zależą one zależą nie tylko 
od rodziców. Bardzo ważnym czynnikiem jest system wsparcia. Co 
________________ 

16 M. Feldman, Self-Directed Learning of Child-Care Skills by Parents With Intellec-
tual Disabilities, “Infants and Young Children” 2004, Vol. 17, No. 1, s. 17–31. 

17 T. Perkins, S. Holburn, K. Deaux, M. Flory, P. Vietze, Children of Mothers with 
Intellectual Disability: Stigma, Mother–Child Relationship and Self-esteem, “Journal of 
Applied Research in Intellectual Disabilities” 2002, nr 15, s. 297–313. 

18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 I. Kandel, M. Morad, G. Vardi, J. Merrick, Intellectual Disability and Parenthood, 

“The Scientific World Journal” 2005, nr 5, s. 50–57.  
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więcej, badane osoby wskazywały na bliską relację z rodzicami, 
zwłaszcza matkami, co w dużym stopniu wpływało na ich tożsa-
mość, jako osób dorosłych21. 

Doświadczenia holenderskie, duńskie i niemieckie22 pokazują, 
że rodzice z niepełnosprawnością intelektualną dość dobrze radzą 
sobie samodzielnie z opieką nad małym dzieckiem a późniejszym 
okresie jego rozwoju potrzebują wsparcia. Joachim Walter powołu-
jąc się na badania K. Grunewald i B. Linner23, podaje, że z 93 przy-
padków wychowywania dzieci przez matki z niepełnosprawnością 
intelektualną, tylko troje z nich poniosło „szkody psychiczne”  
z tego powodu. Autor podkreśla jednak, że rodzicom proponuje się 
pomoc tzw. rodzin kontaktowych, wsparcie w prowadzeniu domu  
i miejsce dziennego pobytu w warsztatach dla osób dla osób  
niepełnosprawnych. Dobry efekt dają spotkania w grupach dys-
kusyjnych i treningowych dla matek niepełnosprawnych intelek-
tualnie. Według badaczy mają one podobne problemy jak matki 
pełnosprawne, a tylko niektóre sytuacje wymagają szczególnych 
rozwiązań. 

Jak podkreśla M. Feldman24 większość problemów występują-
cych w rodzinie osoby z niepełnosprawnością intelektualną wiąże 
się z brakiem umiejętności, a nie celowym zaniedbywaniem. Od-
powiednie zdiagnozowanie potrzeb rodziny i zapewnienie właści-
wej edukacji i wsparcia powinno być najważniejszym zadaniem. 
Tymczasem dane ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii  

________________ 

21 Ibidem.  
22 J. Kruk-Lasocka, A. Wawrzyniak, Co zrobić z tą miłością? Refleksje nie tylko nad 

dorosłością osób upośledzonych umysłowo, [w:] Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna  
w perspektywie zmiany, red. Cz. Kosakowski, A. Krause, Wydawnictwo UWM, Olsz-
tyn 2004, s. 61–66. 

23 M. Grutz, Osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie  
i rodzice – dotychczasowe doniesienia badawcze, [w:] Dorośli z niepełnosprawnością intelek-
tualną w labiryntach dorosłości, red. Cytowska B., Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2011, s. 175–203. 

24 M. Feldman, op. cit. 
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i Australi25 pokazują, że rodzice z niepełnosprawnością intelektual-
ną mają mniejsze szanse, aby otrzymać wsparcie, a ich kompetencje 
rodzicielskie oceniane są według ściślejszych kryteriów i ostrzej-
szych standardów niż innych rodziców. 

Czynniki wpływające na jakość rodzicielstwa 

Badając rodziców z niepełnosprawnością intelektualną i ich 
dzieci, należy spojrzeć na szerszy kontekst. Często ocenia się ich tak, 
jakby byli „odosobnieni” i ponosili pełną, osobistą odpowiedzial-
ność za wszystkie problemy. Zapomina się, że osoby te są częścią 
rodzin, sieci społecznych, sąsiedzkich, grup zainteresowań. Mają 
także swoją przeszłość, doświadczenia z dzieciństwa26. Wszystko to 
ma znaczenie. 

Do najważniejszych czynników, które wpływają na jakość ro-
dzicielstwa zalicza się: psychiczne i fizyczne zdrowie rodziców, 
status socjoekonomiczny, czynniki społeczne, te związane z dzie-
dziczeniem i wczesnymi doświadczeniami rozwojowymi, cechy 
rozwoju zarówno rodzica, jak i dziecka, umiejętności rodzicielskie, 
historia rozwoju matki, kryzysy życiowe, poziom wsparcia społecz-
nego i dostępnych usług27. 

Ważnym aspektem jest stan zdrowia rodziców, a zwłaszcza ma-
tek z niepełnosprawnością intelektualną. Badania przytoczone przez 
G. Llewellyn i G. Hindmarsh28 pokazują, że od początku są one bar-
dziej od innych narażone na czynniki ryzyka. Powodem jest młody 
wiek w momencie zachodzenia w ciążę, samotne macierzyństwo, 
gorszy stan zdrowia psychicznego, słaba sytuacja socjoekonomiczna. 

Innymi ważniejszymi czynnikami wpływającymi na jakość rodzi-
cielstwa, są: sytuacja rodzinna, liczba dzieci w rodzinie, status mate-
rialny, niezależność finansowa. Tymczasem rodziny osób z niepełno-
________________ 

25 I. Kandel, M, Morad, G. Vardi, J. Merrick, op. cit., s. 50–57. 
26 G. Llewellyn, R. Traustadottir, D. McConnell, H. Sigurjonsdott, op. cit. 
27 A. Żyta, op. cit. 
28 G. Llewellyn, R. Traustadottir, D. McConnell, H. Sigurjonsdott, op. cit. 
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sprawnością intelektualną są często wielodzietne, żyją w ubóstwie, 
mają problem ze znalezieniem pracy. W badaniach M. Anous i in.29, 
których celem była analiza takich czynników jak: zdrowie, zachowa-
nia adaptacyjne, sieć wsparcia społecznego, zaangażowanie społecz-
ne 47 matek z niepełnosprawnością intelektualną (30 nadal sprawo-
wało opiekę nad swoimi dziećmi, 17 straciło prawa rodzicielskie lecz 
nadal miało stały kontakt z dziećmi), wszystkie badane i ich rodziny 
żyły na granicy ubóstwa i były pod opieką służb społecznych zajmu-
jących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną. 

Podobną sytuację pokazują badania Aleksansdry Zawiślak30 do-
tyczące jakości życia 21 matek z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim w wieku od 18 do 34 lat. Zanalizowano w nich  
3 czynniki: podstawy bytowe, sytuację rodzinną i subiektywną oce-
nę swego życia rodzinnego. Wyróżniono 2 podgrupy: matki młodo-
ciane i matki pełnoletnie, biorąc pod uwagę kryterium wieku,  
w którym kobiety urodziły swoje pierwsze dziecko. Badania poka-
zały, że warunki mieszkaniowe większości badanych były bardzo 
trudne, przy czym młodociane matki w większości przypadków nie 
posiadały niezależności mieszkaniowej. Ich sytuacja materialna, 
uzależniona przede wszystkim od sytuacji zawodowej, w obu gru-
pach była trudna. Większość kobiet, pomimo różnic w wykształce-
niu, nie pracowała zawodowo i nie posiadała jakiejkolwiek nieza-
leżności finansowej, pozostając najczęściej na utrzymaniu rodziców, 
mężów lub konkubentów. 

Zauważono natomiast różnice w sytuacji rodzinnej badanych 
kobiet. Życie rodzinne matek młodocianych było znacznie mniej 
ustabilizowane niż matek pełnoletnich, które w większości były 
mężatkami i częściej tworzyły ze swymi mężami typowe rodziny. 
Chociaż zanotowano tu wiele przypadków ciąż przed ślubem, 
________________ 

29 M. Aunos, G. Goupil, M. Feldman, Mothers with Intellectual Disabilities Who Do 
or Do Not Have Custody of Their Children “Journal on Developemental Disabilities” 
2005, Volume 10, nr 2, s. 65–80. 

30 A. Zawiślak, Jakość życia rodzinnego młodocianych i pełnoletnich matek z niepełno-
sprawnością intelektualną, [w:] Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, red. 
Z. Janiszewska-Nieścioruk, Kraków 2005, s. 81–93. 
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związki te częściej kończyły się małżeństwami, podczas gdy młodo-
ciane związki, których efektem była pierwsza ciąża, w połowie przy-
padków okazały się nietrwałe, a ojcowie dzieci odchodzili wkrótce 
po porodzie lub nawet przed rozwiązaniem. Chociaż podczas ba-
dania kobiety te miały stałych partnerów, częściej pozostawały  
w związkach nieformalnych typu konkubinat, rodziły następne dzie-
ci z kolejnymi partnerami. Wyniki pokazują, że dzietność badanych 
była raczej wysoka. Jedna piąta wychowywała liczne potomstwo 
(czworo lub pięcioro dzieci), kilka kobiet w momencie badań spo-
dziewało się następnych dzieci, a wiele wyrażało życzenie, aby mieć 
ich więcej31. Prawie wszystkie kobiety przyznawały, iż nie planowały 
swoich dzieci, ale rola matek bardzo im odpowiadała i w większości 
podejmowały się obowiązków macierzyńskich bez wahań. Same 
zajmowały się swoimi dziećmi i prowadzeniem gospodarstwa do-
mowego, troszczyły się na miarę swoich możliwości o dzieci, które 
zajmowały w ich życiu bardzo ważne miejsce. Jak zauważa A. Za-
wiślak32 „Dzięki temu, że są matkami, czują się akceptowane  
w swych środowiskach – fakt bycia matką jest dla nich nobilitację  
i podniesieniem swego prestiżu. Nawet kobiety, które przedwcześnie 
rodziły swe pierwsze dzieci, zwykle nie żałują tego, pomimo, że 
wspominają trudności związane z pierwszym okresem po porodzie”. 

Niepokojącą rzeczą jest natomiast fakt, że badane kobiety nie-
wiele lub prawie w ogóle nie wypowiadają się o problemach zwią-
zanych z pełnieniem ról macierzyńskich. Uważały, że opieka i wy-
chowanie dzieci to według badanych z obu grup zajęcie proste  
i przyjemne i nie zauważały one większych trudności, co może to 
wynikać z niskiego uświadomienia sobie potrzeb własnych dzieci33. 

Prace A. Zawiślak34 potwierdziły występowanie kilku typowych 
czynników ryzyka, które oddziałują znacząco na funkcjonowanie 
rodziny. Są to: zła sytuacja mieszkaniowa, brak pracy, uzależnienie 
finansowe, wielodzietność, często nieplanowana, niska wiedza te-
________________ 

31 Ibidem. 
32 Ibidem, s. 86. 
33 Ibidem, s. 81–93. 
34 Ibidem. 
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mat wychowania dziecka. T. Perkins i in.35 zwrócili natomiast uwa-
gę na kontekst społeczny. Badali oni, jaki wpływ na rozwijanie po-
czucia własnej wartości dzieci w normie intelektualnej w wieku 
szkolnym (9–17 lat), które posiadają matki z niepełnosprawnością 
intelektualną, ma stygmatyzacja. Dzieci często czują się napiętno-
wane z powodu pewnych cech i zachowań rodziców, zwłaszcza 
jeśli różnią się od zachowań innych. Nietypowy sposób ich bycia 
budzi zawstydzenie i negatywne uczucia. Może to zaburzyć relację 
matka – dziecko, dzięki której rozwija się przywiązanie do opieku-
na/opiekunów, a jakość tego przywiązania z kolei ma duży wpływ 
na funkcjonowanie człowieka jako osoby dorosłej36. 

W badaniach T. Perkin i in.37 zauważono, że im silniejsze jest po-
czucie stygmatyzacji, tym częściej matka jest postrzegana przez 
dziecko jako nieudolny, oziębły opiekun. Co więcej, dzieci, które tak 
postrzegały rodzica, miały z nim słabszą, mniej bezpieczną więź. Jej 
rodzaj rzutował w dużym stopniu na poczucie własnej wartości – 
dzieci, u których więź była ambiwalentna, niejednoznaczna, miały 
tendencje do niższego poczucia własnej wartości. 

Coraz lepsza znajomość czynników wpływających na jakość ro-
dzicielstwa osób z niepełnosprawnością, a także ich potrzeb, które 
 D. McConnell i in.38 dzielą na: psychospołeczne i psychoedukacyjne, 
daje szanse na opracowanie odpowiedniego sytemu pomocy rodzinie. 

Pomoc taka powinna trwać przez całe życie rodziny i dostoso-
wywać się do potrzeb dzieci i rodziców. Według M. Anous i in.39 
istotna jest przede wszystkim jakość wsparcia, a nie ilość. Biorąc 
pod uwagę współczesne podejście do pomocy osobom niepełno-
sprawnym, ważne jest wsłuchanie się w to, co istotne dla klientów, 
a nie standardowe działanie według procedur. Odpowiednia po-
________________ 

35 T. Perkins, S. Holburn, K. Deaux, M. Flory, P. Vietze, op. cit. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
38 K. MacLean, M. Aunos, Addressing the Needs of Parents with Intellectual Disabili-

ties: Exploring a Parenting Pilot Project, “Journal on Developmental Disabilities” 2011, 
v. 16, n. 1, s. 18–33. 

39 M. Aunos, G. Goupil, M. Feldman, op. cit. 
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moc pozwoliłaby prawdopodobnie na rozwinięcie mniej stresującej 
relacji z dziećmi i zapobiegła rozpadowi rodziny. 

Wiele problemów może być rozwiązanych również poprzez od-
powiedni system szkoleń i treningów40. Wyniki badań wyraźnie 
pokazują, że rodzice z niepełnosprawnością intelektualną w dużym 
stopniu korzystają z nich, ucząc się, jak właściwie dbać o swoje dzie-
ci41. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną musi być 
to jednak edukacja dostosowana do ich potrzeb, prowadzona przez 
pracowników wyposażonych w odpowiednią wiedzę nie tylko na 
temat rozwoju i potrzeb dziecka, ale również efektywnych metod 
uczenia osób z ograniczeniami poznawczymi. Dodatkowo powinny 
to być osoby bezstronne, empatyczne, nieoceniające, oferujące wspar-
cie, którego celem jest zwiększenie kompetencji klienta42. 

Marice Feldman43 podkreśla, że edukacja rodziców z niepełno-
sprawnością intelektualną rodzicami staje się najefektywniejsza, 
jeśli jest realizowana w ich domach i koncentruje się na nauce kon-
kretnych umiejętności. Skuteczne okazują się zwykle techniki be-
hawioralne takie jak: modelowanie, ćwiczenia praktyczne, feed-
back, wzmocnienia pozytywne i dzielenie umiejętności związanych 
z opieką nad dzieckiem na mniejsze kroki/etapy44. Nie można po-
minąć również doskonalenia umiejętności społecznych, zasad za-
chowania, co pomoże to zredukować izolację i stygmatyzację45. 

Ciekawym rozwiązanie jest, funkcjonująca w wielu krajach, 
m.in.: Niemczech, Belgii, Holandii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych, 
Australii, instytucja tzw. „małżeństw chronionych”. Pojawiła się 
ona w 1997 r. i daje osobom z niepełnosprawnością intelektualną 
możliwość wspólnego życia pod okiem asystenta46. 

________________ 

40 M. Feldman, op. cit. 
41 G. Llewellyn, R. Traustadottir, D. McConnell, H. Sigurjonsdott, op. cit. 
42 M. Feldman, Self-Directed Learning of Child-Care Skills by Parents With Intellec-

tual Disabilities, “Infants and Young Children” 2004, Vol. 17, No. 1, s. 17–31. 
43 A. Żyta, op. cit. 
44 Ibidem. 
45 G. Llewellyn, G. Hindmarsh, op. cit, s. 119–126. 
46 J. Kruk-Lasocka, A. Wawrzyniak, op. cit. 
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Podsumowanie 

Rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną to 
kwestia bardzo kontrowersyjna dla wielu ludzi, ale jak zaznaczają  
J. Kruk-Lasocka, A. Wawrzyniak47: „Jeśli chcemy realizować ideę 
empowermentu, chyba nie mamy innego wyjścia”. Na szczęście 
badania pokazują nam coraz więcej danych na ten temat i pozwalają 
opracować skuteczniejsze formy pomocy. 

Myślę, że ważne jest przygotowanie ludzi z ograniczeniami po-
znawczymi do świadomego macierzyństwa i kontroli liczby potom-
stwa. Często ciąża jest tu wynikiem przypadku i wiąże się z brakiem 
odpowiedniej edukacji seksualnej, niedostatecznym przygotowaniem 
do życia w rodzinie. Chodzi nie tylko o zdobywanie wiedzy na temat 
kontroli narodzin, ale też rozwijanie świadomości, czym jest rodzi-
cielstwo i z jakimi obowiązkami i wymogami się wiąże. 

Istnieje konieczność wspierania rodzin osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną poprzez pomoc w poprawianiu sytuacji materialnej, 
mieszkaniowej, zawodowej. Ubóstwo i zła sytuacja mieszkaniowa 
nie sprzyjają powstawaniu prawidłowych postaw rodzicielskich. 
Niezbędna jest organizacja odpowiednio dostosowanych szkoleń  
i treningów dla rodziców, a także pomocy dla ich dzieci, zarówno 
niepełnosprawnych, jak i sprawnych intelektualnie. Tylko całościo-
we dobrze przygotowane wsparcie da szansę rodzinom osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną na dobre funkcjonowanie w społe-
czeństwie. 
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Wprowadzenie 

Populacja osób starszych stanowi zbiorowość niejednorodną 
pod wieloma względami, począwszy od stopnia zaawansowania 
starości, stanu zdrowia i zakresu zachowanej sprawności psychofi-
zycznej, sytuacji socjalnej i ekonomicznej, miejsca zamieszkania aż 
po zakres wymaganego wsparcia1. Sytuacja osób starszych na tle 
globalnego zjawiska demograficznego starzenia się społeczeństw od 
lat stanowi przedmiot badań i analiz wielu ekspertów oraz instytucji 
(w tym Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytutu Spraw Publicz-
nych oraz Rządowej Rady Ludnościowej) poszukujących rozwiązań 
obecnych i przyszłych problemów, które wiążą się z niekorzystny-
mi zmianami struktury wieku ludności. 

Zainteresowanie tematyką aksjologiczną – w tym godnością – 
nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do osób z niepełno-
sprawnością. Czas współczesny, obfitujący w znaczące zmiany poli-
tyczne, ekonomiczne oraz społeczne, czyni świat niepewnym i rodzi 
konieczność zmagania się z nieznanymi dotąd sytuacjami. W obec-
nej rzeczywistości społecznej, pomimo powszechnego uznawania 
znaczenia godności człowieka, zasadna jest refleksja nad respekto-
waniem godności osób starszych. W sferze deklaracji ich godność 
jest uznawana za istotną wartość oraz ważny cel działań mających 
na celu m.in. zapobieganie dyskryminacji, jednakże nadal zbyt mało 
podejmowanych jest działań, by kwestię godności realizować  
w praktyce. Godność pozostaje zawsze nadrzędnym punktem od-
niesienia, jest nieporównywalna z innymi wyznacznikami prawa  
i nie można jej zamienić na inne wartości. Godne traktowanie czło-
wieka oznacza, że jest on w każdej życiowej sytuacji podmiotem, że 
ma wolność wyboru, nie może być wykorzystywany, a jego prawa 
muszą być respektowane. Godność człowieka wyraża się zapew-
________________ 

1 Organizacja Narodów Zjednoczonych uznaje, że do starszej części populacji 
należy zaliczać osoby powyżej 60 r.ż.. Również według Światowej Organizacji 
Zdrowia starość zaczyna się w 60 r.ż. WHO wyodrębnia wczesną starość (60–74 
lata), późną starość (75–89 lat) oraz długowieczność (powyżej 90. r.ż) (por. B. Miko-
łajczyk, Międzynarodowa ochrona praw osób starszych, Wydawnictwo Wolters Kluwer 
Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 34–35). 
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nieniem mu autonomii, wolności i równości, w tym także w sferze 
praw ekonomicznych i socjalnych2. Niestety występują także zjawi-
ska negatywne, które zmieniają funkcjonowanie rodzin, sposoby 
realizacji planów osób starszych, są powodem wykluczenia, margi-
nalizacji i dyskryminacji, a więc stanowią zagrożenie podstawowej 
wartości, jaką jest poczucie własnej godności. 

Przemiany demograficzne 

Przełom lat 50. i 60. ubiegłego wieku zapoczątkował proces 
istotnych przemian demograficznych w Europie, najwidoczniej-
szych w przekształceniach modelu rodziny, związanych z nią 
zmianach systemu wartości oraz organizacji życia. Jednym z naj-
ważniejszych rezultatów tych zmian jest zmiana zmniejszenie 
dzietności, prowadzące do zbyt niskiego przyrostu ludności. Opu-
blikowana przez Główny Urząd Statystyczny w 2008 r. długookre-
sowa prognoza demograficzna dla Polski i województw do roku 
2035 zawiera założenia oraz analizę przewidywanych trendów 
zmian w przebiegu procesów demograficznych, kierunkach i roz-
miarze ruchów migracyjnych oraz spodziewanych zmian w prze-
biegu procesów ludnościowych3. Dzięki rosnącej świadomości  
ludności dotyczącej sfery ochrony zdrowia, upowszechnieniu 
zdrowego stylu życia oraz zwiększeniu dostępności usług medycz-
nych i opiekuńczych będzie następowało systematyczne obniżanie 
umieralności, którego tempo może jednak opóźniać szybkie starze-
nie się ludności. Do 2035 r. przeciętne trwanie życia kobiet osiągnie 
________________ 

2 T. Romer, Godność człowieka w prawie pracy i pomocy społecznej, [w:] Godność 
człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga Jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę 
ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Wydawnictwo Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich, Warszawa 2003, s. 59–83. B. Szczupał, Równość wobec prawa jako jeden 
z warunków realizacji praw człowieka z niepełnosprawnością, „Niepełnosprawność – 
półrocznik naukowy” 2009, nr 1, s. 149–155. 

3 GUS, Prognoza ludności na lata 2008–2035 (Populationprojection for Poland 2008–
2035), Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych, War-
szawa 2009, www.stat.gov.pl/gus/ [31.03.2016]. 
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blisko 83 lata, w przypadku mężczyzn – ponad 77 lat. Natomiast 
urodzony w 2050 r. mężczyzna będzie miał przed sobą średnio  
81,1 lat życia, a więc o 9 lat więcej niż w 2013 r., przeciętne trwanie 
życia kobiet wyniesie 87,5, czyli o 6,4 lat dłużej niż obecnie4. Niski 
poziom dzietności oraz wydłużanie się przeciętnego trwania życia 
pogłębia proces starzenia się społeczeństwa, niekorzystnie wpływa-
jąc na zmiany w strukturze wieku ludności. 

Zakładane szybkie starzenie się ludności (w roku 2035 odsetek 
osób w wieku 65 lat i więcej wyniesie 24,5% populacji, tj. ok.  
8,358 mln osób. W roku 2050 udział procentowy ludności w wieku  
65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności wyniesie 32,7%). Obejmie 
on także tzw. podwójne starzenie, czyli znaczny wzrost udziału osób 
w wieku sędziwym (80 lat i więcej) – ich liczba do roku 2035 wzro-
śnie ponad dwukrotnie, do ok. 2,574 mln osób. W 2050 r. osoby po-
nad osiemdziesięcioletnie będą stanowiły aż 32% zbiorowości osób 
starszych. Liczba ludności w wieku 80 lat wzrośnie w 2050 r. ponad 
dwukrotnie – do ponad 3,5 mln5. 

Osoby te, z racji wieku zazwyczaj wymagające wsparcia (jako 
najbardziej chorzy, niepełnosprawni i niesamodzielni), będą naj-
większym obciążeniem dla służby zdrowia, opieki oraz rodzin.  
Sytuacja szybkiego starzenia się ludności niesie także konkretne 
konsekwencje dla polityki społecznej, grożąc załamaniem się sys-
temów: świadczeń rentowo-emerytalnych oraz usług zdrowotnych  
i opiekuńczych6. 

Prognozowane zmniejszanie się podaży siły roboczej oraz szyb-
kie starzenie się jej zasobów znacznie zwiększy obciążenie demo-
graficzne – zmaleje liczba osób pracujących na przeciętnego emery-
________________ 

4 GUS, Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności 
Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050, Główny Urząd Statystyczny, Departa-
ment Badań Demograficznych, Warszawa 2014, www.stat.gov.pl [31.03.2016]. 

5 Ibidem. 
6 B. Bień, Opieka zdrowotna nad ludźmi w starszym wieku. Stan a potrzeby w perspek-

tywie starzenia się ludności Polski. „Biuletyn Rządowej Rady Ludnościowej” 2008,  
nr 53, s. 128–148. J. Hrynkiewicz, Starzenie się ludności polskiej a system ubezpieczeń 
społecznych, „Biuletyn Rządowej Rady Ludnościowej” 2008, nr 53, s. 9–25. 
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ta oraz stanowiących wobec niego potencjał opiekuńczy z 4,04 osób 
obecnie do 2,16 osób w roku 2035. Liczba potencjalnych emerytów 
będzie mniejsza w stosunku do ich liczby przed zmianą ustawowe-
go wieku emerytalnego w 2050 r. aż o 1/5 (o prawie 2,5 mln osób). 
Przy utrzymaniu poprzednich zasad dotyczących ustawowego 
wieku przejścia na emeryturę w 2050 r. na 100 osób w wieku pro-
dukcyjnym przypadałoby 75 osób uprawnionych do emerytury7. 
Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 2015 r. świat sta-
nął w obliczu dramatycznego wzrostu globalnej liczby osób star-
szych. Z danych szacunkowych wynika, że w 2050 r. w wielu kra-
jach osoby powyżej 60. roku życia będą stanowić aż 30% populacji. 
W ostatnich latach zmianie uległy nie tylko proporcje ale i tempo 
starzenia się społeczeństw, które jest o wiele większe niż w prze-
szłości (np. Francja przez 150 lat adaptowała się do zmiany udziału 
ludzi starszych w populacji z 10 do 20%. Brazylia, Chiny i Indie 
mają na to tylko 20 lat)8. Wzrost obciążenia ludności w wieku pro-
dukcyjnym ludnością w wieku nieprodukcyjnym spowoduje obni-
żenie wartości współczynników potencjału wsparcia, określających 
zdolność, z jaką społeczeństwo może zapewnić nieformalne wspar-
cie osobom najstarszym. 

Dyskryminacja ze względu na wiek 

W sytuacjach, w których człowiek nie jest w stanie działać auto-
nomicznie, niezbędne jest zapewnienie ochrony jego godności przez 
państwo, realizujące w tym zakresie postanowienia odpowiednich 
aktów legislacyjnych. Do realizacji zasad godności oraz równości 
wobec prawa, a co za tym następuje równości w traktowaniu przez 
instytucje publiczne, odnoszą się wszystkie współczesne akty 
________________ 

7 B. Bień, op. cit., s. 128–148; P. Błędowski, Ubezpieczenia społeczne – ryzyko nie-
samodzielności, „Biuletyn RPO” 2008, nr 65, s. 142–144; GUS, Sytuacja demograficzna 
osób starszych… 

8 WHO, World Report on Ageing and Health, World Health Organization,  
Luxembourg 2015. 
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prawne dotyczące praw człowieka, zarówno międzynarodowe, jak 
również krajowe9. Niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja 
(rasowa, ekonomiczna, społeczna, kulturowa, polityczna itp.). 
Ochrona godności i innych praw osób starszych jest realizacją wpi-
sanych w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej zasad sprawiedli-
wości społecznej, które są cechą praworządnego i sprawiedliwego 
państwa. Pomimo zakazu dyskryminacji wg art. 32 Konstytucji RP: 

Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego 
traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskrymino-
wany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiej-
kolwiek przyczyny, osoby w starszym wieku nie zawsze są równo 
traktowane przez prawo, tak samo jak wszyscy obywatele. Istniejące 
normy mogą być źródłem barier w dostępie do ważnych dóbr i warto-
ści oraz stanowić zagrożenie dla zaspokajania potrzeb przez osoby 
starsze, mogą narażać je na dyskryminację zwielokrotnioną (np. wieku, 
płci i niepełnej sprawności)10. 

Dyskryminacja ze względu na wiek jest naruszeniem funda-
mentalnej zasady równości między ludźmi. Zjawisko to zostało 
określone angielskim mianem ageism11, którego polskim odpowied-
nikiem jest wiekizm, czyli 

wyznawanie irracjonalnych poglądów i przesądów dotyczących jedno-
stek lub grup opartych na ich wieku. Przyjmuje się stereotypowe zało-
żenia na temat fizycznych lub umysłowych cech ludzi z określonej gru-
py wiekowej i zwykle wyraża się je w sposób poniżający. Najczęściej 
wiekizm kieruje się przeciwko ludziom starym12. 

________________ 

9 B. Mikołajczyk, op. cit. 
10 B. Szatur-Jaworska, Uczestnictwo osób starszych w sferze publicznej, „Biuletyn 

RPO” 2008, nr 65, s. 115–121. 
11 Termin „ageism” utworzył w roku 1969 Robert Butler (1927-2010), amerykań-

ski gerontolog, opisując nim stosowanie negatywnych stereotypów, dyskryminacji  
z powodu wieku (R. Butler, Ageism: Another form of bigotry, “The Gerontologist” 
1969, nr 91969; Coiner of the term „ageism” dead at 83, 2010, www.all-things-aging. 
com/2010/07/coiner-of-term-ageism-dead-at-83.html [31.03.2016]). 

12 Słownik socjologii i nauk społecznych, red. G. Marshall, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2004, s. 421. 
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Istnieje wiele przykładów dyskryminacji ludzi starszych, np. 
negatywne stereotypy dotyczące starości, kult młodości, powszech-
ny brak rzetelnej wiedzy o starości, bezrobocie nasilające konkuren-
cję na rynku pracy, specyficzne potrzeby wieku starszego, procedu-
ry, procedury dzielenia publicznych środków finansowych (np.  
z Narodowego Funduszu Zdrowia), niskie wykształcenie i osamot-
nienie ludzi starych, zła organizacja pracy instytucji obsługujących 
osoby starsze13. 

W większości dokumentów legislacyjnych mających zastosowa-
nie do osób starszych osoby te nie występują jako oddzielna katego-
ria uprawnionych, nie dysponują szczególnymi prawami ze wzglę-
du na wiek. Należy jednak pamiętać, że nadmierna ochrona może 
rodzić efekt odwrotny do zamierzonego; poza tym specjalne prawa 
to narażenie na zarzut szczególnego traktowania14. W Polsce braku-
je czytelnych zasad ochrony praw człowieka w starszym wieku (od 
lat wyraźnie formułowanych w dokumentach ONZ oraz Unii Euro-
pejskiej). 

Zabezpieczenie społeczne 

Obecny zakres podmiotowy świadczeń emerytalno-rentowych 
obejmuje wszystkie grupy społeczno-zawodowe, zaś zakres przed-
miotowy świadczeń związanych z ryzykiem starości i niezdolności 
do pracy jest bardzo obszerny: emerytury, renty, zasiłki pielęgna-
________________ 

13 P. Szukalski, Uprzedzenia i dyskryminacja ze względu na wiek (ageizm) – przyczy-
ny, przejawy, konsekwencje, „Polityka Społeczna” 2004, nr 2, s. 11–15. 

14 A. Bodnar, Dyskryminacja ze względu na wiek – regulacje prawne, Akademia 
Rozwoju Filantropii w Polsce, Projekt „Zysk z dojrzałości”, Warszawa 2008, 
www.bezuprzedzen.org/doc/Dyskryminacja_prawo_wiek.pdf [31.03.2016]; M. Chmaj, 
Równość wobec prawa, [w:] Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, red. M. Chmaj, Wydawnictwo WoltersKluwer, Warszawa 2008 s. 44–68;  
B. Szczupał, Równość wobec prawa jako jeden z warunków realizacji praw człowieka  
z niepełnosprawnością, „Niepełnosprawność – półrocznik naukowy” 2009, nr 1,  
s. 149–155; E. Trafiałek, Rodzina i środowisko zamieszkania jako obszary ryzyka wyklucze-
nia społecznego osób starszych, „Biuletyn RPO” 2008, nr 65, s. 79–94. 
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cyjne itp. System emerytalny słabo respektuje zasadę równości15: 
występuje zarówno nierówność sytuacji (wysokość emerytur okre-
ślana jest według różnych zasad), jak też nierówność miar (zróżni-
cowane kryteria przyznawania uprawnień emerytalnych). Sytuacja 
wokół systemu zabezpieczenia społecznego może stanowić zagro-
żenie dla samodzielności: niski poziom świadczeń (emerytalnych 
bądź rentowych) nie gwarantuje zapewnienia właściwego poziomu 
bezpieczeństwa socjalnego. Brak jest poczucia pewności stabilizacji 
ubezpieczonych16. Również dotychczasowe działania na rzecz osób 
starszych odznaczają się różną skutecznością. W wielu środowi-
skach (np. wiejskich) praca socjalna z osobami w wieku podeszłym 
w ogóle nie jest prowadzona. Działania w tym zakresie prowadzone 
przez instytucje samorządowe, rządowe i organizacje pozarządowe, 
rzadko tworzą spójny system. Każdy podmiot działa według swo-
ich własnych norm i sam decyduje, co jest najważniejsze dla zaspo-
kajania podstawowych potrzeb osób starszych. 

Rynek pracy 

Dyskryminacja na rynku pracy ze względu na wiek może istnieć 
na dwóch poziomach. Poziom mezo (w przedsiębiorstwie) to m.in. 
ograniczenia rekrutacji17, brak inwestowania w kapitał ludzki (rzad-
sze delegowanie na kursy, wybór kursów krótszych, tańszych), nie-
wielkie szanse na awans, naciski pracodawców na wcześniejsze 
odchodzenie na emeryturę (kryterium wieku, a nie doświadczenia  
i kompetencji), kwestie kultury organizacyjnej (etykietowanie). Po-
ziom makro to kontekst społeczny, ekonomiczny i polityczny sto-
________________ 

15 Zalecaną m.in. przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  
nr 883/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecz-
nego (Regulation (EC) no 883/2004…, 2004). 

16 P. Błędowski, Ubezpieczenia społeczne…, s. 142–144; J. Hrynkiewicz, op. cit.,  
s. 9–25; A. Matysiak, Is Poland really ‘immune’ to the spread of cohabitation?, “Demo-
graphic Research” 2009, Vol. 21, s. 215–234 

17 Np. „zatrudnię osobę w wieku do 40 lat” (zabronione w art. 11 i 18 Kodeksu pracy). 
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sowania prawa: wysokie bezrobocie (główne działania nastawione 
na młodzież przebiegają z dezaktywacją zawodową osób starszych), 
niekonsekwencje systemu aktywizacji zawodowej, słabość sfery 
usług społecznych oraz słabość rynku elastycznych form pracy (zale-
canych m.in. w Europejskiej strategii zatrudnienia)18. 

W Polsce systematycznie wzrasta aktywność zawodowa osób 
powyżej 50. roku życia, szczególnie w grupie kobiet 60–64 lata,  
w której wzrost w latach 2013–2015 okazał się wyjątkowo silny. 
Należy również podkreślić, że w omawianym okresie (2013–2015) 
udział najstarszej grupy osób dokształcających się (55 lat i więcej) 
wykazał tendencję wzrostową, co stanowi kontynuację zmian zaob-
serwowanych w latach 2009–201319. 

Praca stanowi ważny element rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz służy integracji ze społeczeństwem, choć w praktyce często 
nadmiernie podkreśla się funkcje społeczne i terapeutyczne, niejako 
zapominając, że praca ma stanowić podstawowe źródło dochodów. 
Praca w istotnym stopniu kompensuje też wynikające z dysfunkcji 
ograniczenia i ma wpływ na poczucie godności i aktywność spo-
łeczną osób starszych. 

Ochrona zdrowia i opieka długoterminowa 

Raport Światowej Organizacji Zdrowia WHO20 wskazuje, że obecne 
podejście systemów służby zdrowia do starzenia się społeczeństw 
okazało się nieskuteczne. U osób powyżej 65. roku życia zanotowa-
no zwiększone występowanie chorób przewlekłych, chorób współ-
________________ 

18 M. Góra, J. Liwiński, U. Sztanderska, Rekomendacje, [w:] Dezaktywizacja osób  
w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz- 
nej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa 2008, s. 131–137;  
B. Szatur-Jaworska, op. cit., s. 115–121; P. Szukalski, Zagrożenia praw osób starszych na 
rynku pracy w Polsce, „Biuletyn RPO” 2008, nr 65, s. 19–35, 135–138. 

19 Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków Diagnoza Spo-
łeczna 2015, red. I.E. Kotowska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rada Mo-
nitoringu Społecznego, Warszawa 2015. 

20 WHO, World Report on Ageing and Health… 
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istniejących oraz niepełnosprawności. Według Światowego raportu na 
temat starzenia się i zdrowia funkcjonujące modele opieki długoter-
minowej są nieadekwatne i niewystarczające. WHO zaleca, by  
w centrum nowych programów służby zdrowia znaleźli się ludzie 
starsi. Należy skupić się na unikalnych potrzebach osób starszych 
oraz aktywnie włączyć ich w procesy planowania opieki i zarzą-
dzania stanem zdrowia. Jedną z najważniejszych wytycznych World 
Report on Ageing and Health jest promocja praw osób starszych. 
Oznacza to całkowity brak akceptacji opieki nad osobą starszą, 
sprawowanej w sposób zdepersonalizowany, poniżający i przemo-
cowy. Opieka długoterminowa powinna cechować się wspieraniem 
godności osoby starszej i jej autonomii oraz powinna wzmacniać 
poczucie wspólnoty ze społeczeństwem21. 

W Polsce prawo do ochrony zdrowia jest wpisane w instytucjo-
nalno-redystrybutywny model polityki społecznej22, zaś ochrona 
praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych należy do 
obowiązków władz publicznych i wynika z bezpośredniego stoso-
wania przepisów Konstytucji – artykuł 68: 

Każdy ma prawo do ochrony zdrowia (ust. 1); Obywatelom, niezależ-
nie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy 
dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków pu-
blicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa  
(ust. 2). Szczególne preferencje przyznano jednostkom słabszym: Wła-
dze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki 
zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnospraw-
nym i osobom w podeszłym wieku (ust. 3). 

Prawa pacjenta są uregulowane w wielu aktach prawnych;  
w roku 2009 weszła w życie ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta, zawierająca katalog praw oraz ustanawiająca (art. 41) 
Rzecznika Praw Pacjenta. W praktyce realizacja zapisów legislacyj-
________________ 

21 Ibidem. 
22 T. Gardocka, Niektóre zagadnienia ochrony zdrowia na tle Konwencji bioetycznej  

i polskiego prawa medycznego, Medyczna Wokanda 2009, nr 1, s. 22–30. www.wil.org. 
pl/folder/biuletyn/wokanda_2010.pdf [31.03.2016]. 
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nych dotyczących praw pacjenta napotyka na problemy związane 
zazwyczaj z dostępem do świadczeń medycznych i edukacji zdro-
wotnej. Często osoby starsze nie są w stanie wyegzekwować swoich 
praw. Godność pacjenta naruszają nie tylko niewłaściwe podejście 
lekarzy i personelu medycznego w trakcie realizowania świadczeń 
medycznych. Najważniejsze problemy wiążą się z dostępem do 
pomocy medycznej – długie oczekiwanie na przyjęcie przez specja-
listę, wykonanie zabiegu, rehabilitację, zróżnicowanie możliwości 
oraz jakości leczenia w zależności od rejonu zamieszkania itp. 
Zgodnie z założeniami polityki społecznej dostęp do świadczeń 
finansowanych ze środków publicznych powinien być równy, lecz – 
niestety – nie jest23. 

Odsetek osób chorych, niesamodzielnych wzrasta wraz z wie-
kiem – około 50% osób w wieku powyżej 70 lat staje się osobami  
z niepełnosprawnością, jednak informacje statystyczne nie zawsze 
odzwierciedlają stan faktyczny – wiele osób pozostaje poza ewiden-
cją służb socjalnych24. Rodziny, które nie są w stanie zapewnić stałej 
opieki swoim chorym bliskim, zazwyczaj starają się umieścić ich  
w zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL). Niestety, w instytu-
cjach tych często dochodzi do łamania praw pacjenta. 

Typowy pacjent geriatryczny25 to chory w późnej starości z wie-
loma procesami chorobowymi i zachodzącymi pomiędzy nimi inte-
rakcjami, zaś deficyty funkcjonalne powodują problemy w funkcjo-
nowaniu całego organizmu (w sferze fizycznej, psychicznej oraz 
społecznej). W opiece zdrowotnej – nie tylko geriatrycznej – naj-
istotniejsze są jej powszechność, dostępność, długotrwałość (ciągłość), 
jakość oraz kompleksowość (całościowe rozwiązywanie problemów 
w ramach interdyscyplinarnej współpracy lekarza, pielęgniarki, 
pracownika socjalnego). Potrzeba zapewnienia usług zdrowotnych  
i opiekuńczych rośnie wraz ze starzeniem się społeczeństwa, co 
objawia się geriatryzacją opieki zdrowotnej26. Określenie to nie 
________________ 

23 Ibidem. 
24 J. Hrynkiewicz, op. cit., s. 9–25. A. Matysiak, op. cit., s. 215–234. 
25 B. Bień, op. cit., s. 133. 
26 Ibidem, s. 139. 
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oznacza fachowej opieki, wskazuje jedynie na potrzebę jej zapew-
nienia. Niestety, udział specjalistycznych świadczeń geriatrycznych, 
zorientowanych na całościową specyfikę potrzeb, a nie tylko na 
leczenie pojedynczych chorób, jest marginalny. 

Zapotrzebowanie na świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyjne  
i socjalne realizowane w środowisku oraz w placówkach opiekuń-
czych będzie systematycznie rosło w miarę narastania niekorzyst-
nych zmian demograficznych. Od początku XXI w. obniża się 
współczynnik potencjału pielęgnacyjnego, określającego stosunek 
liczby typowych opiekunów osób wymagających stałego wsparcia 
do liczby osób w wieku 80 lat i więcej27. Za świadczenie i finanso-
wanie opieki długoterminowej, oznaczającej nieokreślone w czasie 
świadczenie usług, pomocy i wsparcia dla przewlekle chorych lub 
niepełnosprawnych, w tym niedołężnych osób starszych, w kra-
jach europejskich współodpowiedzialne są cztery sektory: rodzina 
wraz z siecią wsparcia nieformalnego, sektor opieki publicznej, 
organizacje pozarządowe i wolontariat oraz sektor prywatny.  
W Polsce dominującą formą jest opieka rodzinna, zaś w sytuacji 
braku rodziny bądź jej niewydolności opiekuńczej, do udzielania 
pomocy zobowiązane są formalne organizacje lub instytucje opie-
kuńcze28. 

Konieczne jest wprowadzenie ubezpieczeń pielęgnacyjnych oraz 
sieci usług diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, 
pielęgnacyjno-opiekuńczych i usługowo-pomocowych. Opieka 
podstawowa, szpitalna i specjalistyczna, długoterminowa opieka 
instytucjonalna oraz domowa opieka usługowa w środowisku  
(w tym paliatywno-hospicyjna) powinna być zintegrowana; niestety 
utrudnia to odseparowanie resortu zdrowia od pomocy społecznej, 
które spowodowało pogorszenie działania zespołów opieki środo-
________________ 

27 J. Derejczyk, B. Bień, J. Kokoszka-Paszkot, J. Szczygieł, Gerontologia i geriatria 
w Polsce na tle Europy – czy należy inwestować w ich rozwój w naszym kraju?, „Geronto-
logia Polska” 2008, tom 16, nr 3, s. 149–159. 

28 B. Bień, op. cit., s. 128–148; A. Wilmowska-Pietruszyńska, J. Putz, Ubezpiecze-
nie pielęgnacyjne jako propozycja rozwiązań systemowych potrzeb osób niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji, „Postępy Nauk Medycznych” 2009, 4, s. 264–267. 
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wiskowej (lekarz, pielęgniarka, pracownik socjalny)29. Niezależnie 
od wieku pacjenta, rodzaju schorzenia, system opieki zdrowotnej 
powinien zapewniać powszechną dostępność opieki medycznej 
(bez względu na jakiekolwiek różnicujące kryteria) oraz świadcze-
nia profilaktyczno-lecznicze i rehabilitacyjne na możliwie najwyż-
szym poziomie i o właściwej efektywności. 

Inne obszary dyskryminacji osób starszych 

Istotne znaczenie w istnieniu obszarów dyskryminacji oraz nie-
samodzielności mają także uwarunkowania osobiste wpływające na 
spadek aktywności społecznej i ekonomicznej osób starszych, w tym 
obowiązki rodzinne. Osoby starsze często są skazane na samotność, 
bezradność i niesamodzielność, jednakże brakuje rzetelnych danych 
na ten temat, w tym dotyczących problemów wewnątrzrodzinnych 
(np. przemocy), brakuje też odpowiednich regulacji prawnych30. 
Zbyt mała jest dostępność do informacji na temat należnych praw 
oraz pomocy (prawnej i społecznej)31. 

Charakterystyczne dla osób w starszym wieku są: niewielki 
udział w życiu publicznym, małe zaangażowanie w pracę społeczną 
oraz ograniczony obszar społecznej komunikacji (w tym dostęp do 
nowoczesnych technologii)32. 

Podobna sytuacja panuje na rynku dóbr i usług konsumpcyj-
nych: osoby starsze zbyt rzadko są traktowane jako wartościowa 
grupa docelowa na rynku, pomimo znaczącej siły nabywczej33. 
________________ 

29 J. Derejczyk, B. Bień, J. Kokoszka-Paszkot, J. Szczygieł, op. cit., s. 149–159. 
30 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. nie traktuje 

osób starszych jako szczególnie narażonych na przemoc. 
31 M. Halicka, Przemoc wobec osób starszych, „Biuletyn RPO” 2008, nr 65, s. 95-110; 

E. Trafiałek, Rodzina i środowisko zamieszkania jako obszary ryzyka wykluczenia społecz-
nego osób starszych, „Biuletyn RPO” 2008, nr 65, s. 79–94. 

32 M. Halicka, op. cit., s. 95–110. 
33 GUS, Sytuacja demograficzna osób starszych…; Księga Ubogich a.d. 2009 IX Kon-

wencja Ruchu przeciw Bezradności Społecznej, Cz. V: Ubóstwo ludzi starszych na podsta-
wie sesji czwartej: „Przyjazne środowisko jako zabezpieczenie przed ubóstwem i wyklucze-
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Dysponują jednakże mniejszym zasobem informacji o prawach kon-
sumenta, są podatne na informacje zawarte w różnych formach 
reklamy, m.in. z powodu utrudnionego dostępu do informacji han-
dlowej (ograniczony dostęp do internetu, mała czcionka na ulot-
kach i etykietach) z uwagi na ograniczenia budżetowe cena jest czę-
sto jednym z głównych czynników decydujących o zakupie 
(zazwyczaj kosztem jakości). Stanowią także cel nieuczciwych dzia-
łań, głównie podmiotów z branży sprzedaży bezpośredniej34. 

Przykłady realizacji założeń paradygmatu  
emancypacyjnego w odniesieniu do osób starszych 

We współczesnej literaturze dotyczącej osób starszych coraz 
częściej podejmowane są wątki autonomii, wolności, podmiotowo-
ści, kształtujące i umacniające paradygmat emancypacyjny tej  
grupy35. Emancypacja dokonuje się w wymiarze indywidualnym  
i społecznym, osobowym i historycznym36. O procesach emancypa-
cyjnych świadczy reaktywny charakter różnych działań podejmo-
wanych przez osoby starsze. W powstałym w ramach Diagnozy spo-
łecznej 2013 raporcie Aktywność społeczna osób starszych w kontekście 
percepcji Polaków autorzy jednoznacznie stwierdzają, że w Polsce 
osoby starsze spośród różnych form aktywności społecznej coraz 
bardziej świadomie angażują się w sprawy lokalnej społeczności (aż 
71,7% osób w wieku emerytalnym regularnie uczestniczy w wybo-
rach samorządowych) oraz w działania organizacji hobbystycznych, 
________________ 

niem osób starszych”, red. E. Wrońska, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Ruch 
przeciw Bezradności Społecznej, Warszawa 2009, s. 582–664. 

34 P. Błędowski, Ubezpieczenia społeczne…, s. 142–144; P. Szukalski, Zagrożenia 
praw…, s. 19–35, 135–138. 

35 J. Halicki, Obrazy starości rysowane przeżyciami seniorów, Wydawnictwo Uni-
wersytetu w Białymstoku, Białystok 2010; B. Mikołajczyk, Międzynarodowa ochrona 
praw osób starszych, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 
2012. 

36 M. Czerepaniak-Walczak, Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości kry-
tycznej człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006. 
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religijnych oraz upowszechniających wiedzę37. Autorzy raportu 
aktywność osób starszych podzielili na formalną i nieformalną.  
W ramach aktywności nieformalnej wyróżniają działania osób star-
szych na rzecz rodziny: 28,2% osób (60–64 lata), 23,3% (65–69 lat), 
17,4% (70–74 lata) czuje się odpowiedzialnych za zapewnienie opie-
ki i dobrego samopoczucia rodzicom lub starszym krewnym, para-
doksalnie w większym procencie niż respondenci w wieku 16–59 lat 
(15,3%). W grupie 60–69 lat 14,3% osób starszych angażuje się  
w prace na rzecz społeczności lokalnej i w wolontariat rozumiany 
jako nieodpłatnie wykonywane prace lub świadczenie usług dla 
osób spoza rodziny bądź na rzecz organizacji społecznej, mający 
charakter aktywności formalnej w ramach organizacji pozarządo-
wej. Dla porównania w grupie 16–59 lat odsetek ten wynosi 16,5%. 
Ogólna aktywność formalna osób > 60. r.ż. w organizacjach poza-
rządowych wynosi 7,4%, czyli więcej niż w grupie 16–59 lat (6,8%). 
Zdecydowanie największy odsetek aktywnych społecznie osób star-
szych działa w organizacjach religijnych i kościelnych, dopiero póź-
niej w organizacjach towarzyskich i klubach, kołach zainteresowań, 
komitetach mieszkańców, organizacjach upowszechniających wie-
dzę (Uniwersytety Trzeciego Wieku – UTW), związkach zawodo-
wych, organizacjach pomocowych, organizacjach biznesowych, 
zawodowych, rolniczych, wybieranych władzach samorządowych, 
partiach politycznych, klubach sportowych, organizacjach ekolo-
gicznych, ośrodkach wsparcia i grupach samopomocowych38. Męż-
czyźni najczęściej działają w partiach politycznych, klubach spor-
towych, władzach samorządowych i kołach zainteresowań (np. 
myśliwskie, motoryzacyjne, wędkarskie). Natomiast zdecydowana 
większość kobiet udziela się w ośrodkach wsparcia i organizacjach 
pomocowych, towarzyskich, religijnych, komitetach mieszkańców  
i w Uniwersytetach III Wieku. Powyższe trendy nieznacznie zmie-
niły się w 2015 r. Osoby starsze najchętniej działały we władzach 
________________ 

37 J. Czapiński, P. Błędowski, Aktywność społeczna osób starszych w kontekście per-
cepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej and 
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014, s. 65–72. 

38 Ibidem. 
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samorządowych, organizacjach upowszechniania wiedzy (głównie 
za sprawą uniwersytetów trzeciego wieku), organizacjach religij-
nych, towarzyskich i komitetach mieszkańców39. Poziom aktywno-
ści społecznej ludzi starszych okazał się wyższy niż młodszych po-
koleń, zaś najważniejszym czynnikiem tej aktywności jest ich 
wykształcenie. 

Emancypację seniorów można rozumieć jako ciągły dialog or-
ganów władzy ze społecznością osób starszych i wypracowanie 
takich mechanizmów komunikacji i wspólnego podejmowania de-
cyzji, które będą skutkować coraz większą przejrzystością procesów 
podejmowania decyzji, wzrostem otwartości i wzajemnego zaufa-
nia40. W praktyce może ona przybierać wiele form. Jedną z nich są 
gminne rady osób starszych – rady o charakterze konsultacyjnym, 
doradczym i inicjatywnym. Składają się one z przedstawicieli osób 
starszych oraz przedstawicieli lokalnych podmiotów działających 
ich rzecz np. UTW41. Przykładami procesów emancypacyjnych  
z udziałem osób starszych mogą być również: spacery badawcze  
z osobami starszymi, fora seniorów, warsztaty przyszłościowe, pa-
nele obywatelskie z udziałem osób starszych, konsultacje progra-
mów dla seniorów, ustalanie kryteriów jakości usług opiekuńczych, 
projektowanie przestrzeni miejskiej z udziałem osób starszych. 

Zakończenie 

Powyższy przegląd jedynie sygnalizuje wybrane obszary dys-
kryminacji, wskazywane przez ekspertów zajmujących się problema-
tyką osób starszych. Wielu autorów podnosi kwestię konieczności 
________________ 

39 J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, 
Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015. 

40 Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej, Jak usłyszeć głos seniora? Praktyczny 
przewodnik po partycypacji obywatelskiej osób starszych, Fundacja Pracownia Badań  
i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa 2014. 

41 W. Borczyk, D. Jachimowicz, W. Nalepa, Partycypacja osób starszych w życiu 
publicznym – wybrane zagadnienia, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku, Nowy Sącz 2015. 
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szybkiego zapewnienia efektywnych rozwiązań w: systemie ubezpie-
czeń społecznych, ochronie zdrowia, pomocy społecznej, polityce ro-
dzinnej (pomoc rodzinom mogącym zapewnić opiekę osobom starym, 
w tym opiekę zastępczą), polityce zatrudnienia, systemie edukacji 
ustawicznej oraz polityce mieszkaniowej (mieszkalnictwo chronione). 
Ważne jest kształtowanie wzorów kultury wobec osób starszych – 
budowanie obrazu medialnego wolnego od dyskryminacji, skierowa-
nego na potencjał życiowy tej grupy osób, propagowanie dobrych 
praktyk oraz szerokie włączenie w aktywność społeczności lokalnych. 
Istotne znacznie ma również poczucie godności osób starszych, które 
pomaga ukierunkować ich życie pomimo zmiennych okoliczności, 
motywuje, wnosi poczucie sensu istnienia, wyznacza drogowskazy 
moralne, krystalizuje tożsamość, wzmacnia wierność ideałom i warto-
ściom. Niezbędne jest więc podmiotowe traktowanie każdego czło-
wieka, przyznające mu prawo do godności, szacunku, własnej odręb-
ności i niepowtarzalności, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej 
oraz szeroko rozumiana edukacja społeczna, mająca na celu przezwy-
ciężanie uprzedzeń i stereotypów. Ważnym zadaniem pedagogów 
specjalnych jest promowanie postaw urzeczywistniających szacunek 
dla godności, wolności i równości człowieka starszego. 
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Pragnienie emancypacji jest niewątpliwie istotne dla szeroko ro-
zumianego zdrowia człowieka. Dzięki niemu podmiot może otwar-
cie wyrażać swoje zdanie, podejmować decyzje w oparciu o własny, 
niepowtarzalny system wartości, cele życiowe, pragnienia i dążenia, 
realizować działania mające na celu przekształcanie siebie i otocze-
nia. Wszystko to sprzyja osiąganiu stanu przystosowania społecz-
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nego i ułatwia funkcjonowanie w otoczeniu. Jednak pragnienie wy-
zwolenia, wyemancypowania się nie występuje u każdego człowieka. 
Jego powstanie uzależnione jest od wielu czynników. Według Marii 
Czerepaniak-Walczak możemy mówić o wychowaniu do emancypa-
cji, poprzez stwarzanie warunków sprzyjających osiąganiu własnej 
wolności i autonomii. Dokonuje się to m.in. poprzez rozwój pewnych 
cech osobowościowych, takich jak otwartość, odwaga, poczucie god-
ności1. Jednak dążenia emancypacyjne mogą zostać osłabione przez 
ograniczenia obyczajowe (w tym także mity i stereotypy), czynniki 
organizacyjne lub cywilizacyjne, a także niektóre czynniki tkwiące  
w osobowości człowieka, jak choćby lęk, poczucie izolacji i osamot-
nienia2. I właśnie takie osobowościowe uwarunkowania procesu 
emancypacji są przedmiotem moich rozważań w niniejszym artyku-
le. Ponieważ w centrum moich zainteresowań badawczych znajduje 
się człowiek z niepełnosprawnością wzrokową, na nim właśnie 
skupię się, omawiając wyżej zarysowaną problematykę. 

Do tej pory badaczom nie udało się wyodrębnić charaktery-
stycznych cech osobowości osób niewidomych. Wielu z nich uważa, 
że nie ma różnicy w tym względzie między osobami pełnospraw-
nymi a niepełnosprawnymi wzrokowo. Według Zofii Sękowskiej 

defekt wzroku powoduje dwa rodzaje oddziaływania na osobowość.  
Z jednej strony wywiera presję na niewidomego, co uwidaczniać się 
może w zmianach zachowania osoby, czasem w zachowaniach odbie-
gających od ogólnie obowiązujących standardów, z drugiej zaś strony 
osobowość może oznaczać typ reakcji i zachowania na sam fakt braku 
lub utraty wzroku. Na tym tle rysują się dwa rodzaje ujęć tego zagad-
nienia. Jedna grupa badaczy problemu stwierdza, że inwalidztwo 
wzrokowe jest przyczyną kształtowania się zaburzonej osobowości,  
a druga, że taki stan rzeczy nie ma miejsca3. 

________________ 

1 M. Czerepaniak-Walczak, Pedagogika emancypacyjna, rozwój świadomości kry-
tycznej człowieka, GWP, Gdańsk 2006, s. 79–80. 

2 M. Czerepaniak-Walczak, Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypa-
cyjnej teorii edukacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szcze-
cin 1995, s. 247–251. 

3 Z. Sękowska, Przystosowanie społeczne młodzieży niewidomej, WSiP, Warszawa 
1991, s. 51. 
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Zwolennicy pierwszego ze stanowisk wspomnianych powyżej 
przez Sękowską skłonni są przypuszczać, że takie cechy istnieją. 
Niestety, brak jest kompleksowych badań potwierdzających te sło-
wa. Co prawda były one prowadzone, ale ich autorzy skupiali się 
na poszczególnych komponentach osobowości – jej cechach (np. 
potrzebach, postawach, zdolnościach) i wymiarach (np. aktywności, 
samodzielności, agresywności) lub też odnosili się do jednej, wybra-
nej grupy wiekowej. Warto wspomnieć w tym miejscu o badaniach 
zrealizowanych przez Waldemara Klinkosza. Ich główne pytanie 
brzmiało: Jakie znaczenie dla sukcesu akademickiego młodzieży 
niepełnosprawnej wzrokowo ma ich osobowość? Albo inaczej: jakie 
zmienne osobowościowe w rozumieniu psychologicznym odgrywa-
ją istotną rolę dla poziomu osiągnięć uniwersyteckich studentów 
inwalidów wzroku? Autor przeprowadził analizę porównawczą 
średnich wyników studentów niewidomych i słabowidzących ze 
studentami widzącymi (za pomocą testu f-Studenta). Doprowadziła 
ona do wniosku, że czynnikiem istotnie różnicującym badane grupy 
pod względem zmiennych osobowościowych i typu relacji interper-
sonalnych jest zakres dysfunkcji wzroku (stopień niedowidzenia). 
Jeśli chodzi o hipotezę ogólną (która dotyczyła powiązań między 
osiągnięciami akademickimi i wybranymi, zbadanymi zmiennymi 
osobowościowymi), to została ona zweryfikowana pozytywnie, 
choć w różnym stopniu w grupach studentów niewidomych, sła-
bowidzących i widzących. Natomiast hipotezy szczegółowe, zakła-
dające powiązania sukcesu akademickiego z osobowością studen-
tów inwalidów wzroku, potwierdziły się częściowo. Uzyskane 
wyniki w grupie studentów niewidomych, słabowidzących i wi-
dzących wskazują na inną konfigurację cech osobowości istotnych 
dla poziomu ich osiągnięć4. Można więc powiedzieć na podstawie 
tych badań, że o ile możemy wyodrębnić pewne specyficzne cechy 
osobowości warunkujące sukces akademicki osób niewidomych 
(np. ciekawość poznawcza, umiejętność współpracy z ludźmi, kon-

________________ 

4 W. Klinkosz, Sukces akademicki studentów niewidomych i słabo widzących a ich oso-
bowość, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, s. 190.  
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centrowanie się na wyznaczonych celach i zadaniach, akceptacja 
wad i niedoskonałości innych ludzi), to w przypadku osób słabo-
widzących można mówić z mniejszym prawdopodobieństwem  
o istnieniu takich specyficznych cech. Badania nie potwierdziły po-
nadto przypuszczenia o istnieniu cechy lub cech osobowości będą-
cych predykatorem pozwalającym przewidywać osiągnięcia aka-
demickie studentów niewidomych i słabowidzących. Nie 
potwierdzono przykładowo hipotezy istnieniu pozytywnej zależno-
ści między poziomem osiągnięć akademickich studentów niewido-
mych i słabo widzących a wewnętrzną lokalizacją kontroli. Warto 
zauważyć, że w grupie badanych osób z niepełnosprawnością 
wzrokową istnieją różnice nie tylko w zależności od stopnia niepeł-
nosprawności wzrokowej, ale również płci. Przykładowo niewido-
me studentki w porównaniu z ich widzącymi koleżankami są  
optymistyczniej nastawione do życia, sumienne, otwarte, kreatyw-
ne, chętne do pomocy, w razie potrzeby asertywne i stanowcze,  
a jednocześnie delikatne i niepewne. Natomiast studenci niewidomi 
różnią się od ich widzących rówieśników takimi cechami jak małe 
zdecydowanie, duża niepewność i unikanie kontaktów z innymi5. 

Zdarzało się też, że badacze swoje poglądy opierali nie na bada-
niach, ale logicznych wywodach podpartych różnymi teoriami oso-
bowości. Jako przykład mogą posłużyć słowa Tadeusza Witkow-
skiego, który pisze, że: 

Gdyby zgodzić się z psychologami humanistycznymi, że najbardziej 
podstawową potrzebą jest potrzeba aktualizacji siebie, aktualizacja 
własnych potencjalności, to trzeba przewidywać, że niedowidzę- 
nie może stanowić źródło poważnych problemów w sferze osobowo-
ściowej6. 

Zanim podejmę próbę ukazania osobowościowych uwarunko-
wań procesu emancypacji, pragnę przybliżyć nieco problematykę 
________________ 

5 Ibidem, s. 157–171. 
6 T. Witkowski, Rozumieć problemy osób niepełnosprawnych. 13 rodzajów niepełno-

sprawności, MDBO, Warszawa 1993, s. 67. 
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osobowości, pokazać, jakie czynniki mogą wpływać na jej kształto-
wanie i rozwój. 

Na problem właściwości człowieka można patrzeć z wielu per-
spektyw w zależności od przyjmowanej teorii osobowości. Wśród 
autorów nie ma zgodności nie tylko co do jednej koncepcji osobo-
wości, ale także co do kryteriów grupowania teorii jej dotyczących. 
Warta przytoczenia wydaje mi się w tym miejscu propozycja zasad 
wyróżniania kategorii teorii osobowości formułowana przez Hen-
ryka Gasiula7. Proponuje on trzy linie wiodące: 

– wymiar „od cech podmiotu do ich sposobu spełniania w inte-
rakcji”, 

– wymiar „od jedności z otoczeniem ku własnej tożsamości” 
(„powszechność –indywidualność”), 

– wymiar „stabilność – zmienność”. 
Autor zwraca uwagę na uwzględnienie rodzaju interakcji z kul-

turą, społecznością, innymi osobami, a także interakcji pomiędzy 
wersjami „ja” w świadomości podmiotu. Najbardziej podstawo-
wymi teoriami osobowości są według niego teorie cech, a więc ta-
kie, które opisują i wyjaśniają zachowania poprzez odwoływanie się 
do względnie trwałych dyspozycji człowieka. Cechy osobowości 
zależne są od jednostkowych właściwości psychofizycznych (np. 
właściwości temperamentu). Ale i w tych teoriach można zauważyć 
różnice w wymiarze „stabilność – zmienność”. Cechy mogą być 
traktowane jako struktury niezmienne lub jako interakcyjne. Inte-
rakcja jest według autora podstawą ujawniania się osobowości, stąd 
też szczególne znaczenie nadaje on tym teoriom, które podkreślają 
różnego rodzaju interakcje. Proponuje zastosowanie do nich kryte-
rium „powszechne – jednostkowe” (czyli wymiar „od jedności  
z otoczeniem ku własnej tożsamości”). Powszechność rozumiana 
jest jako podleganie wszystkich ludzi danego typu interakcjom 
umożliwiającym np. przystosowanie się do warunków życia w śro-
dowisku (tu można umieścić teorie ujęte w ramach psychologii 

________________ 

7 H. Gasiul, Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje, Difin, Warszawa 2006, 
s. 57. 



124 JOANNA GŁADYSZEWSKA-CYLULKO 

ewolucyjnej, teorie kulturowe czy aktywistyczno-regulacyjne). 
Przeciwstawnością powszechności jest indywidualność, którą opi-
sują przede wszystkim teorie wyrastające z psychologii humani-
stycznej8. Teorie cech mają swoje ważne miejsce w tyflopedagogice. 
Jeden z czołowych polskich tyflopedagogów, Tadeusz Majewski, 
podaje, że osobowość jest zorganizowanym i dynamicznym zespo-
łem cech psychicznych, które powodują, że człowiek zachowuje się 
w pewien sposób. Określone zachowania są inicjowane przez pew-
ne wewnętrzne siły (cechy osobowości) i mają charakterystyczny 
dla każdej osoby przebieg zgodnie z jej indywidualnymi cechami 
osobowości9. Można znaleźć odniesienie między takim spojrzeniem 
na osobowość a teoriami cech zwanymi inaczej teoriami deskryp-
tywnymi. Za podstawę uznano w nich fakt istnienia względnej sta-
łości pewnych elementów zachowania się człowieka w podobnych 
sytuacjach, a także podobieństwo i regularność zachowań różnych 
ludzi pozwalające wnioskować o wspólności ich cech i opisywać je 
za pomocą tych samych pojęć. Określona konfiguracja cech stanowi 
zatem strukturę osobowości, sama cecha zaś jest determinantą  
i skrótowym opisem zachowań człowieka10. Majewski w zaprezen-
towanej definicji osobowości podkreśla dynamiczność i zmienność 
jako jej ważny atrybut. Aspekt dynamiczności uwypukla też Gor-
don Willard Allport, którego zdaniem osobowość jest procesem 
mającym pewne cechy stałe, ale podlegającym mimo to ciągłym 
zmianom, indywidualizujacym się. Jego teoria „zakłada niepowta-
rzalność każdej osoby, podkreśla wagę świadomych zachowań  
i intencji, które wyjaśniają, nadają znaczenie wszelkim działaniom 
człowieka”11. Podstawową jednostką osobowości jest według niego 
cecha rozumiana jako skłonność ukierunkowująca działanie. W tym 
________________ 

8 Ibidem, s. 58. 
9 T. Majewski, Tyflopsychologia rozwojowa (Psychologia dzieci niewidomych i słabo-

widzących), „Zeszyty tyflologiczne” nr 20, Redakcja Wydawnictw Tyflologicznych 
PZN, Warszawa 2002, s. 263. 

10 B. Grabski, J.K. Gierowski, Zaburzenia osobowości – różne spojrzenia i próby ich 
integracji, „Psychiatria Polska” 2012, tom XLVI, nr 5, s. 834.  

11 H. Gasiul, op. cit., s. 85. 
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miejscu warto wtrącić, iż działania człowieka nie są tylko wynikiem 
czy przejawem cech jego osobowości, ale ich przyczyny mogą tkwić 
np. w przejawianych nawykach lub postawach. Allport12 rozróżnia 
wyraźnie pojęcie cechy (która może być właściwa wielu osobom) od 
dyspozycji osobistej (która jest właściwa tylko jednej osobie). Cecha 
łączy ludzi wychowanych w różnych kulturach, społecznościach 
itp., ale są oni niepowtarzalni, gdyż mają różne dyspozycje osobiste. 
Niektóre dyspozycje (zwane kardynalnymi) są tak silne, że nasycają 
każdy akt zachowania człowieka, choć czasem trudno je jedno-
znacznie nazwać. Inne, tzw. dyspozycje osobiste zasadnicze, wska-
zują na cechy charakterystyczne danej osoby i dają się nie tylko ła-
two rozpoznać, ale i skonkretyzować (np. mówimy, że osoba jest 
impulsywna, bałaganiarska). Jeszcze inne, nazwane przez niego 
dyspozycjami osobistymi wtórnymi, ujawniają się tylko w określo-
nych okolicznościach. Jednak oceniając wpływ dyspozycji na za-
chowanie, należy zauważyć, że jest ono determinowane nie tylko 
cechami czy dyspozycjami, ale i sytuacją, która je wyzwala, inten-
cjami i zamiarami jednostki wyrażającymi się w postaci pragnień, 
ambicji, aspiracji. Allport proponuje wprowadzenie określenia „pro-
prium” na oznaczenie podmiotowości i własności. Każdy z pod-
stawowych aspektów proprium pojawia się w konkretnym okresie 
życia i charakteryzuje się w określony sposób. I tak np. poczucie 
tożsamości pojawia się już w drugim roku życia, a jego podstawą są 
relacje z innymi osobami. Szacunek do samego siebie to aspekt pro-
prium pojawiający się rok później, wyraża się on w poczuciu nieza-
leżności, osiągnięć, w dumie z samego siebie i miłości do siebie. 
Obraz własnej osoby kształtuje się przede wszystkim między 
czwartym a szóstym rokiem życia i opiera się na podstawie „ja po-
żądanego” i „ja niepożądanego”. Zawiera on dwa aspekty: spo-
strzegane aktualnie zdolności oraz aspiracje. Natomiast samoświa-
domość, odgrywająca wielką rolę w procesie emancypacji, pojawia 
się w wieku dorosłym i jest efektem finalnym zaistnienia wszyst-
kich aspektów proprium, to znaczy poczucia własnego ciała, poczu-
________________ 

12 Ibidem, s. 87. 
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cia tożsamości, szacunku do siebie samego, rozszerzania „ja”, obra-
zu własnej osoby, racjonalnego myślenia i dążeń osobistych13. 

Podstawą istnienia przypuszczenia, że osoby niepełnosprawne 
wzrokowo mogą mieć jakieś cechy osobowości/dyspozycje odróż-
niające ich od osób pełnosprawnych wzrokowo jest fakt, iż jedynie 
niektóre cechy osobowości mają charakter wrodzony. Pozostałe 
rozwijają się w zależności od doświadczeń życiowych danej osoby. 
Zatem to, czego doświadcza osoba z niepełnosprawnością wzroko-
wą w czasie swego życia, może wpłynąć na formowanie się u niej 
pożądanych lub niepożądanych cech osobowości. Myślę, że mogę 
zaryzykować twierdzenie, że niepełnosprawność wzrokowa nie ma 
bezpośredniego wpływu na powstanie pewnych cech i wymiarów 
osobowości, ale może wpływać na to w sposób pośredni poprzez 
wywoływanie określonych postaw ze strony otoczenia społecznego. 
Postawy społeczeństwa przejawiające się w zachowaniu wobec osób 
niepełnosprawnych wzrokowo mogą zaś wpływać na ich stosunek 
do siebie i kształtować obraz samego siebie. W zapobieganiu two-
rzenia niewłaściwych cech osobowości dziecka niewidomego ogrom-
ną rolę odgrywają niewątpliwi rodzice. Stanley Coopersmith wy-
kazał, że takie pozytywne cechy osobowości jak wysokie poczucie 
własnej wartości i silne zaufanie do siebie, występujące u dzieci 
niepełnosprawnych wzrokowo, korelowały z takimi cechami osobi-
stymi ich rodziców jak ambitne oczekiwania, akceptacja, opiekuń-
czość, szacunek do sprzecznych z ich przekonaniami opinii swoich 
dzieci, poczucie własnej wartości14. 

Podczas swego życia człowiek dąży do uspójnienia spostrzeżeń 
na własny temat (czyli autoweryfikacji), a także uspójnienia tych 
spostrzeżeń z informacjami pochodzącymi z zewnątrz (czyli auto-
waloryzacji). Celem takich działań jest dążenie do bycia uważanym 
za takiego, jakim się jest albo się myśli, że takim się jest. To dążenie 
do spójności daje poczucie integralności wewnętrznej, likwiduje 
napięcie związane z niepewnością, umożliwia przewidywanie wła-
________________ 

13 Ibidem, s. 88. 
14 W. Klinkosz, op. cit., s. 64. 



Osobowościowe uwarunkowania procesu emancypacji osób 127 

snych zachowań. Dlatego też człowiek wybiera te sytuacje, które 
potwierdzają jego wyobrażenia na własny temat, nawet jeśli powo-
dują one konieczność zaakceptowania negatywnych opinii15. Zda-
rza się jednak nierzadko, że dążenie do spójności wchodzi w kon-
flikt z potrzebą autowaloryzacji. Jest to szczególny rodzaj konfliktu, 
zważywszy, że potrzeba spójności jest potrzebą poznawczą, a po-
trzeba autowaloryzacji – emocjonalną. William B. Swann nazywa  
go konfliktem poznawczo-afektywnym. Badacz uważa, że mimo 
wszystko potrzeba autoweryfikacji jest silniejsza. Jako dowód moż-
na przytoczyć eksperyment, w którym dwie grupy osób (o wysokiej 
i niskiej samoocenie) wybierały partnerów na podstawie opinii tych 
osób na temat badanych. Zgodnie z hipotezą weryfikacji osoby ba-
dane oceniające się pozytywnie wybierały partnerów, którzy mieli  
o nich również pozytywne zdanie. Oceniający się negatywnie zaś 
wybierali tych, którzy ich oceniali negatywnie16. Samowiedza jest 
jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym, wyznaczników 
poczucia tożsamości. Tożsamość człowieka formułuje się równocze-
śnie poprzez obserwacje i refleksję – człowiek m.in. dokonuje oglą-
du świata, obserwuje reakcje otoczenia w stosunku do siebie same-
go i poddaje to refleksji tworząc własną tożsamość. Tożsamość 
osobista może być rozumiana jako doświadczanie siebie samego 
jako niepowtarzalnej jednostki różniącej się od innych. Taka tożsa-
mość wiąże się z podziałem świata społecznego na kategorie „ja – 
inni” i wyodrębnieniem wiedzy o własnych cechach najsilniej róż-
niących „ja” od „innych” w grupie. Można mówić jeszcze o tożsa-
mości społecznej, która jest doświadczaniem siebie samego jako 
członka grupy, z którą człowiek się identyfikuje17. Badacze zajmują-
cy się problematyką osobowości osób niewidomych i słabo widzą-
cych uważają, że większe problemy z określeniem swej przynależ-
ności mają osoby słabowidzące. T. Kończyk na podstawie badań 
________________ 

15 L. A. Pervin, Psychologia osobowości, GWP, Gdańsk, 2005, s. 259. 
16 Ibidem, s. 260–261. 
17 B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo 

naukowe Scholar, Warszawa, 2002, s. 473–474. 
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zmierzających do ustalenia różnic w akceptacji swej niepełno-
sprawności przez osoby niewidome i słabowidzące podaje, że nie-
widomi mniej odczuwają swoje kalectwo, bardziej je akceptują, 
gdyż mają mniejsze możliwości zauważania niewłaściwych reakcji 
otoczenia, ale przede wszystkim nie mają dylematu identyfikacyj-
nego wynikającego niepełnosprawności wzrokowej („jestem niewi-
domy czy widzący?”), jaki jest udziałem osób słabowidzących18. Do 
podobnych wniosków doszedł Tadeusz Witkowski19, który na pod-
stawie przeprowadzonych przez siebie badań uważa, że nasilenie 
problemów w sferze osobowości jest wyższe u osób słabowidzą-
cych niż niewidomych. Podaje on, że trudna sytuacja, wnikająca  
z braku wzroku, wymaga od człowieka wykształcenia w sobie  
i wykazywania się pewnymi cechami osobowości. Ponadto osoby 
te ujawniają potrzebę rozwoju, tak więc z pełnym zaangażowanie 
pokonują trudności na swej drodze, starając się, by ich niepełno-
sprawność była jak najmniej dostrzegana w społeczeństwie. Może 
to powodować powstawanie takich zachowań jak np. podejmo-
wanie się zadań niezwykle trudnych do zakończenia sukcesem  
z uwagi na ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wzro-
kowej, czego konsekwencją jest nierzadko przeciążanie wzroku,  
a nawet doprowadzanie do pogorszenia jego stanu. Choć trudno-
ści nie są traktowane jako klęska, lecz jak wyzwanie, to jednocze-
śnie mają one poczucie rozgoryczenia i doświadczają swojej inno-
ści w działaniu. Zdarza się również, że ujawniają pewne zarzuty  
w stosunku do siebie, takie jak np. brak silnej woli czy niedosta-
teczne wykorzystanie czasu. Niepełnosprawność wzrokowa jest 
jedną z cech definiujących człowieka wchodzącą w skład jego po-
czucia tożsamości. Nie może być ona uznawana przez niego jako 
nadrzędna, ale nie może on jej też całkowicie odrzucać, zaprzeczać 
jej istnieniu. Gdy człowiek niewidomy czy słabowidzący nie akcep-
________________ 

18 T. Kończyk, Wpływ niedowidzenia na kształtowanie się osobowości inwalidów 
wzroku III grupy, „Biuletyn Zespołu Wizytatorów Metodyków Zakładów Rehabilita-
cji Zawodowej Inwalidów” 1980, nr 23, s. 9–17. 

19 T. Witkowski, op. cit. 
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tuje tego, że ma pewne ograniczenia związane z zaburzeniami wi-
dzenia, to nie może ich przezwyciężać, pracować nad nimi, kory-
gować ich i kompensować, słowem – nie funkcjonuje tak dobrze, 
jakby mógł. Ponadto takie zachowanie sprzyja powstawaniu licz-
nych mechanizmów obronnych, takich jak np. zaprzeczanie, projek-
cja, rezygnacja, ucieczka w fantazjowanie. Istnienie ich nie świadczy 
o nieprawidłowościach, jeśli jednak człowiek stosuje je często, może 
to być sygnałem istniejących problemów w sferze jego osobowości. 
Pragnę w tym miejscu wspomnieć o znaczeniu jednej z podstawo-
wych cech osobowości, jaką jest postawa względem samego siebie  
i własnej niepełnosprawności. Aby dziecko mogło wykształcić ade-
kwatną, pozytywną samoocenę, niezbędny jest właściwy poziom 
samowiedzy. Jednym z komponentów wiedzy o sobie omawianych 
osób jest to, że są one niewidome lub słabowidzące. Takiej wiedzy 
dzieci niepełnosprawne wzrokowo nabywają stosunkowo szybko, 
bo już w wieku 4–5 lat. Oczywiście nie jest to zdarzenie jednora-
zowe, lecz proces, który zaczyna się jeszcze wcześniej, ale w tym 
wieku mają one już tą samowiedzę i jednocześnie mają potrzebę 
uzyskania informacji na temat różnych aspektów swej niepełno-
sprawności20. Od tego, jakich informacji i w jaki sposób dostarczy 
im otoczenie, zależeć będzie ich stosunek do tego aspektu wiedzy  
o sobie. Ale poczucie własnej wartości, wiara w siebie czy poczucie 
bezpieczeństwa pojawia się wtedy, gdy zaspokojone są podstawo-
we potrzeby emocjonalne – miłości, przynależności i szacunku21. 

Myślę, że w przypadku osób z niepełnosprawnością wzrokową, 
zwłaszcza słabowidzących, może być również tak, że ich motywacja 
do działania wynika z niewłaściwych pobudek (jak np. udowod-
nienie pełnosprawnemu społeczeństwu, że nie są gorsze w tym, co 
robią), powodowana jest pragnieniem realizacji niezaspokojonych 
potrzeb szacunku i uznania. Według Abrahama Maslowa „podsta-
wowe potrzeby ludzkie są zorganizowane w hierarchię o względnej 

________________ 

20 T. Majewski, op. cit., s. 266. 
21 A. Maslow, Motywacja i osobowość, PWN, Warszawa 2009, s. 91. 
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dominacji”22. Oznacza to, że gdy tylko zostaną zaspokojone niższe 
potrzeby, natychmiast pojawiają się wyższe i to one stanowią siłę 
napędową do działania. Jeśli jednak potrzeby niższego rzędu nie 
zostały zaspokojone (nie chodzi tu o pełne zaspokojenie, ale zaspo-
kojenie w takim stopniu, żeby potrzeba ta nie domagała się realiza-
cji), dominują one w organizmie i wyznaczają jego zachowanie. 
Maslow podaje też, że 

jednostki, których pewna potrzeba była zawsze zaspokojona, są najle-
piej przygotowane do radzenia sobie z deprywacją danej potrzeby  
w przyszłości. Ponadto osoby, które doświadczyły deprywacji w prze-
szłości, będą inaczej reagować na obecnie zaspokojenie potrzeby niż 
ktoś, kto nigdy nie zaznał deprywacji23. 

W hierarchii potrzeb najniżej znajdują się potrzeby fizjologiczne, 
następnie są potrzeby bezpieczeństwa, przynależności i miłości, 
szacunku i samorealizacji. Im wyżej znajduje się dana potrzeba, tym 
później pojawia się w życiu człowieka i tym mniej gwałtowniej do-
maga się spełnienia. W tym miejscu warto jednak wspomnieć, że  
o ile potrzeby niższego rzędu wygasają albo zostają uśpione po ich 
zaspokojeniu, o tyle potrzeby samorealizacji wraz z ich zaspokaja-
niem wzrastają lub myślę, że można powiedzieć: pogłębiają się.  
O ile zaspokojenie potrzeb niższego rzędu wywołuje poczucie ulgi  
i odprężenia, to zaspokojenie potrzeb będących na szczycie hierar-
chii może wyzwolić stan euforii, oszałamiającego szczęścia, ekstazy. 
Dążenie do ich zaspokojenia prowadzi do rozwoju silnego, auten-
tycznego indywidualizmu. Co więcej, taki indywidualizm nie stoi w 
sprzeczności z pozytywnymi emocjami do innych. Można nawet 
powiedzieć, że im bardziej poznaje się, darzy szacunkiem i rozwija 
siebie, tym bardziej kocha się i szanuje innych24. 

Dla powstania i urzeczywistniania dążeń emancypacyjnych nie-
zbędne jest poczucie podmiotowości, a więc stan, w którym czło-
________________ 

22 Ibidem, s. 65. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem, s. 67. 
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wiek jest przeświadczony, że jest podmiotem w relacji ze światem 
przedmiotowym, że jest twórcą zdarzeń, stanów, autorem znaczeń  
i że stopień, w jakim jest takim twórcą jest zgodny z oczekiwanymi 
lub posiadanymi w tym zakresie standardami25. Podmiotowość 
człowieka przejawia się „przez jego aktywność w otoczeniu, które-
go człowiek jest częścią, przez uczestnictwo człowieka w zdarze-
niach, które w danej sytuacji przebiegają i które przekształcają tę 
obiektywną sytuację w inną”26. 

Niewątpliwie człowiek niewidomy z uwagi na różnego rodzaju 
ograniczenia wynikające z nieprawidłowości w obrębie narządu 
wzroku jest narażony częściej na trudne sytuacje, które są dla niego 
przyczyną pojawiania się stresu. Pozornie proste czynności, nie-
sprawiające problemów człowiekowi widzącemu (np. przejście 
przez zatłoczony trotuar) dla osoby niewidomej mogą być trudne. 
Warto w tym momencie dodać, że do stresorów środowiska fizycz-
nego można zaliczyć m.in.: oświetlenie, hałas, drgania i wibracje. 
Osoby niewidome i słabowidzące narażone są zwłaszcza na ten 
pierwszy stresor. Gdy oświetlenie jest niedostateczne, wykonywane 
czynności trwają zwykle dłużej. Także nadmiar światła (olśnienia) 
jest bardzo źle odbierany przez człowieka27. Długotrwały lub często 
przeżywany stres wywołuje różnego rodzaju niepożądane psycho-
logiczne reakcje. Janusz Reykowski28, odwołując się do badań pro-
wadzonych przez różnych autorów, podaje, że taki stres może 
wpływać niekorzystnie na przebieg czynności motorycznych, per-
________________ 

25 K. Korzeniowski, Podmiotowość człowieka. Metateoretyczne ramy teorii, [w:] 
Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, red. K. Korze-
niowski, R. Zieliński i W. Daniecki, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław – War-
szawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1983, s. 55–56. 

26 B. Bokus, O warunkach narracji stwarzanych dziecku przez dorosłego (w świetle 
rozważań na temat podmiotowości małego dziecka w sytuacji wychowawczej), [w:] Podmio-
towość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży, red. A. Gurycka, M. Kofta, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989, s. 95. 

27 A. Bańka, Społeczna psychologia środowiskowa, Wydawnictwo Naukowe Scho-
lar, Warszawa 2002, s. 187–189. 

28 J. Reykowski, Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego, 
PWN, Warszawa 1966, s. 224–232. 
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cepcję rzeczywistości (choć tu zdania autorów są podzielone, nie-
którzy mówią także o facytującym działaniu stresu), może powo-
dować wycofanie, lęk, wzrost ogólnego napięcia emocjonalnego. 
Ma również wpływ na stosunki międzyludzkie. Choć zdarza się, że 
pod wpływem stresu następuje wzrost zachowań afiliatywnych, to 
gdy jest on silny i długotrwały, daje skutek odwrotny. Dla omawia-
nego w niniejszym artykule problemu znaczenie ma także wpływ 
stresu na motywację człowieka. Badacze są zgodnie w tym wzglę-
dzie, iż stres powoduje zaburzenia motywacji. Przejawiają sią one 
„w formie apatycznego reagowania na przebieg zdarzeń i braku 
zainteresowani wynikiem własnych działań (…) utrata motywacji 
pod wpływem stresu jest zjawiskiem, które cechuje silne napięcie 
występujące w całym zachowaniu sią podmiotu”29. Ostatecznie 
stres ma wpływ na osobowość człowieka, choć nie do końca jest 
jasne, czy dotyczy to wszystkich jej obszarów. 

Czynniki osobowościowe, choć wpływają na przebieg jednost-
kowych emancypacji podejmowanych przez osoby z niepełno-
sprawnością, nie są z pewnością jedynymi faktorami wzmacniają-
cymi lub osłabiającymi proces emancypacji. Prócz nich ważny jest 
także przebieg procesu edukacji, oddziaływanie bliskich kręgów 
społecznych czy różnego rodzaju instytucji i organizacji. Ale nie 
sposób ich pominąć w zgłębianiu problematyki wyzwalania się od 
zależności i zdobywania satysfakcjonującego miejsca w społeczeń-
stwie. 
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Wstęp. Emancypacja i jej znaczenie dla niesłyszących 

Teorie emancypacyjne już w drugiej połowie XX w. funkcjono-
wały wśród koncepcji pedagogicznych odnoszących się do wolności 
ludzi i wychowania. W koncepcjach tych podkreślano m.in. rolę 
procesu emancypacyjnego, w którym osoby lub grupy uzyskały 
wyzwolenie, podmiotowość i rzeczywisty wpływ na kontekst spo-
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łeczno-polityczny, w jakim funkcjonowały1. Wynikiem szybko na-
stępujących przemian społecznych, procesów globalizacji i migracji 
skomplikowanie kontekstów edukacyjnych stało się wyzwaniem 
dla współczesnych społeczeństw, w których wszyscy ludzie mają 
być traktowani podmiotowo i bez dyskryminacji. 

W niniejszym artykule skupiono się na rozpoznaniu oczekiwań 
niesłyszących w drodze do stopniowej zmiany miejsca w społeczeń-
stwie, procesu emancypacji w systemie. Biorąc pod uwagę współcze-
sne tendencje w zakresie pedagogiki oraz inspirowane osiągnięciami 
nowoczesnej teorii pedagogiki specjalnej postulaty upowszechnie-
nia czy też pogodzenia teorii emancypacyjnych z praktyką, można 
m.in. konfrontować poprawę stopnia emancypacji tej grupy osób 
niepełnosprawnych do polityki społecznej państwa. 

Niewątpliwie cennym źródłem wiedzy o emancypacji wy-
chodzącym naprzeciw postulatom jej upowszechnienia w pedago-
gice są opracowania teoretyczne, dzięki którym emancypacja staje 
się faktem. Obecność i widoczność emancypacji jest swoistym prze-
słaniem cennych przemyśleń Marii Czerepaniak-Walczak. Wska-
zuje ona na związki wynikające z relacji pomiędzy emancypacją  
a wychowaniem, pisze m.in. o warunkach osiągania wolności  
i korzystania z niej jako kluczowym zadaniu współczesnych nauk  
o wychowaniu2. Wykorzystanie teorii emancypacji wpłynęło na 
rozumienie procesów edukacyjnych jako świadomej działalności 
skierowanej na usamodzielnianie i uwalnianie się podmiotu od 
ograniczeń3. 

Także Bogusław Śliwerski uznaje posiadanie kompetencji eman-
cypacyjnych odpowiedzialnych za umożliwienie i dostrzeganie ogra-
________________ 

1 H. Kostyło, Przesłanie „Pedagogii uciśnionych” Paula Freire, „Forum Oświatowe” 
2011, nr 2(45), s. 10, Documents%20and%20Settings/uw/Pulpit/194-594-1-SM.pdf 
[12.02.2016]. 

2 M. Czerepaniak-Walczak, Pedagogika emancypacyjna, rozwój świadomości kry-
tycznej człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006, s. 21. 

3 M. Czerepaniak-Walczak, Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypa-
cyjnej teorii edukacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szcze-
cin 1995, s. 40. 
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niczeń, przełamywanie ich oraz wprowadzanie zmian4. Określa 
terminy „emancypacja” czy „wolność” jako kluczowe hasła refor-
matorskich inicjatyw w systemach oświaty5. 

Sposób wykorzystania emancypacyjnych szans kształtowany 
jest przez ciągłe zmiany na gruncie pedagogiki specjalnej. Można 
zauważyć, że obecnie charakteryzuje ją znaczny wzrost znaczenia 
emancypacji jako motywacji i uzasadnienia działań. Amadeusz 
Krause rozpatruje dość szeroko paradygmaty pedagogii specjalnej, 
widząc w nich m.in. teoretyczny nurt krytyczno-emancypacyjny na 
rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i weryfikacji sto-
sunku do tych osób6. Trafne wydaje się zwłaszcza jego stwierdze-
nie, że największym zadaniem najbliższych lat staje się połączenie 
nowoczesnej teorii pedagogiki specjalnej z realizacją zadań prak-
tycznych. 

Jak zatem teoria emancypacji może działać w polskich warun-
kach na praktyczne podwyższenie poczucia równości, wolności, 
korzystania z praw osób z wadą słuchu? Ponieważ zarówno w teo-
rii, jak i w praktyce pedagogicznej uwzględniany jest model pod-
miotowego podejścia do człowieka, najwłaściwsze wydaje się, by 
nośnikiem emancypacji byli sami niesłyszący, mówiący o potrze-
bach wszystkich osób z wadami słuchu. Na drodze do realizacji 
swoich oczekiwań są gotowi na wiele poświęceń. Na zdobycie 
większych uprawnień oprócz świadomości emancypacyjnej zarów-
no poszczególnych osób z wadą słuchu, jak i ich organizacji składają 
się też warunki takie jak sfera polityki państwa, regulacje prawne, 
edukacja, prawo pracy czy opieka socjalna. Oczekiwania niesłyszą-
cych wiążą się z postrzeganiem możliwości poprawy dla swojego 
funkcjonowania i domagania się decydentów by zagwarantowali im 
swobodę i równość w dostępie do dóbr społecznych. Niewątpliwie 
________________ 

4 B. Śliwerski, Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, Oficyna Wydaw-
nicza „Impuls”, Kraków 1992, s. 52.  

5 B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza „Im-
puls”, Kraków 2003, s. 264–265. 

6 A. Krause, Teoretyczne inspiracje pedagogiki specjalnej – pedagogika emancypacyjna, 
„Studia Edukacyjne” 2013, nr 28, s. 7–16.  
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ta grupa niepełnosprawnych boryka się z trudnościami zwłaszcza 
komunikacyjnymi oraz na rynku pracy. Jednakże problemy z za-
trudnieniem nie są obce większości ludzi w Polsce – wydaje się, że 
nigdy nie będzie dosyć środków finansowych, by uwolnić od nich 
wszystkich obywateli. 

Dorota Podgórska-Jachnik nakreśla szeroki kontekst zjawiska 
emancypacji osób głuchych, przedstawia osiągnięcia i trudności 
emancypacji tej grupy związane m.in z dążeniami do uzyskania 
wykształcenia oraz „do uznania kultury i języka Głuchych jako 
przejawu zbiorowej emancypacji”7. Wyrazem namysłu autorki nad 
rzeczywistością osób niesłyszących są obszerne prezentacje analiz 
kontekstu indywidualnych emancypacji pierwszego pokolenia stu-
dentów z uszkodzonym słuchem, którzy masowo zaczęli pobierać 
naukę na wyższych uczelniach. Najważniejszym symptomem 
emancypacji są tzw. pasaże edukacyjne, rozumiane jako „specyficz-
ne przejścia od dzieciństwa pod znakiem niepełnosprawności do 
wyzwolonej od niej dorosłości” stanowią zdaniem tej specjalistki 
źródło kapitału emancypacyjnego8. Z tej perspektywy działania 
edukacyjne niesłyszących nabierają konkretnych wymiarów i zna-
czenia umożliwiającego emancypację. 

Kontynuowanie nurtu emancypacyjnego powinno doprowadzić 
do dynamicznego wzrostu elastycznych działań ukierunkowanych 
na usamodzielnienie, podniesienia poczucia ważności edukacji, 
tożsamości i wolności zarówno wśród samych niesłyszących, jak  
i świadomości osób z nimi związanych, takich jak nauczyciele, tera-
peuci, decydenci Tym samym poszukiwanie możliwych dróg 
emancypacji wyznacza kierunki, wykorzystuje okoliczności, które 
pomogą zainteresowanym na uruchamianie samodzielności po-
przez działanie. Ważnym aspektem tej populacji jest utrzymanie 
stałej gotowości do praktycznych działań emancypacyjnych w celu 
utrzymania ich na wysokim poziomie. Warto przyjrzeć się sytua-
________________ 

7 D. Podgórska-Jachnik, Głusi. Emancypacje, Wydawnictwo Naukowe WSP, 
Łódź 2013, s. 9.  

8 Ibidem, s. 12. 
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cjom dotyczącym wybranych oczekiwań niesłyszących walczących 
o zwiększenie stopnia swojej emancypacji. 

Polscy niesłyszący osiągnęli wiele sukcesów ale odnieśli też spo-
ro porażek w różnych wymiarach społecznego zróżnicowania.  
W tym miejscu wypada stwierdzić, iż znaczna aktywność niesłyszą-
cych obserwowana na przestrzeni ostatnich lat, z jednej strony jest 
źródłem postępu, jednak z drugiej strony nie towarzyszyła jej rów-
nie wysoka poprawa emancypacji głuchych w praktycznym życiu 
społecznym. Do dziś obszar najtrudniejszy i najsłabiej przystający 
do współczesnych wymagań i oczekiwań niesłyszących stanowi 
praktyka. 

Dostosowanie terminologii  
do specyfiki osób niesłyszących 

Niesłyszący, podobnie jak inne grupy, funkcjonują w zróżnico-
wanej przestrzeni społecznej, w której pewne cechy indywidualne, 
takie jak m.in. niepełnosprawność, wyznaczają określone miejsce. 
Odczytując pojęcia przypisane do osób z wadą słuchu, można roz-
patrywać je w kontekście oceny stopnia niepełnosprawności (osoby 
odznaczające się najwyższym stopniem niepełnosprawności po-
trzebują największego wsparcia – dość często uzyskują jednak naj-
niższe wykształcenie). Można się zastanawiać, na ile istotne jest 
postrzeganie terminologii, która odnosi się do całej populacji niesły-
szących oraz do społeczeństwa, w jakim funkcjonują. Swoim zakresem 
pojęcie głuchoty obejmuje cele i wartości wspólne dla wszystkich 
osób z ubytkiem słuchu, tj. osoba, funkcjonowanie, porozumiewa-
nie się, społeczeństwo. Zakres pojęciowy głuchoty nieustannie się 
zmienia, stąd też konieczne jest zrozumienie ich znaczenia i sensu, 
co pozwali osobom niesłyszącym, mimo ubytku słuchu, na zdoby-
wanie coraz większych uprawnień także w tzw. idealnym społe-
czeństwie równych szans dla wszystkich jego członków. 

W rozważaniach na temat osób niesłyszących specjaliści zajmu-
jący się zagadnieniami związanymi z osobami z uszkodzonym 
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zmysłem słuchu zgodnie podkreślają występowanie znaczących 
różnic w tej populacji, co w istoty sposób wpływa na stosowanie 
przyjętej terminologii9. Taka różnorodność wynika m.in. z odmien-
nych kryteriów kwalifikacyjnych, które są przyjmowane do ich 
tworzenia oraz uwarunkowań celom, jakim ma służyć. Brak jedno-
licie przyjętego i precyzyjnego rozróżnienia pojęć powoduje m.in. 
trudności w rozumieniu kogo uważamy za osobę z uszkodzonym 
narządem słuchu. Aby podjąć próbę zinterpretowania specyfiki 
emancypacji niesłyszących, należy dokonać chociażby częściowej 
egzemplifikacji przyjętych pojęć. Wskazać można m.in. na trudności 
związane z odmiennością terminologii różnych dziedzin nauki, 
którą należy uwzględnić, łącząc obszary o różnym stopniu oddzia-
ływań, które przyczyniają się do wyodrębnienia pojęcia. Współcze-
sne nazewnictwo wykorzystuje: 

– w przepisach prawa Ministerstwo Edukacji Narodowej okre-
śla, iż „uczeń niepełnosprawny: uczniowie (...) mający trudno-
ści w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym uczniowie 
niesłyszący i słabosłyszący”10; 

– w orzecznictwie stosuje się ustalenia terminologiczne zalecone 
przez Międzynarodowe Biuro Audiofonologii11. Bogdan 
Szczepankowski przeprowadza szeroką analizę stosowanych 
definicji osób głuchych, niesłyszących, niedosłyszących i sła-

________________ 

9 Y. Csanyi, Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu, 
WSiP, Warszawa 2004; A. Korzon, Znaczenie języka migowego we wczesnej komunikacji 
dzieci z zaburzeniami słuchu, [w:] Dziecko niepełnosprawne. Rozwój i wychowanie, red.  
E. Minczakiewicz, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003; D. Podgórska- 
-Jachnik, Głusi. Emancypacje…; B. Szczepankowski, Niesłyszący – Głusi – Głuchoniemi. 
Wyrównywanie szans, WSiP, Warszawa 1999; P. Tomaszewski, Rozwijanie kompetencji 
socjokulturowej w nauczaniu polskiego języka migowego, [w:] Społeczne i kulturowe aspek-
ty zdrowia i niepełnosprawności, red. P. Tomaszewski, K. Bargiel-Matusiewicz,  
E. Pisula Wydawnictwo UW, Warszawa 2015. 

10 https://men.gov.pl/niezbednik [20.02.2016]. 
11 B. Hoffman, Surdopedagogika w teorii i praktyce, WSP TWP, Warszawa 2001,  

s. 16; B. Szczepankowski, Niesłyszący – Głusi – Głuchoniemi. Wyrównywanie szans, 
WSiP, Warszawa 1999, s. 42. 
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bosłyszących12. Proponuje on przyjęcie definicji, w której: oso-
ba z uszkodzonym słuchem w stopniu lekkim, umiarkowa-
nym, znacznym lub głębokim jest to osoba, której uszkodzenie 
słuchu, określone audiogramem progowym i przeliczone we-
dług tabeli Międzynarodowego Biura Audiofonologii (BIAP), 
przekracza 20 dB i kwalifikuje ją do jednego ze stopni uszko-
dzeń; 

– w pracach specjalistycznych w dziedzinie medycyny występu-
ją terminy: „upośledzenie słuchu” i „zaburzenie słuchu”13; 

– w surdopedagogice różnice dotyczą samego terminu, istoty 
rozumieniu pojęcia głuchoty jak również traktowania jej  
w odmienny sposób14. Dostrzega się m.in. związki z funkcjo-
nowaniem społeczno-emocjonalnym, samooceną, jakością ży-
cia i tożsamością jako osoby głuchej, dzieci i młodzieży głuchej 
(słabosłyszącej), uczęszczających do różnych placówek eduka-
cyjnych15; 

– uwzględniając funkcjonowanie językowe, w sferze percepcji  
i recepcji mowy zaleca się wyróżnienie osób z uszkodzeniami 
słuchu jako: „funkcjonalnie słyszące”, „niedosłyszące”, „słabo-
słyszące” oraz „funkcjonalnie niesłyszące (głuche)”16. Choć 
można wyróżnić wśród wszystkich osób z uszkodzeniami słu-
chu co najmniej 107 grup. Każda z nich wymaga indywidual-
nego podejścia w rehabilitacji i edukacji17; 

________________ 

12 Ibidem, s. 41 i n. 
13 H. Skarżyński, M. Mueller-Malesińska, W. Wojnarowska, Klasyfikacja zaburzeń 

słuchu. „Logopedia” 2002, nr 28, s. 12. 
14 K. Plutecka, Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu, Oficyna Wy-

dawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 22.  
15 J. Kobosko, Edukacja głuchych. Materiały konferencyjne, RPO, Warszawa 2014,  

s. 51.  
16 K. Krakowiak, Szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu, Oficyna Wy-

dawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2003, s. 36. 
17 K. Krakowiak, Pedagogiczna typologia uszkodzeń słuchu i osób nimi dotkniętych, 

[w:] „Nie głos, ale słowo…” Przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniami 
słuchu, red. K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006,  
s. 282–287.  



142 IWONA JAGOSZEWSKA 

– w logopedii za podstawowe określenie w rozumieniu osoby  
z uszkodzonym słuchem uznaje się preferowany sposób po-
rozumiewania się oraz ogólny poziom rozwoju psychofizycz-
nego18; 

– równie istotny jest relatywizm pojęcia głuchoty oraz jego 
związek z warunkami socjoekonomicznymi danego kraju. Tam, 
gdzie istnieje wczesne diagnozowanie, dobre przystosowanie 
aparatów słuchowych, odpowiednie wychowanie i kształce-
nie, termin ten może nie obejmować osób, które w innych kra-
jach są uznawane za głuche; 

– pomiędzy dwoma światami trudno określić, kto jest głuchym, 
osoby z uszkodzonym słuchem, którzy nie są w stanie spełnić 
wymogów ani społeczności głuchych ani słyszących19; 

– wiedza o sytuacji społecznej osób głuchych poprzez dostrze-
żenie świadomości odmienności społeczności głuchych i dą-
żenia do jej wyartykułowania wyjątkowość osób głuchych20; 

– w środowisku głuchych występują podziały i klasyfikacje np. 
na „mniej głuchych” i „bardziej głuchych”. Dostrzegany jest 
również nowy typ człowieka niesłyszącego tzw. „idealnego 
głuchego”21. Zatem osoby z wadą słuchu to zróżnicowana 
grupa społeczna dość często dzielona na: głuchych, niesłyszą-
cych, słabosłyszących; 

– w dialogu z uwagi na zachodzące zmiany, np. zastosowanie 
aparatów słuchowych spowodowało, że wiele osób z nich ko-
rzystających, którzy jeszcze w niedawnej przeszłości byliby 

________________ 

18 G. Gunia, Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. Wybrane 
problemy teorii i praktyki surdologopedy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, 
s. 26. 

19 U. Bartnikowska, Sytuacja społeczna i rodzinna słyszących dzieci niesłyszących ro-
dziców, Wydawnictwo edukacyjne AKAPIT, Toruń 2010, s. 85. 

20 D. Podgórska-Jachnik, Głusi. Emancypacje…, s. 102. 
21 D. Podgórska-Jachnik, Głusi. Emancypacje…; D. Podgórska-Jachnik, Głusi wśród 

słyszących – głusi wśród Głuchych. Problemy integracji społecznej osób z uszkodzonym 
słuchem w aspekcie tożsamościowym, [w:] Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, red. 
E. Woźnicka, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, Łódź 2011. 
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nazwani niesłyszącymi, obecnie można nazwać w znacznym 
stopniu słyszącymi, oraz w odniesieniu do osób z uszkodze-
niem słuchu w stopniu lekkim, które na tyle dobrze i samo-
dzielnie funkcjonują w społeczeństwie, że nie ma konieczności 
tworzenia dla nich odrębnego pojęcia22. Można nazywać je 
„osobami lekko niedosłyszącymi”23. 

Wspólna rzeczywistość niesłyszących charakteryzuje się zróżni-
cowaniem, zmiennością, wieloznacznością w wielu zakresach i na 
różnych płaszczyznach funkcjonowania. W tekście wykorzystano 
terminologię na tle aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów 
prawa (MEN: niesłyszący, słabosłyszący) przy czym używa się  
także pojęcia Głusi/głusi oraz osoby z uszkodzonym słuchem, po-
nieważ podkreślają one specyfikę osób, którzy są przedmiotem 
rozważań. 

Zorientowanie na zmianę 

Zmiany zachodzą w ogólnym profilu człowieka z wadą słuchu 
oraz wielu dziedzin życia. Rosnąca liczba osób, które doświadczają 
uszkodzeń słuchu, wymusza zastanowienie się nad ich specyfiką. 
Aktualnie ich liczba wynosi kilka milionów, ponad 100 osób rocznie 
traci słuch w wyniku różnych wypadków24. Szacuje się, iż co trzeci 
Polak niedosłyszy przynajmniej na jedno ucho na poziomie 30 dB. 
Warto dodać, iż niemal 20% Polaków odczuwa szumy uszne będące 
początkowym stadium niedosłuchu25. 
________________ 

22 K. Krakowiak, Szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu, Oficyna Wy-
dawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2003, s. 36.  

23 B. Szczepankowski, Język migowy a mowa ciała, [w:] Mowa ciała i jej funkcje  
w kulturze, red. M. Jasińska, J. Kuć, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 
2002, s. 127–138.  

24 http://resgest.pl/wp-content/uploads/2016/01/zatrudnij_gluchych_broszu 
ra.pdf [15.03.2016]. 

25 K. Werszka, K. Bieńkowska-Robak, Problemy ze słuchem, „Integracja” 2002,  
nr 6, s. 79. 
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Znaczący postęp dokonujący się w medycynie powoduje wzrost 
gwarancji bezpieczeństwa dla podjęcia operacji „przywracających 
słuch”. Stosunkowo niedawno ci, którzy decydowali się na wszcze-
pienie implantu ślimakowego, byli uznawani za ryzykantów 
wprowadzających do swojego ciała obcy przedmiot, a ponadto 
skutkiem tej decyzji było zrywanie więzi ze środowiskiem głu-
chych. Jednak jak dowodzą badania, coraz większa liczba osób jest 
gotowa do implantowania, a znaczącą ich część stanowią dzieci 
słyszących rodziców niemające przeszłości jako głusi. Ciekawe 
skutki umiejętnie prowadzonej medycznej strategii operacyjnej po-
prawy słuchu dotyczą wzrostu liczby dokonywania operacji przez 
dorosłych głuchych. Czy po udanym wszczepie są nadal głusi, czy 
można ich uznać za słyszących? Trudno jest przyjąć ogólne stano-
wisko, gdyż mogą występować rożne motywy interpretacji. Słyszą-
cy w swojej percepcji postrzegania rzeczywistości nie do końca są  
w stanie uznać za słyszących osoby zaimplantowane, u których 
nadal zauważyć można trudności w płynnym wypowiadaniu się, 
ograniczenia w odbiorze dźwięków oraz można przewidywać po-
trzebę długotrwałej rehabilitacji mowy. Głusi wraz z ideologią,  
z którą się identyfikują, są dumni z bycia głuchym i pielęgnują 
przekonanie o swojej wyjątkowości, skutkiem czego zdarzają się 
czarno-białe wyobrażenia, bez dostrzegania stanów pośrednich 
choć rodziny i przyjaciele dopuszczają implantacje ze względów 
medycznych (szumy uszne). Na podstawie badań leczenia głuchoty 
za pomocą stymulacji implantami oraz prób poszukiwania nowych 
metod terapeutycznych można dzisiaj stwierdzić, że są one sku-
teczniejsze niż postępowanie konwencjonalne26. 

Dostrzeżenie obiektywnym okiem zmian wymaga pewnego od-
dalenia pozwalającego na przyjęcie szerokiej perspektywy. Wydaje 
się, iż konieczne jest odpowiedzialne współuczestnictwo wszyst-
kich osób z wadą słuchu, co wiąże się ze zdolnością do współpracy 
________________ 

26 D. Raj-Koziak, Sprawozdanie z 9th Internayional TRI Tinnitus Conference ‘Tinni-
tus: from Cochlea to Brain and Back” 7–10.06.2015 Ann Arbor USA, „Nowa Audiofono-
logia” 2015, nr 4(3) s. 84–85. 
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w oparciu o wzajemny szacunek i zrozumienie. W specyfice środo-
wiska osób z wadą słuchu nie ma zdecydowanego jednego ośrodka 
władzy czy przywódcy, istnieje znaczna liczba stowarzyszeń, orga-
nizacji terenowych i społecznych, osób indywidualnych z których 
tylko część wpływa na siebie nawzajem (jak w Polskim Zarządzie 
Głuchych). Dość często skupiają się na postrzeganiu własnych 
trudności i sukcesów, co nie zawsze służy tworzeniu sprzyjających 
warunków do odpowiedzialnego korzystania, choćby tylko z rów-
nych praw. Okazuje się, że istnieje cały szereg rozmaitych elemen-
tów, które w mniejszym lub większym stopniu dezorganizują np. 
proces inkluzji. Zwracają uwagę zwłaszcza aspekty wzajemnego 
wpływania na siebie środowisk głuchych i słabosłyszących. Podkre-
śla się, iż środowiska te są zupełnie inne, mają odmienne problemy  
i potrzeby, a sami głusi mogą i mają prawo wypowiadać się za sie-
bie. Dzięki sprzyjającym okolicznościom może ujawnić się zarówno 
dobry, jak i negatywny wpływ tych środowisk. Działania w środo-
wisku głuchych są uwarunkowane jeszcze jedną okolicznością, któ-
ra obrazuje zróżnicowanie oceny wsparcia poprzez odróżnienie 
wykorzystywania głuchych i słabosłyszących od pomocy z dobrej 
woli. Niezbędna jest dalekowzroczność w stosowaniu bodźców 
mobilizujących do działań. 

Warto zatrzymać się także przy zagadnieniu tzw. toksycznych 
głuchych i słabosłyszących oraz ich wpływie na środowisko osób  
z wadą słuchu. Krytykowanie osób późnoogłuchłych, którzy wy-
powiadają się w imieniu osób głuchych, wskazuje na nadmierną 
wrażliwość i brak porozumienia środowiska. 

Dość znaczące wydają się współczesne relacje między pokole-
niem młodszych i starszych niesłyszących. Chodzi przede wszyst-
kim o spojrzenie na interesujący układ sił pomiędzy nimi wraz  
z występującymi zależnościami. Prawdopodobieństwo tworzenia 
sprzyjającego inkluzji klimatu może znacząco zmniejszać się z po-
wodu pogłębiających się różnic językowych, słabego zaangażo-
wania w używanie czystego Polskiego Języka Migowego. Młodzi 
niesłyszący skutecznie wykorzystują internet jako nowy środek 
komunikacji. Porozumiewają się z osobami, które mają podobne 
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problemy np. portal dla Niesłyszących i Słabosłyszących Internau-
tów ONSI27, co oznacza jednak integrację ograniczoną do konkret-
nych uczestników. Tworzą nowy rodzaj środowiska, które ma 
ogromny wpływ na aktywne działania młodzieży niesłyszącej28. 
Kwestia ta nabiera dużego znaczenia w praktyce, gdzie stykają się 
osoby głuche praktycznie wykluczone cyfrowo z liczną grupą mło-
dych niesłyszących internautów. Zasadniczy zwrot w funkcjono-
waniu głuchych nastąpił wraz z rozwojem internetu, w którym po-
przez komunikację online powstają nowe wzorce stosunków 
społecznych. Ta forma komunikacji wzbogaca dążenia osób z wadą 
słuchu do autonomii i jest wartościowy w odniesieniu do działań 
emancypacyjnych i wolnościowych, bowiem pozwala na swobodą 
organizację bez udziału państwa. 

Dążenie do autonomii 

Przeszłość i teraźniejszość osób niesłyszących przeplata się  
z oczekiwaniami wobec przyszłości. Samo wprowadzenie zmian nie 
powoduje rozwiązania wszystkich trudności, ale prowadzi do  
poszukiwania najefektywniejszych dróg rozwoju, gotowości zainte-
resowanych do angażowania się do pracy oraz korzystania z prze-
pisów prawa. Trzeba podkreślić aktywność omawianej grupy nie-
pełnosprawnych dążącą do poprawy ich sytuacji. To, co warto 
zauważyć, to znaczna świadomość niesłyszących związana ze swoi-
stym powiązaniem ludzi zrzeszonych w organizacjach pracujących 
na ich rzecz. Znają istniejące organizacje oraz te nowopowstające, 
wspierają stowarzyszenia, zwykle interesują się nimi i chcą je po-
znać. Obszar związany z organizacjami, stowarzyszeniami czy  
aktywistami działającymi w kręgu niesłyszących wciąż się zmienia  
i rozbudowuje. Niesłyszący otrzymują w nich nie tylko elementarne 
mechanizmy wsparcia, mogące być początkiem nowych działań, ale 
też możliwości stworzenia sobie kontaktów towarzyskich. 
________________ 

27 https://www.onsi.pl [17.02.2016]. 
28 http://www.youtube [17.02.2016]. 
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Wynika to m.in. z charakterystycznym dla tej grupy zaufaniem 
do osób spoza własnej rodziny, która często jest słysząca. Jak pod-
kreśla Joanna Kobosko, w zdecydowanej większości, tj. w około 
95%, dzieci głuche przychodzą na świat w rodzinach słyszących, 
które nie miały w dotychczasowym życiu kontaktu z osobami głu-
chymi29. Osoby ze znacznym i głębokim uszkodzeniem słuchu  
w pozaintegracyjnej drodze rozwoju w wielu przypadkach kształcą 
się, a potem w przyszłej pracy zawodowej w sposób naturalny 
funkcjonują w środowisku niesłyszących np. w szkole z internatem 
czy zakładzie pracy. Nie musi to oznaczać zwiększenia dystansu 
między osobami z wadą słuchu, jednak może prowadzić do wspo-
mnianego już podziału środowiska osób z wadą słuchu (klasyczny 
przykład takiego podziału wyodrębnia grupy: głusi, niesłyszący, 
słabosłyszący). 

Z pewnością warto zwrócić uwagę na czynnik niezwykle fru-
strujący i negatywnie wpływający na samodzielność osób z wadą 
słuchu. Według projektu PFRON-u koordynowanego przez Annę 
Izabelę Brzezińską: „Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i moż-
liwości osób niepełnosprawnych” na lata 2008–2010 wynika, że 
73,7% populacji osób z uszkodzonym słuchem (w wieku 16–59 lat) 
nie pracowało30. W rozważaniach podjętych w tym opracowaniu 
dość istotne wydaje się położenie nacisku na wyeksponowanie zalet 
w dążeniach do samodzielności, celem podjęcia próby odpowiedzi 
na pytanie, jakie drogi emancypacji powinny przybierać działania 
osób z wadą słuchu. Pewnym optymizmem napawa fakt, iż obok 
wymienionych wersji podziału, istnieją zarazem silne dążenia inte-
gracyjne. Głusi z różnych krajów łączą się w grupy społeczne, nasi-
lają się ruchy konsolidacyjne, w ramach których domagają się okre-
ślenia siebie jako językowa i kulturowa mniejszość. 
________________ 

29 J. Kobosko, Edukacja głuchych. Materiały konferencyjne, RPO, Warszawa 2014,  
s. 41.  

30 www.efs.20072013.gov.pl/analizyraportypodsumowania/baza_projektow_ 
badawczych_efs/strony/ogolnopolskie_badanie_syt_potrzeb_2009_28032011.aspx 
[6.01.2016] 
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Warto podkreślić, że głusi, dostrzegając ograniczenia w polskich 
możliwościach społeczno-ekonomicznych, pokazują, iż ważne dla 
nich jest uzyskanie przywilejów (manifestacje głuchych w latach 
2013 i 2014)31. O tym, jak trudne jest to w praktyce, świadczą pro-
blemy w nawiązaniu realnej współpracy w ramach zróżnicowanego 
i niejednorodnego środowiska osób niesłyszących, a także wzmoc-
nienie więzi ze słyszącymi z zachowaniem prawa do różnorodności 
i odrębności. Z tego powodu ważne znaczenie mogą mieć dokonu-
jące się dziś procesy demokratyzacji państwa, w które wplecione  
są manifestacje osób głuchych na ulicach Warszawy – pierwsza,  
z 1 lipca 2013 r. w obronie praw, wolności i kultury głuchych  
w Polsce, druga 28 lutego 2014 r. Pozostają one w ścisłym związku  
z toczącymi się sporami o konsekwencje kryzysu w relacjach mię-
dzy pokoleniem młodszych i starszych niesłyszących ze względu na 
pogłębiające się różnice językowe, zanikanie czystego Polskiego 
Języka Migowego czy wpływu postępu technologicznego na język 
migowy i kulturę głuchych. Wszystkie te elementy są ze sobą zwią-
zane ze względu na dokonujące się w stosunkach społecznych dą-
żenia do równości i wolności. 

Aktualnie w Polsce na skutek wieloletnich działań i przy sprzy-
jającym zmianom politycznym klimacie jest szansa na osiągnięcie 
postępu w kierunku włączania społecznego osób niesłyszących. 
Wydaje się jednak, że najwięcej mogą uzyskać ci, którzy są najgło-
śniejsi i najbardziej widoczni (obecnie są to zwolennicy Polskiego 
Języka Migowego – PJM, głusi). Z jednej strony żądania odpowia-
dają ich potrzebom i są zgodne z zasadami równości społecznej,  
z drugiej natomiast odnoszą się one bezpośrednio zaledwie do czę-
ści reprezentacji całego środowiska osób z wadą słuchu. Podstawo-
wa trudność związana jest z tym, że nie odpowiadają one wszyst-
kim zainteresowanym, którzy są mniej widoczni albo nawet 
„zapomniani”. Domagając się równości, głusi nie dostrzegają, iż 
ograniczają przywileje innych, w tym także osób z wadą słuchu. 

Tworzenie własnej tożsamości na bazie wolności wyraża się 
przez poszukiwanie grupowego sukcesu dzisiejszych głuchych. 
________________ 

31 http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/179419 [6.01.2016]. 
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Wpływają oni na decydentów tak mocno dlatego, że działają na 
wielu płaszczyznach, a to czyni ich skuteczniejszymi. Wykorzystu-
ją, a czasami nawet nadużywają, określenia „my” jako przedstawi-
ciele i reprezentanci całego środowiska osób z wadą słuchu, dając 
wrażenie wspólnoty i przynależności. Należałoby więc podjąć draż-
liwy społecznie temat wyrażania żywotnych interesów jednej grupy 
w niespójnym środowisku niesłyszących przy niemożności prze-
mawiania jednym głosem. Potrzeba większej tolerancji i szerszej 
perspektywy, w związku z tym niezbędna jest stabilizacja przy 
uwzględnieniu demokratycznych zasad równości praw, w tym tak-
że praw innych osób niepełnosprawnych, nie tylko głuchych 

W tym kontekście warto przedstawić celnie oddające stwierdze-
nia A. Krause, wedle którego we współczesnym społeczeństwie 
inkluzja dotyczy nie tyle problemu niepełnosprawności w tej czy 
innej formie, lecz podstawowej zasady równości szans. Głównym 
hasłem inkluzji społecznej jest przyjęcie za rzecz oczywistą, że 
wszyscy powinni mieć równe szanse. Przeobrażenia w ujęciu istoty 
integracji wpisują się w przemiany modelu samej niepełnosprawno-
ści i relacji społecznych osób niepełnosprawnych32. Usuwanie barier 
łączy się z osiągnięciem równości uczestnictwa w życiu społecz-
nym. 

W polskim systemie edukacji młodzież niepełnosprawna, w tym 
niesłysząca i słabosłysząca, ma możliwość kształcenia się we 
wszystkich typach szkół zgodnie z indywidualnymi potrzebami 
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. MEN 17 listo-
pada 2010 r. wprowadza sześć rozporządzeń regulujących zasady 
organizowania kształcenia specjalnego oraz udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnej oraz niedostosowanej społecznie w przedszkolach, szko-
łach oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych33. 
________________ 

32 A. Krause, Niepełnosprawność-Inny w paradygmacie humanistycznym, „Niepeł-
nosprawność Półrocznik Naukowy. Surdopedagogika – Problemy Wybrane/Nie-
pełnosprawność w aspekcie zdrowia i życia społecznego” 2010, nr 4, s. 111–121. 

33 http://www.bip.men.gov.pl/index.php [dostęp: 15.03.2016]. 
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Aktualizacje w przepisach i zmiany w uregulowaniach praw-
nych tworzą nowe możliwości kształcenia uczniów niepełnospraw-
nych (w tym niesłyszących) w klasach integracyjnych i masowych. 
Obecnie w Polsce funkcjonuje 36 placówek oświatowych zajmują-
cych się kształceniem osób głuchych i słabosłyszących m.in. przygo-
towujących do nauki na wyższych szczeblach. W większości są to 
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w ramach których działa-
ją szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i szkoły 
policealne. W roku szkolnym 2009/2010 w tego typu szkołach uczy-
ło się 5986 dzieci i młodzieży głuchych i słabosłyszących, podczas 
gdy w szkołach specjalnych były to 2622 osoby. Jednocześnie likwi-
dowane są niektóre placówki oświatowe dla głuchych, głównie  
z przyczyn finansowych34. Oprócz zadeklarowanych praw, osobom 
niepełnosprawnym należy zapewnić warunki do tego, aby z owych 
praw mogły korzystać. Jeśli mówimy o prawie do edukacji i pełnym 
dostępnie do nauki, istnieje potrzeba zastanowienia się, czy wszyst-
kie placówki i instytucje związane z edukacją są przygotowane do 
kształcenia niesłyszących. 

Cechą łączącą praktyków z osobami z wadą słuchu jest poszu-
kiwanie wspólnej zasady respektowania potrzeb systemu oświaty  
z presją grupowych i indywidualnych preferencji niesłyszących. 
Jednym ze sposobów jest zmiana nazewnictwa szkół dla głuchych. 
Piotr Kowalski tłumacząc tę kwestię, podnosi, iż nauka w szkole 
specjalnej jest często, mimo poświęcenia i zaangażowania pracują-
cych tam nauczycieli, stygmatyzująca. Istnieje społeczne przekona-
nie, że szkoła specjalna jest dla osób gorszych, niestety często głup-
szych. Częściowo można z tym stygmatem walczyć poprzez zmianę 
nazwy szkół. Zamiast używać określenia „specjalny ośrodek szkol-
no-wychowawczy” należałoby używać określenia „specjalistyczny 
ośrodek szkolno-wychowawczy”35. 
________________ 

34 E. Twardowska, M. Kowalska, Katalog szkół 2011/2012, Wydawnictwo PZG, 
Łódź 2011. 

35 P. Kowalski, Rekomendacje organizacyjne dla szkolnictwa dla Głuchych, [w:] Edu-
kacja głuchych. Rzecznik Praw obywatelskich, RPO, Warszawa 2014, s. 129. 
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Na skutek wprowadzania zmian w systemie edukacji systema-
tycznie zmniejsza się liczba dzieci w normie intelektualnej w szko-
łach dla głuchych i niedosłyszących, a do szkół specjalnych dla głu-
chych przyjmowane są dzieci ze sprzężeniami. Ponadto widoczna 
jest wyraźna tendencja podejmowania nauki na wyższych etapach 
kształcenia w szkołach specjalnych przez zdolne dzieci i młodzież 
po ich porażce w szkołach masowych36. Od dość dawna specjaliści 
podkreślają, iż przyczyną może być zbyt niski poziom nauczania  
w szkole specjalnej. 

Szczególne znaczenie dla powodzenia integracji, a w dalszym 
etapie inkluzji osób niesłyszących, ma dążenie do uzyskania praw 
dla kształcenia w języku migowym. Dyskurs w tym zakresie toczy 
się od wielu lat. Poszukiwane są sposoby na tworzenie optymal-
nych warunków dla komunikacji. Przykładowo już w 1997 r. Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej wydało dokument „Kierunki prze-
mian w kształceniu uczniów niepełnosprawnych”, który zawierał 
punkt mówiący o prawie niesłyszącego dziecka do nauki w języku 
migowym. 

Aktualnie, biorąc pod uwagę tendencje w zakresie przyszłego 
osiągnięcia pełni praw do edukacji bez dyskryminacji i na zasadach 
równych szans, można dostrzec, iż oczekiwania niesłyszących są 
rozbieżne z programem szkolnym. Teoretyczne zaplecze tych roz-
ważań stanowią koncepcje sformułowane m.in. przez Mariusza 
Saka37. Jego zdaniem kształcenie integracyjne powinno obejmować: 

– włączanie w program nauczania elementów tożsamości i kul-
tury głuchych, 

– zapewnienie wysokiego poziom przygotowania merytorycz-
nego kadry, 

– promowanie kontaktów z lokalną społecznością głuchych. 

________________ 

36 C. Kosakowski, Dziecko niepełnosprawne w szkole masowej-możliwości i ogra-
niczenia, [w:] Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, red. C. Kosakowski,  
M. Zaorska, Wydawnictwo Edukacyjne, Toruń 2000, s. 59. 

37 M. Sak, Kształcenie głuchych w szkołach masowych i w klasach mieszanych z innymi 
niepełnosprawnościami, wystąpienie na Konferencji Edukacja Głuchych 20.03.2014.  
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Natomiast w praktyce dominują działania o charakterze doraź-
nym, będące próbą odpowiedzi na postulaty, które wyraża część 
całej populacji osób z wadą słuchu. Wyzwaniem dla państwa pozo-
staje spełnienie tych oczekiwań. Jest to dość trudne w związku  
z tym, że ubiegając się o przywileje i opiekę ze strony państwa, jed-
nocześnie funkcjonują w dość hermetycznym środowisku, które 
posługuje się własnym językiem, nie zabiegają o względy słyszą-
cych i nie utożsamiają się z nimi. Ponadto, jak podkreśla Piotr To-
maszewski, dystansują się od pojęcia niepełnosprawności, a głucho-
tę traktują nie jako złe doświadczenie bądź ułomność, lecz jako 
unikatową przypadłość, która stanowi dla nich klucz do własnej 
tożsamości38. 

Nadmiernym uproszczeniem byłoby stwierdzenie, iż tylko  
w Polsce indywidualne sposoby zaspokajania potrzeby edukacji na 
poziomie wyższym nie są spełnione, choć wyniki dotychczasowych 
badań wskazują na niezadowalającą liczbę studentów niepełno-
sprawnych39. Mimo że z każdym rokiem wzrasta liczba osób nie-
pełnosprawnych podejmujących studia, to jednak nadal za mały 
odsetek osób niepełnosprawnych stara się o przyjęcie do szkół 
średnich i kończy je, z powodzeniem zdając egzamin maturalny. 
Znane są w literaturze przedmiotu wyjaśnienia mechanizmów 
funkcjonowania niesłyszących na poziomie wyższym40. Kształcenie 
osób z uszkodzonym słuchem na poziomie wyższym ujawnia wiele 
nowych, nieznanych powszechnie problemów. System reguł i wy-
________________ 

38 P. Tomaszewski, Funkcjonowanie językowo-poznawcze u dzieci głuchych Edukacja 
głuchych. Materiały konferencyjne, RPO Warszawa 2014, s. 23. 

39 I. Chrzanowska, Student z niepełnosprawnością – szanse i wyzwania, [w:] Student 
z niepełnosprawnością w szkole wyższej, red. B. Tylewska-Nowak, W. Dykcik, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Poznań 2013, s. 65–85; J. Lipińska-Lokś, 
Szkoła wyższa w trosce o społeczną integrację osób z niepełnosprawnością, [w:] Student  
z niepełnosprawnością w szkole wyższej…, s. 101–116; Z. Polak, Studiowanie osób  
z niepełnosprawnością UMCS – realia i wyzwania, [w:] Wielowymiarowość integracji  
w teorii i praktyce kształcenia w Uczelni Wyższej, red. B. Harań, Akademia Podlaska, 
Siedlce 2002.  

40 D. Podgórska-Jachnik, Głusi. Emancypacje…; B. Szczepankowski, Niesłyszący – 
Głusi – Głuchoniemi. Wyrównywanie szans, WSiP, Warszawa 1999.  
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magań, na jakich opiera się uzyskiwanie zaliczeń i zdawanie egza-
minów, jest niejako w naturalny sposób związany ze specyfiką oce-
niania ich osiągnięć. Jest to uzasadnione zamierzoną praktyką po-
wiązania możliwości studenta niesłyszącego z wymaganiami  
w związku z procesem studiowania. Narzuca to współczesnej edu-
kacji nowe zadania dotyczące całego systemu kształcenia niesłyszą-
cych, głównie szczegółowych standardów dla absolwentów szkół 
na poszczególnych poziomach kształcenia. Zasięg i dynamika 
zmian w edukacji poprzez różne wybory dróg edukacyjnych po-
woduje m.in. zasadność kształtowania wzorców dostępności szkoły 
wyższej dla osób niesłyszących, dookreślenia przestrzeni ich rozwoju. 

Sprzeczność interesów w zakresie nauki języka 

Wykorzystanie języka migowego w komunikacji może być ro-
zumiane jak „papierek lakmusowy” funkcjonowania w społeczno-
ści głuchych. PJM łączy swoich zwolenników, dla których język ten 
stał się nie tylko środkiem komunikacji, ale również ich symbolem 
rozpoznawczym. Ten właśnie symbol na przestrzeni lat spowodo-
wał, że osoby głuche mówią o sobie jako mniejszość językowa, któ-
ra nie tylko porozumiewa się w innym języku, ale również buduje 
odrębność społeczną41. Jak podkreśla P. Tomaszewski, nie chodzi 
jedynie o zakładanie rodzin i zrzeszanie osób niesłyszących w jed-
nym miejscu, ale również o aktywność we wszystkich sferach spo-
łecznych i kulturowych. Słowo „Głuchy” pisane wielką literą ozna-
cza członka określonej mniejszości językowej – osobę, dla której 
język migowy (w Polsce PJM) jest pierwszym i/lub preferowanym 
sposobem porozumiewania się. Do tak rozumianych głuchych mo-
gą należeć osoby całkowicie niesłyszące, niedosłyszące, a nawet 
CODA – słyszące dzieci niesłyszących rodziców42. Specjaliści pod-
kreślają, iż dla Głuchych język migowy jest nie tylko środkiem ko-
________________ 

41 https://www.polskieradio.pl/ [20.02.2016]. 
42 P. Tomaszewski, i in., Nauczmy się rozumieć nawzajem. Poradnik dla słyszących 

niedosłyszących i głuchych, Polski Związek Głuchych Zarząd Główny, Warszawa 2010.  
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munikowania i swobodnej konwersacji, ale także nośnikiem tradycji 
i kultury43. Osoby te prowadzą ostatnio pewnego rodzaju kampanię 
na rzecz popularyzacji Polskiego Języka Migowego. 

Regulacje podjęte przez główne ośrodki decyzyjne państwa 
określiły pewne przywileje niesłyszących w zakresie komunikacji. 
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 12 września 2011 r. 
ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się, 
która m.in. zobowiązuje organy administracji publicznej do zapew-
nienia osobom niesłyszącym pomocy tłumacza języka migowego44. 
Wiąże się z nią społeczny kontekst dotyczący funkcjonowania sys-
temu komunikacji migowej (Polski Język Migowy i System Języko-
wo-Migowy – SJM). Warto podkreślić, iż projekt ustawy o języku 
migowym i innych środkach wspierania komunikowania się nie 
spełnia podstawowych oczekiwań środowiska osób niepełno-
sprawnych oraz nie wypełnia międzynarodowych zobowiązań Pol-
ski w tym zakresie. Zobowiązuje on instytucje publiczne m.in. do 
bezpłatnego zapewnienia usług tłumacza języka migowego peten-
tom. Z tego obowiązku są jednak zwolnione np. szkoły. Ponadto 
żadne przepisy nie przewidują możliwości bezpłatnego korzystania 
z tłumacza języka migowego podczas komunikacji osoby niesłyszą-
cej np. w kontekście prawno-sądowym poza rozprawą, czyli w se-
kretariacie sądu. 

Dla dynamiki emancypacji niesłyszących niektóre rezultaty 
wprowadzenia ww. Ustawy są znacznie skromniejsze niż można 
było się spodziewać. Wydaje się, że towarzyszy jej poczucie zagro-
żenia dla środowiska Głuchych w zakresie porozumiewania się. 
Według prezesa IPJM, Małgorzaty Czajkowskiej-Kisil istotne dla 
środowiska Głuchych jest wykorzystanie języka migowego45. Uwa-
ża ona, że właśnie integracja powoduje osłabienie tożsamości popu-
________________ 

43 D. Podgórska-Jachnik, Głusi. Emancypacje…, s. 126–127. 
44 https://www.pfron.org.pl/pl/wydarzenia/1230,Prezydent-RP-podpisuje-usta 

we-o-jezyku-migowym.html [20.02.2016]. 
45 M. Czajkowska-Kisil, A. Klimczewska, Rola języka migowego w kształtowaniu 

tożsamości Głuchych w Polsce, [w:] Tożsamość społeczno-kulturowa Głuchych, PZG Od-
dział łódzki, Łódź 2007. 
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lacji. W praktyce istnieją dwa sposoby posługiwania się znakami 
migowymi: 

– w formie PJM, języka migowego z własną gramatyką o cha-
rakterze wizualno-przestrzennym i pozycyjnym (odpowiada-
jący na oczekiwania Głuchych), 

– w formie tzw. systemu językowo-migowego – połączenia mo-
wy dźwiękowej w polszczyźnie fonicznej z właściwą jej grama-
tyką oraz znaków migowych ilustrujących wypowiedź słowną 
(odpowiadający na oczekiwania niesłyszących i słabosłyszących). 

Niemożność sprostania rosnącym oczekiwaniom całego śro-
dowiska osób z wadą słuchu utrudnia praktyka, gdzie formy te  
w czystej postaci występują rzadko, najpopularniejszą formą poro-
zumiewania się są warianty pośrednie między PJM a SJM, co wyni-
ka ze stałej interferencji polszczyzny z językiem migowym w okre-
sie nauki szkolnej46. 

Dalszy wzrost działań emancypacyjnych z jednej strony wiąże 
się ze zbyt szybkim rozszerzeniem obszaru wpływów Głuchych  
i przyjęcia PJM do systemu oświaty, a z drugiej strony niesłyszący 
chcieliby korzystać z szerokiej oferty oraz dogodnego indywidual-
nego dostępu do najlepszego języka w praktyce szkolnej. Aktualnie 
ważne wydaje się dookreślenie odnotowanych zaleceń ułatwiania 
nauki języka migowego. Chodzi o zapewnienie, że edukacja osób 
głuchych będzie prowadzona w najodpowiedniejszym języku i przy 
pomocy sposobów i środków komunikacji najodpowiedniejszych 
dla jednostki oraz w środowisku, które maksymalizuje rozwój edu-
kacyjny i społeczny. 

Porównanie uzyskanych zmian w regulacjach prawnych 
do oczekiwań w zakresie nauki języka migowego 

Prawo jest węzłowym obszarem dostosowawczym, który w znacz-
nym stopniu determinuje poszukiwania emancypacyjne niesłyszą-
________________ 

46 B. Szczepankowski, D. Koncewicz, Język migowy w terapii, Wyższa Szkoła Pe-
dagogiczna, Edukacyjna Grupa Projektowa, Łódź 2008.  
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cych. Zwróćmy uwagę na regulacje prawne wspomagające proces 
kształcenia i wychowania niesłyszących: 

– prawo do edukacji bez dyskryminacji i na zasadach równych 
szans gwarantowane jest przez art. 24 Konwencji ONZ o pra-
wach osób niepełnosprawnych, 

– akty prawne regulujące system oświaty w Polsce, 
– możliwości wyrównywania szans edukacyjnych niesłyszących 

zawarte w rozporządzeniach Ministerstwa Edukacji Narodowe. 
Część środowiska głuchych uważa, iż chodzi o zmianę, w której 

państwo zobowiązuje się do wprowadzenia w życie zawartych  
w Konwencji standardów wprowadzenia ułatwień w nauce języka 
migowego z jednoczesnym poparciem dla rozwoju tożsamości ję-
zykowej społeczności osób głuchych. Ograniczeniem wydaje się 
brak refleksji, iż priorytetem w przestrzeni edukacyjnej jest indywi-
dualny dobór najodpowiedniejszego środowiska i języka, co nie 
musi być jednoznaczne z dominacją PJM. 

W Polsce systematycznie wdrażany jest plan działania zgodny  
z założeniami Strategii Europy 2020 oraz Europejskiej Strategii  
w Sprawie Niepełnosprawności 2010–202047. W opublikowanych 
komunikatach podkreślone zostały obszary działań dla Polski 
zgodnie z europejskimi wytycznymi. W celu ich osiągnięcia zapro-
ponowano realizację priorytetów m.in. w zakresie edukacji za po-
mocą nadrzędnych celów, takich jak np. „Młodzież w drodze”. 
Wymaga on poprawy jakości na wszystkich poziomach edukacji  
i obejmuje różnego rodzaju oddziaływania, w których zakłada  
się zagwarantowanie wszystkim dzieciom dobrego startu w przy-
szłość. 

W obliczu szerokiego nastawienia na działanie w ramach Euro-
pejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka szczególnego zna-
czenia nabiera tzw. prawo do edukacji bez dyskryminacji na zasa-
dach równych szans gwarantowane przez art. 24 Konwencji ONZ. 
Gwarantuje najbardziej sprzyjające warunki do wzrostu i odpowie-
dzialności z korzystania wolności przez niesłyszących w zakresie 
________________ 

47 https://www.rpo.gov.pl/ [6.01.2016]. 
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języka. Polska w 2012 r. ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych, której podstawowym celem jest zapew-
nienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podsta-
wowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami, na równi 
z wszystkimi innymi obywatelami48. Poza zobowiązaniem do jego 
realizacji przez państwo konieczne jest w praktycznym jego stoso-
waniu odpowiedzialne tłumaczenie z języka angielskiego na język 
polski. 

Niestety w praktyce trudno mówić o zadawalającej skuteczności 
proponowanych działań. Otóż nauczyciele, dyrektorzy, a także ro-
dzice i sami uczniowie nie mają wspólnej interpretacji art. 24 Kon-
wencji. Ten sam artykuł jest odmiennie rozumiany przez wszyst-
kich zainteresowanych, co powoduje funkcjonowanie przynajmniej 
dwóch wersji Konwencji ONZ. Szczególnie chodzi o polemikę, czy 
ma to być najodpowiedniejszy język, czy tylko język migowy. Czy 
należy specjalnie udowadniać, że Konwencja daje równe szanse 
wszystkim osobom z wadą słuchu proponując m.in.: 

1) ułatwiania nauki języka migowego i zapewnienia, że eduka-
cja osób głuchych będzie prowadzona w najodpowiedniej-
szym języku i przy pomocy sposobów i środków komunikacji 
najodpowiedniejszych dla jednostki oraz w środowisku, które 
maksymalizuje rozwój edukacyjny i społeczny (zgodne z wi-
zją środowiska uwzględniającego warunki dla wszystkich 
osób z wadą słuchu); 

2) zobowiązując się tym samym do wprowadzenia w życie za-
wartych w niej standardów m.in. wprowadzenia ułatwień w 
nauce języka migowego i popieranie tożsamości językowej 
społeczności Głuchych (zgodne z wizją środowiska kulturo-
wo Głuchych). 

Wystarczy przypomnieć, że nie dla wszystkich głuchych najlep-
sza droga edukacji prowadzi przez wykorzystanie PJM. Problem 
polega jednak na tym, żeby jednocześnie zminimalizować zagroże-
nia wynikające z zepchnięcia na peryferie ograniczenia dostępu, dla 
________________ 

48 http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/179419 [6.01.2016]. 
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których nauka odbywa się w języku polskim, jednak język ten nie 
jest percepcyjnie dostępny49. Bariera językowa może dotyczyć: 

– głuchego dziecka rodziców słyszących, którzy nie zawsze za-
pewnią mu język komunikacji (ani oralnej ani migowej), 

– głuchego dziecka rodziców słyszących ze wszczepionym CI 
(potrzebuje rehabilitacji mowy). 

W praktyce problem narasta, gdyż decydenci znajdują się pod 
presją żądań i oczekiwań zarówno ze strony osób indywidualnych, 
jak i całych grup, które domagają się realizacji postanowień Konwen-
cji ONZ. Wyjątkowość tej sytuacji wiąże się z utrzymaniem strefy 
wpływów. Sami głusi we własnym środowisku usprawiedliwiają 
wszelkie działania, które mogłyby w przyszłości dla osób z wadą 
słuchu zakończyć się powszechnym zanikiem naturalnego języka 
migowego. Przykładem mogą być reakcje jakie w środowisku głu-
chych wzbudził kontrowersyjny film science fiction „The End” 
osnuty na przewidywanych osiągnięciach nauki, dzięki którym na 
całym świecie nie byłoby potrzeby używania języka migowego50. 

W Polsce niesłyszący nie są uznani za mniejszość językową.  
W wielu krajach społeczności Głuchych mają status mniejszości 
językowych i kulturowych51. Wyrazem myślenia, iż powinni być 
uznani za mniejszość językową, jest obok żądań z tym związanych 
pisownia słowa głuchy/Głuchy. Warto w tym miejscu podkreślić 
sprawę upowszechnienia nowych zasad postępowania wobec 
mniejszości. „Polityczna poprawność” nakazuje identyczne trakto-
wanie wszystkich osób, we wszelkich sytuacjach społecznych, cho-
dzi tu o sprawiedliwe traktowanie oraz przestrzeganie należnych 
praw osób niepełnosprawnych. Karta Praw Osób Niepełnospraw-
________________ 

49 https://www.rpo.gov.pl/[6.01.2016]. 
50 http://glusi.pl [20.02.2015]. 
51 P. Wojda, Kompetencje w języku migowym u młodzieży głuchej, [w:] Młodzież głu-

cha i słabosłysząca w rodzinie i otaczającym świecie – dla terapeutów, nauczycieli, wycho-
wawców i rodziców, red. J. Kobosko, Stowarzyszenie „Usłyszeć Świat”, Warszawa 
2009; J. Kobosko, Psychologiczne implikacje głuchoty dziecka w rodzinie i środowisku 
szkolnym, [w:] Edukacja głuchych materiały konferencyjne Warszawa BRPO, Warszawa 
2014, s. 41–63. 
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nych gwarantuje pełny dostęp do nauki, pracy oraz uczestnictwa  
w życiu społecznym, publicznym, kulturalnym, artystycznym, 
sportowym, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami52. 

Podsumowanie 

Szeroki zakres zagadnień związanych z emancypacją osób nie-
słyszących dotyczy zarówno perspektywy teoretycznej, jak i prak-
tycznej. Badacze populacji osób z wadą słuchu reprezentują rożne 
dyscypliny i koncepcje teoretyczne, co przekłada się na głębokie 
różnice terminologiczne oraz rozumienie aktualnych działań eman-
cypacyjnych. Rozstrzygnięcia w regulacjach prawnych wskazują na 
zmiany w celu usunięcia ograniczeń w dostępie do uzyskania rów-
nych praw, edukacji, inkluzji i komunikacji. Oczekiwania samych 
niesłyszących w drodze do emancypacji determinowane są różno-
rodnością oraz specyfiką ich funkcjonowania (niejednorodność po-
pulacji), odmiennymi dążeniami do autonomii oraz skomplikowa-
nymi żądaniami dotyczącymi dostępu do języka migowego. 

W ramach nurtu emancypacyjnego wspomniano o odrębnych 
oczekiwaniach części zbiorowości osób z wadą słuchu, ze względu 
na silną pozycję, jaką zdobyło środowisko Głuchych, podejmując 
liczne próby zwiększenia dostępu do informacji53. Chodzi zwłasz-
cza o prawo do używania języka migowego, większą przestrzeń 
publiczną dla osób głuchych, obecność np. bezpłatnych tłumaczy, 
napisy/ekrany z tłumaczem na dworcach, lotniskach, szpitalach itp. 

Zdaniem autorki oczekiwania niesłyszących wyrażają również 
istotny dylemat współczesnej demokracji, który nie powinien pole-
gać na postrzeganiu rzeczywistości jako „gry o sumie zerowej” 
gdzie, żeby coś zyskać, zabiera się innym deficytowe dobro54.  
________________ 

52 http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/997 [6.01.2016]. 
53 http://resgest.pl/wp-content/uploads/2016/01/zatrudnij_gluchych_broszu 

ra.pdf [15.03.2016] 
54 R. Wright, Nonzero. Logika ludzkiego przeznaczenia, Prószyński i S-ka, Warsza-

wa 2005. 
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W dynamicznej grze można rozważyć alternatywne podejście,  
w ramach którego w „grze o sumie niezerowej” może być tak, że 
wszyscy mogą zyskać, gdyż rozszerzenie zakresu kooperacji, przy-
niesie korzyści wszystkim współpracującym stronom. 

Instrumenty pobudzające aktywność działań niesłyszących  
w poszukiwaniach dróg emancypacji to także promocja inicjatyw 
indywidualnych osób, organizacji i stowarzyszeń. Skłaniają one do 
ponownego spojrzenia m.in. na edukację młodych niesłyszących, 
którzy chcą zająć dobrą pozycję w społeczeństwie z perspektywą 
zdobycia wolności. W stymulacji zmian przydatne są wszystkie 
formy i działania polegające na zwiększeniu liczby osób samodziel-
nych, elastycznych i otwartych na wyzwania w codziennym funk-
cjonowaniu, w edukacyjnej praktyce, na rynku pracy. Warunkiem 
poszerzania obszaru emancypacji powinno być przyjęcie za punkt 
wyjścia ogólnych zasad równości i sprawiedliwości. Emancypacja 
ma wiele źródeł, skumulowanie wypływających z nich możliwości 
umożliwia tworzenie i rozwój każdej osoby niesłyszącej. Stąd poja-
wiają się nowe wyzwania dla działań edukacyjnych, potrzeba za-
pewnienia możliwości współpracy i wzajemnego rozpoznania dla 
niejednolitej populacji. 
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This article consists of three parts. The first made the characteristics of paradigm 
shifts in the perception of intellectual disability – from the medical model to the 
social and political and disability in terms of emancipation. The second part is dedi-
cated to the rear movement of parents of persons with disabilities in a sociological 
theory of social movements and contemporary understanding of new forms of 
community. The third section presents the most important stages of development  
of the movement of parents of persons with disabilities in Poland since the 60s to 
today, indicating the author's classification functions that they perform in the con-
text of emancipation. The author at the beginning of the article poses the question of 
the role of parents in motion the creation of conditions for the emancipation of 
people with intellectual disabilities.At the same time it indicates that the movement 
of the parents may contribute to the emancipation of people with disabilities, by 
presenting them as autonomous individuals who deserve equal treatment, to sup-
port their autonomy and strengthening the sense of agency. Initiatives taken by the 
parents, or established with their participation entities, they tend to emphasize  
the role of socio-professional people with intellectual disabilities. The change at the 
same time is the media image of the same disabilities as people with talents, skills, 
resources or social skills at a high level. On the other hand, the movement of the 
parents may also contribute to the limitations of the emancipation of people with 
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intellectual disabilities. The emphasis on the social question could result in the 
presentation and reception with disabilities as dependent, in need of constant care – 
a consequence as a category helpless in life and socially. Indication of the emancipa-
tion of people with disabilities through active participation of parents in the public 
discourse enables better draw public attention to disability, which may contribute to 
the better understanding. 

Key words: intellectual disability, movement of parents, social support 

Rodzice działający w Stowarzyszeniu to oczywiście nie-
zwykle różnorodna grupa, ale wszyscy, bez względu na 
wiek, płeć czy wykształcenie, budzą mój ogromny sza-
cunek. Przede wszystkim dlatego, że znaleźli w sobie ta-
ką siłę i odkryli takie możliwości, które pozwoliły prze-
zwyciężyć własny problem i „zagospodarować” go na 
użytek innych osób, które nie potrafią tego robić. 

Barbara Ewa Abramowska, Prezes Polskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym1 

Wstęp 

Powyższy fragment został zawarty w drugim wydaniu książki 
zawierającej rozmowy z członkami i osobami związanymi z Pol-
skim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym w Warszawie. Publikacja składa się z serii wywiadów prze-
prowadzonych w 2003 r., w 40. rocznicę powstania ruchu rodziców 
osób niepełnosprawnych intelektualnie. W 2013 r. minęło 50 lat od 
podjęcia pierwszych inicjatyw związanych z ukonstytuowaniem się 
ruchu rodziców na rzecz swych niepełnosprawnych dzieci. 

Na gruncie poznawczym podejmowana problematyka stanowi 
interesujące zagadnienie z perspektywy pedagogiki, polityki spo-
________________ 

1 Fragment ten pochodzi z wstępu publikacji B.E. Abramowska, Taka dobra hi-
storia… Czterdzieści lat działań rodziców na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektual-
ną, Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warsza-
wa 2012, s. 10. 
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łecznej i socjologii. Celem podjęcia tej tematyki jest próba odpowie-
dzi na pytanie badawcze związane z rolą ruchu rodziców w two-
rzeniu warunków do emancypacji osób niepełnosprawnych intelek-
tualnie. Wielość współtworzonych działań przez rodziców rodzi 
pytanie o ich znaczenie w procesie emancypacji. 

Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej dokonano cha-
rakterystyki zmian paradygmatu oraz rekonstrukcji podejścia 
emancypacyjnego w odniesieniu do niepełnosprawności. W drugiej 
osadzono ruch rodziców osób niepełnosprawnych w oparciu wy-
pracowaną teorię i typy ruchów społecznych oraz element kon-
struowanie się nowych form wspólnotowości. W trzeciej części 
przedstawiono najważniejsze etapy kształtowania się ruchu rodzi-
ców osób niepełnosprawnych, wskazując główne zmiany dokonują-
ce się w czasie. 

Niepełnosprawność intelektualna a nowy paradygmat  
– w stronę emancypacji 

Do lat 80. ubiegłego stulecia funkcjonował medyczny model 
niepełnosprawności, zgodnie z którym niepełnosprawność trakto-
wano jako defekt, uszkodzenie organizmu, jednocześnie obarczając 
winą za zaistniały stan rzeczy same osoby niepełnosprawne. Przyję-
cie scjentystycznego sposobu postrzegania niepełnosprawności 
spowodowało powstanie typowego w okresie modernistycznym 
dualizmu: normalności i nienormalności2. Zdaniem Anthony’ego 
Giddensa modernizm przyczynił się do postrzegania „odchylenia” 
w kategorii kontroli3. Umocowanie się poststrukturalizmu w opo-
zycji do modernizmu i normatywizmu stanowiło początek konsty-
tuowania się nowej, społecznej perspektywy niepełnosprawności. 
________________ 

2 J. Rzeźnicka-Krupa, Niepełnosprawność i świat społeczny. Szkice metodologiczne, 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 90. 

3 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowo-
czesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 216. 
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Przyjęcie społecznego modelu niepełnosprawności znalazło 
swoje odniesienie w dokumentach strategicznych wyjaśniających 
kategorie „zdrowia” czy „choroby” w perspektywie holistycznej. 
Zgodnie z International Classification of Functioning Disability and 
Health (ICF) niepełnosprawność intelektualna to wielowymiarowe 
zjawisko wynikające ze wzajemnych oddziaływań między ludźmi  
a ich fizycznym i społecznym otoczeni. World Health Organization 
(WHO) przyjęło klasyfikowanie niepełnosprawności z perspektywy 
funkcjonowania osób jej doświadczających w środowisku społecz-
nym4. W Polsce dynamiczny rozwój socjologii medycyny, zdrowia  
i choroby oraz pierwsze badania prowadzone przez zespół pod 
kierunkiem Magdaleny Sokołowskiej5 doprowadziły do formowa-
nia się społecznego modelu niepełnosprawności. Odpowiedzialność 
za powstałą dysfunkcję została przeniesiona z osoby niepełno-
sprawnej na środowisko społeczne. Powstawanie niepełnosprawno-
ści rozpoczęto dostrzegać na styku interakcji jednostka – społeczeń-
stwo. Najczęściej przewiało się ono stygmatyzującym charakter 
instytucji kontroli społecznej, brakiem odpowiedniej infrastruktury 
czy też tworzeniem barier zarówno w wymiarze fizycznym, jak  
i mentalnym6. Obecnie niepełnosprawność intelektualną analizuje 
się w ujęciu krytyczno-emancypacyjnym, a więc zgodnie dyskur-
sem feministycznym7. Podstawowymi cechami emancypacji osób 
________________ 

4 Niepełnosprawność w zwierciadle dorosłości, red. R. Kijak, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków 2013, s. 8. 

5 W 1978 r. powstała ekspertyza Komitetu Rehabilitacji i Readaptacji Człowieka 
PAN, zawierająca kompleksowe opracowanie charakteryzujące sytuację ludzi nie-
pełnosprawnych i stan rehabilitacji w Polsce. Inne badanie wraz ze swoim zespołem 
przeprowadziła M. Sokołowska i dotyczyło onobio-psycho-społeczno-kulturowych 
uwarunkowań poziomu umysłowego warszawskich nastolatków, znane pod nazwą 
Warsaw Study (prace M. Sokołowskiej i in. z 1977 r. oraz A. Firkowskiej-Mankiewicz 
z lat 1993 i 1999). 

6 A. Ostrowska, J. Sikorska, B. Gąciarz, Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach 
dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo ISP, Warszawa 2001; A. Ostrowska, Niepełnosprawni 
w społeczeństwie. Postawy społeczeństwa polskiego wobec ludzi niepełnosprawnych, Wy-
dawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1994. 

7 J. Rzeźnicka-Krupa, op. cit., s. 90 
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niepełnosprawnych intelektualnie są z jednej strony tworzenie 
rzecznictwa skierowanego dla samych niepełnosprawnych, z dru-
giej natomiast zmierzanie do poprawności politycznej. Po pierwsze 
kwestionuje się oderwanie ciała i fizyczności człowieka od jego kon-
tekstu społecznego, proponując traktowanie niepełnosprawności 
intelektualnej jako zjawiska o charakterze kulturowym. Dążenie do 
emancypacji w takich obszarach jak sfera zawodowa (powstawanie 
nowych miejsc pracy w obszarze ekonomii społecznej i zatrudnienia 
wspomaganego, a także w sektorze usług8), poziom partycypacji 
(instytucja self-adwokatury9) czy realizacja potrzeb przez osoby 
niepełnosprawne intelektualnie, często bagatelizowanych np. sek-
sualnych10, stają się coraz częściej faktem. Ponadto w literaturze 
naukowej przyjęło się definiować i analizować niepełnosprawność 
intelektualną, wykorzystując nie tylko kryteria pedagogiczne11, 
psychologiczne12, medyczne13, ale również społeczne14. Drugim  
z elementów następującej emancypacji jest zmieniająca się nomen-
klatura w odniesieniu do niepełnosprawności intelektualnej. Z jed-
nej strony spowodowana jest modą na działania z obszaru inkluzji, 
________________ 

8 Interesującym przykładem takiego przedsięwzięcia jest powstanie Dobrej 
Kawiarni na ul. Nowowiejskiego 15 w Poznaniu. Jest to pierwszy lokal w Poznaniu 
prowadzony przez spółdzielnię socjalną zatrudniającą osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

9 Self-adwokatura (ang. self-advocacy) to bezpośrednie występowanie we wła-
snym imieniu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną – stają się oni 
rzecznikami własnych spraw. O self-adwokaturze piszą m.in. D. Podgórska-Jachnik 
i D. Tłoczkowska Ruch self-adwokatów jako rozwijanie kompetencji w zakresie rzecznictwa 
własnego osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Problemy rzecznictwa i reprezen-
tacji osób niepełnosprawnych, red. D. Podgórska Jachnik, Wydaniwnictwo WSP, Łódź 
2009. 

10 Niepełnosprawność w zwierciadle dorosłości… 
11 K. Kirejczyk K., Upośledzenie umysłowe – pedagogika, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa. 
12 J. Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo, Oficyna Wydawnicza 

„Impuls”, Kraków 2004. 
13 K. Kirejczyk, op. cit. 
14 B. Cytowska, Drogi edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, Wydaw-

nictwo ITE, Wrocław 2002. 
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normalizacji i integracji społecznej wszelkich kategorii uznanych za 
zmarginalizowane. Z drugiej natomiast stanowi konsekwencję 
zwiększenia się świadomości społecznej w traktowaniu osób nie-
pełnosprawnych z poszanowaniem ich godności i autonomii. Okre-
ślenia takie jak debil, imbecyl, upośledzony choć interesujące z per-
spektywy historyczno-porównawczej, dziś nie znajdują szerszego 
zastosowania. 

Odmienne podejście prezentuje w swych rozważaniach A. Gid-
dens. Łącząc pojęcia „polityka życia” i „polityka emancypacyjna”, 
wskazuje na występowanie tzw. „realizmu utopijnego”15, a więc 
konstruktu teoretycznego wskazującego na brak zasadności w sto-
sowaniu podejścia emancypacyjnego wobec osób niepełnosprawnych 
intelektualnie. Zgodnie z tym podejściem, pomimo podejmowanych 
działań asymilacyjnych, włączających i zmian dokonujących się  
w publicznym dyskursie, nie jest możliwe zrównanie statusu osób 
niepełnosprawnych intelektualnie z resztą społeczeństwa, choćby  
z uwagi na ograniczenia wielu ról, których nie będą mogły te osoby 
podjąć. Pomimo tworzenia nowych miejsc pracy na otwartym ryn-
ku pracy, osoby z niepełnosprawnością intelektualną nigdy nie bę-
dą mogły pracować w konkretnych branżach. 

Należy zaznaczyć, iż rozwinięciem modelu społecznego został 
model polityczny (tabela 1), zgodnie z którym przyznano katalog 
praw zrównujących status osób niepełnosprawnych intelektualnie  
z resztą społeczeństwa16, rozbudowano infrastrukturę i system 
wsparcia społecznego. Dokonujące się przeobrażenia można okre-
ślić jako postępującą zmianę społeczną17. Na każdym etapie doko-
nujących się przeobrażeń społecznych, osobom niepełnosprawnym 
intelektualnie towarzyszyli ich rodzice, z jednej strony wspierając 
swych podopiecznych, z drugiej natomiast wyznaczając standardy  
i kierunki polityki społecznej, prorodzinnej, zabezpieczenia spo-
łecznego itd. 
________________ 

15 A. Giddens, op. cit., s. 297, 292. 
16 Przyjęta przez ONZ i ratyfikowana w wielu państwach Konwencji o prawach 

osób niepełnosprawnych, którą Polska ratyfikowała w roku 2012. 
17 J. Macionis, Sociology, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1987. 
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Tabela 1. Przejście do roli pacjent do obywatela – od modelu medycznego do  
 politycznego 

 
ERA INSTYTU-
CJONALIZMU 

ERA DEIZNSTY-
TUCJONALIZMU 

ERA UCZEST-
NICTWA 

TYP MODELU 
Model medyczny – 
instytucjonalny 

Model rozwojowy, 
rehabilitacyjny, 
konsumencki 

Model obywatelski 
– indywidualnego 
wspierania 

Kto jest w centrum 
uwagi? 

Pacjent 
Klient – konsu-
ment 

Obywatel – czło-
nek społeczności 

Miejsce pobytu Zakład 
Hostel, szkoła 
specjalna, warsztat 
terapii zajęciowej 

Dom rodzinny, 
publiczna szkoła, 
zakład pracy 

Na czym polega 
pomoc? 

Sprawowanie 
opieki 

Realizacja progra-
mu 

Indywidualne 
wspieranie 

Kto kontroluje 
realizację progra-
mu? 

Profesjonalista – 
zwykle lekarz 

Interdyscyplinarny 
zespół 

Sama jednostka 

Co jest prioryte-
tem? 

Podstawowe po-
trzeby 

Rozwijanie spraw-
ności, kontrola 
zachowania 

Samostanowienie  
i relacje z innymi 

Co jest celem? 
Opieka i/lub le-
czenie 

Zmiana zachowa-
nia jednostek 

Zmiana postaw 
społecznych śro-
dowska 

Źródło: J. Knoll, From Community-Based Alternatives to Inclusion Communities, “Inclusive 
Communities” 1992, 1(1); V.J. Bradley, Evolution of a new service paradigm, [w:] Creating individual 
support for people with development disabilities, red. V.J. Bradley, J.W.A. Shbaugh, B.C. Baney, Paul 
H. Brookies Publishing Co., Baltimore, London, Sydney 1994. 

Ruchy społeczne – nowe wspólnoty czy sieci społeczne? 

Charakterystykę i rys historyczny inicjatyw podejmowanych 
przez rodziców osób niepełnosprawnych należy poprzedzić wyja-
śnieniem terminu „ruch społeczny”. Zasygnalizowana w poprzed-
nim akapicie zmiana społeczna stanowi element niezbędny do 
szczegółowego wyjaśnienia tego określenia. 
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Na gruncie socjologii, termin ten wyjaśniali m.in. H. Blumer, 
podkreślając element ustanowienia nowego porządku życia18,  
A. Touraine, odnosząc ruchy społeczne do „historycznych jednostek 
działających”19 czy M. Adamson i S. Borgos, prezentując wizję kon-
fliktu i ruchów masowych jako podstawowych podmiotów zmiany 
społecznej20. Proponuję wskazać konstytutywne komponenty ru-
chów społecznych, na które zwraca uwagę P. Sztompka21. Ruch 
społeczny stanowi zbiorowość, relatywnie rozproszoną, cechującą 
się wysokim poziomem spontaniczności, działającą razem, posiada-
jącą wspólny cel – dokonanie zmiany. Można wskazać typy ruchów 
społecznych22, uwzględniając zróżnicowane kryteria, odnosząc je 
tym samym do inicjatyw podejmowanych przez rodziców osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. Pod względem zakresu plano-
wanej zmiany należy wyszczególnić ruchy radykalne i reformator- 
skie. Pierwsze dążą do przekształcenia całego społeczeństwa, dru- 
gie natomiast do dokonania w nim zmian. W odniesieniu do tego 
kryterium ruch rodziców osób niepełnosprawnych można określić 
jako ruch reformatorski. Drugim kryterium różnicującym ruchy 
społeczne jest jakość zamierzonej zmiany. Niektóre ruchy zoriento- 
wane są na przyszłość, dokonywane pozytywnych zmian, kładąc 
nacisk na innowacje, podczas gdy inne dążą do odbudowania insty- 
tucji, norm, zwyczajów funkcjonujących w przeszłości, które na 
skutek próby czasu uległy zburzeniu. Pierwsze zostaną nazwane 
ruchami postępowymi, drugie natomiast konserwatywnymi (zwy- 
czajowymi). Zgodnie z tym kryterium ruch rodziców osób niepeł- 
nosprawnych to ruch postępowy. 
________________ 

18 H. Blumer, Coolective behavior, [w:] Principles of Sociology, red. A. McClung Lee 
Random House, Nowy Jork 1951. 

19 A. Touraine, The self-production of Society, University of Chicago Press, Chica-
go 1977, s. 298. 

20 M. Adamson, S. Borgos, This Mighty Dream: Social Protest Movements in the 
United States, Routledge & Kegan Paul, Boston 1984. 

21 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 
2005, s. 236. 

22 Ibidem, s. 261–265. 
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Jeszcze innym kryterium różnicującym ruchy społeczne jest tzw. 
„wektor” planowanej zmiany. Większość ruchów, w tym również 
skupiających rodziców osób niepełnosprawnych, ma charakter po- 
zytywny, a więc dąży do dokonania zmiany. Inne natomiast mają 
wektor negatywny, a zatem starają się zapobiec dokonującym 
zmianom. 

Ruchy społeczne mogą się także różnić pod względem właści- 
wej dla nich „logiki” działania23. Ruchy funkcjonujące w oparciu  
o logikę instrumentalną dążą do zdobycia władzy w celu dokonania 
zakładanych zmian. Celem ich działania jest sprawowanie kontroli 
politycznej, a z czasem przekształcenie się w grupę nacisku lub par- 
tię polityczną. Inne ruchy opierają swe działania na logice „ekspre- 
syjnej” i jak wskazuje P. Sztompka: 

(…) usiłują potwierdzić swą obecność, uzyskać akceptację dla propa- 
gowanych przez siebie wartości lub sposobów życia, zyskać autono- 
mię, równe prawa, emancypację kulturalną i polityczną dla swoich 
członków lub szerszego elektoratu24. 

Logika „ekspresyjna” bliższa jest funkcjonowaniu ruchów ro- 
dziców osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

Nawiązując do myśli A. Touraine’a25, w późnej nowoczesności 
mamy do czynienia z tzw. „nowymi ruchami społecznymi” (ang. 
new social movements). W przeciwieństwie do „starych”, odnoszą-
cych się do aktywności klasy robotniczej i interesów ekonomicz- 
nych, współczesne ruchy stawiają sobie za cel ingerencję w ele- 
menty struktury państwa takie jak polityka, ekonomia, biurokracja, 
jednakże przedmiot ich działań ma wymiar „postmaterialistyczny”.  
W przeciwieństwie do relacji o charakterze ekonomicznym, w cen- 
trum zainteresowania nowych ruchów znalazły się m.in. autonomia 
jednostki, jakość życia, tożsamość kulturowa, wolność od czynni- 
________________ 

23 D. Rucht, Themes, logics, and arenas of social movements: a structural approach, 
[w:] International Social Movement Research, t. 1, red. L. Kriesberg, JAI Press, Syra-
cuse 1988. 

24 P. Sztompka, op. cit., s. 263. 
25 A. Touraine, The Voice and the Eye, Cambridge University Press, Cambridge 1981. 
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ków ryzyka. Osoby zaangażowane we współczesne ruchy społeczne  
nie reprezentują konkretnej klasy społecznej, lecz łączy je podobień- 
stwo sytuacji życiowej, doświadczanego problemu, wspólnie po- 
dzielanych wartości. Należy zaznaczyć, że współczesne ruchy to  
najczęściej zdecentralizowane struktury, w większości przypomi- 
nające bardziej sieci niż hierarchiczne struktury. 

W odniesieniu do współczesnych stosunków łączących rodzi- 
ców osób niepełnosprawnych zasadne jest wskazanie dwóch ten- 
dencji: typowej dla postmodernizmu indywidualizacji życia26 oraz 
reaktywacji przednowoczesnej przynależności do wspólnoty. W świe- 
tle aktualnego stanu literatury zagadnienie rozróżnienia stosunków 
społecznych zostało już podjęcie przez klasyka socjologii huma- 
nistycznej F. Töenniesa27, który zarysował tendencję do odchodze- 
nia społeczeństw Europy kapitalistycznej od Gemeinschaft (wspól- 
noty) na rzecz Gesellschaft (stowarzyszeń). Odmiennego punkt  
widzenia przyjmuje M. Maffesoli28, który choć w swoich rozważa- 
niach proponuje podobną dwubiegunowość i podział stosunków 
społecznych na społeczność (social) i wspólnotę (socialité). Zgodnie  
z jego podejściem ludzie odchodzą od społeczności na rzecz wspól-
noty, budując więzi i bliższe relacje, choć nie oznacza to powrotu  
do tradycyjnych form wspólnotowości. Jednostka nie przynależy do 
wspólnoty, określanej przez Maffesolego jako „nowe plemię” ze 
względu na urodzenie, lecz na skutek świadomej decyzji. 

P. Morris29 rozróżnia wspólnoty na: przypisania, charakteryzu- 
jące się zamkniętą strukturą skupiającą członków ze względu na 
pochodzenie oraz uzgodnienia, do których członkowie przystępują 
________________ 

26 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo 
Naukowe „Scholar”, Warszawa 2004. 

27 F. Toënnies, Wspólnota i stowarzyszenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1988. 

28 M. Maffesoli, Le temps des tribus. Le déclin de l'individualisme dans les sociétés 
postmodernes, La Table Ronde, Paris 2000. 

29 P. Morris, Community beyond tradition, [w:] Detraditionalization. Critical Reflec-
tions on Authority and Identity, red. P. Heelas, S. Lash, P. Morris, Blackwell Pub-
lishers, Oxford 1996. 
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poprzez świadomy, indywidualny wybór. Tradycyjne wspólnoty 
przypisania funkcjonowały na poziomie lokalnym i cechowały je  
silne osadzenie w czasie. Identyfikacja członków wynikała z po- 
trzeby przynależności. Wspólnoty uzgodnienia cechuje oderwanie  
od kontekstu czasowo-przestrzennego, transnarodowy oraz wyobra- 
żeniowy charakter polegający na częstym zastępowaniu kontaktu  
twarzą w twarz alternatywnymi formami komunikacji30. 

Zdaniem M. Marody i A. Gizy-Poleszczuk31 jednostka, która jest  
kulturowo zakorzeniona w indywidualizmie, realizuje własną indy- 
widualność poprzez przynależność do wspólnoty. Według A. Wittel32  
powstawanie nowych form integracji społecznej może implikować  
organizacja nowego rodzaju relacji społecznych, określanych jako  
uspołecznienie sieciowe (ang. network sociality). Polega ono na  
dążeniu do osiągnięcia konkretnego celu, do wywołania określonej  
zmiany społecznej. Relacje sieciowe są elastyczne, natychmiastowe,  
bardzo intensywne ale z drugiej strony cechują się tymczasowością.  
Otwarta struktura grupy sprawia, że w momencie osiągnięcia celu  
relacje zostają zakończone, a jednostka wytwarza więzi w grupie  
skupionej na realizacji innego przedsięwzięcia. Wielość i różno- 
rodność ruchów podejmowanych przez rodziców utrudnia znale- 
zienie jednej odpowiedzi na pytanie odnoszące się to tożsamości,  
podzielanych wartości oraz głównego celu, do którego dążą. Inicja- 
tywy podejmowane prze rodziców osób niepełnosprawnych mogą  
wynikać ze wspólnie podzielanych poglądów, gotowości do podję- 
cia świadomej decyzji oraz mogą być podyktowane chęcią osiągnięcia  
konkretnego celu. Nawiązując do rozróżnienia P. Morrisa33, są to  
________________ 

30 B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu 
się nacjonalizmu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997. 

31 M. Marody, A. Giza-Poleszczuk, Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmia-
ny społecznej, Wydawnictwo Nakowe Scholar, Warszawa 2004. 

32 A. Wittel, Towards a network society, „Theory, Culture and Society” 2001, t. 18, 
nr 6. 

33 P. Morris, Community beyond tradition, [w:] Detraditionalization. Critical Reflec-
tions on Authority and Identity, red. P. Heelas, S. Lash, P. Morris, Blackwell Pub-
lishers, Oxford 1996. 
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wspólnoty uzgodnienia. Mogą funkcjonować w oparciu o bliskie,  
bezpośrednie stosunki łączące ich członków (np. wspólnota „Wiara  
i Światło”34), ale również w oparciu o komunikację zapośredniczoną  
w obrębie komunikatorów online, grup samopomocowych w prze- 
strzeni wirtualnej czy forów internetowych35 (np. forum Ogólnopol- 
skiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Razem  
Możemy Więcej”36). Na skutek rosnącej popularności portali spo- 
łecznościowych, dostępności nowych technologii i aplikacji mobil- 
nych rodzice osób niepełnosprawnych coraz częściej tworzą grupy  
na portalach takich jak Facebook37. 

Początki kształtowania się ruchu rodziców  
osób niepełnosprawnych  

– samopomoc, samoorganizacja, samorządność 

J. Hrynkiewicz wskazuje, że sfery działania ruchów i inicja- 
tyw społecznych obejmują te dziedziny, które charakteryzują się  
brakiem odpowiednich instytucji, ich niewłaściwym funkcjonowa- 
niem oraz niemożnością zaspokojenia istotnych potrzeb38. Ruchy  
________________ 

34 Strona internetowa wspólnoty „Wiara i Światło”: http://ekai.pl/wspolnoty/ 
ruch-wiara-i-swiatlo/ [21.11.2015]. 

35 Więcej znajduje się w moim artykule: Koperski Ł, E-pomoc dla e-rodziców dzieci 
z niepełnosprawnością, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”3/2014, Instytut Rozwoju 
Służb Społecznych, s. 107–118. 

36 Strona internetowa, na której znajduje się forum: http://www.razem-moze 
my-wiecej.com.pl/?page=forum [21.11.2015]. 

37 W 2015 r. prowadziłem badania wśród rodziców osób niepełnosprawnych,  
tworzących grupy wsparcia na portalu społeczni ościowym Facebook. Oto naj- 
ważniejsze wnioski z badań: (1) grupy te stwarzają możliwość podzielenia się cen- 
nymi informacjami i poradami pomiędzy rodzicami, którzy znajdują się podobnym  
położeniu; (2) wsparcie online może być realizowane w oderwaniu od ograniczeń  
czasowo-przestrzennych; (3) uczestnictwo w obrębie grup umożliwia realizację nie  
tylko funkcji o charakterze pomocowym, ale przede wszystkim afiliacyjnym.  

38 J. Hrynkiewicz, Ruchy i inicjatywy społeczne w sferze socjalnej, [w:] Zarad- 
ność społeczna: z badań nad społecznymi inicjatywami w dziedzinie rozwiązywania proble-
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społeczne podejmowane w latach 80. przez rodziców osób nie- 
pełnosprawnych wynikały z następujących powodów: (1) brak  
odpowiednich instytucji wsparcia rodziny, (2) niedostatecznej  
liczny takich instytucji, (3) niskiej oceny działania tych instytucji,  
(4) trudności w zapewnieniu opieki we własnym zakresie, (5) po- 
jawienie się nowych, dotychczas nieznanych schorzeń, (6) wyższa  
świadomość rodziców związana z okolicznościami pojawienia się  
niepełnosprawnego dziecka39. Można odnieść wrażenie, że pomi- 
mo ćwierćwiecza od pojawienia się pierwszych publikacji doty- 
czących funkcjonowania rodziców osób niepełnosprawnych, przy- 
czyny tworzenia prze nich ruchów są wciąż aktualne. Z jednej  
strony należy je ulokować w środowisku społecznym (instytu- 
cjach, infrastrukturze), które niedostatecznie odpowiada na poja- 
wiające się problemy. Z drugiej strony tworzenie ruchów społecz- 
nych przez rodziców jest wyrazem wzrastającego poziomu wiedzy  
zarówno w kontekście doświadczanych trudności oraz posiada- 
nych prawa. 

Historia pierwszych inicjatyw podejmowanych przez rodziców  
osób niepełnosprawnych sięga pierwszej połowy lat 60. W 1962 r.  
Ewa i Roman Garliccyz Warszawy nawiązali pierwsze oficjalne  
kontakty z innymi rodzicami w celu organizacji opieki nad dziećmi  
młodzieżą i osobami dorosłymi z głębszą niepełnosprawnością inte- 
lektualną. Rok po tym wydarzeniu, ukazał się artykuły: Bolesny  
temat (w tygodniku ilustrowanym „Świat”) oraz Spontaniczna inicja- 
tywa – na razie bez odpowiedzi (w „Życiu Warszawy”) opisujące funk- 
cjonowanie i zmaganie się z trudnościami przez rodziców posiada- 
jących dzieci niepełnosprawne40. Inicjatywy podejmowane przez  
rodziców istniały już od lat 50. w Danii, Holandii, Norwegii, Anglii 
________________ 

mów Polski lat osiemdziesiątych, red. J. Kwaśniewski, R. Sobiech, J. Zamecka, Polskie 
Towarzystwo Socjologiczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990,  
s. 167. 

39 J. Hrynkiewicz, Ruchy i inicjatywy społeczne w sferze socjalnej, [w:] Zaradność 
społeczna…, s. 170. 

40 E.B. Abramowska, op. cit., s. 13. 
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czy Stanach Zjednoczonych41. W Polsce w 1963 r. przy Zarządzie  
Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci powstał Komitet Pomo- 
cy Dzieciom Specjalnej Troski (KPDST). W tym samym roku po- 
wstały oddziały koła w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Gdań- 
sku i Częstochowie. Lata 70. i 80. to systematyczny wzrost liczby  
nowych inicjatyw podejmowanych przez rodziców. Rozpoczęto  
tworzyć turnusy rehabilitacyjne dla rodzin z małymi dziećmi.  
Podjęto temat wczesnej interwencji w odniesieniu do niepełno-
sprawności intelektualnej oraz oficjalnie podkreślono potrzebę  
psychicznego wspierania rodziców dzieci niepełnosprawnych.  
Ciekawą inicjatywą, rozpoczętą w drugiej połowie lat 70. była au-
dycja na antenie Polskiego Radia pt. „Nie jesteście sami”, skiero-
wana dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. W 1983 r., Komitet  
Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski został przemianowany na Ko- 

________________ 

41 Badania empiryczne dotyczące tworzenia przez rodziców ruchów społecz-
nych, organizacji i inicjatyw obywatelskich realizowano m.in. w następujących 
państwach: Francja: rola stowarzyszeń rodziców wpowstawaniu projektów nauko- 
wych dotyczących przyczyn powstawania niepełnosprawności intelektualnej oraz 
ośrodków wsparcia (Billé M., Niepełnosprawność intelektualna. Od ignorancji do obywa-
telstwa − działalność stowarzyszeń rodziców, [w:] Wpływ ruchu rodziców osób z niepełno-
sprawnością intelektualną na rozwój nauki i życie społeczne. Raport z badań, Warszawa 
2014); Litwa: powstanie Litewskiego Towarzystwa Opieki nad Osobami z Niepełno-
sprawnością Intelektualną „Viltis” (poprawa warunków i jakości życia ich dzieci, 
przywracania społeczeństwu osób niepełnosprawnych) (Olesova N., Wpływ społe-
czeństwa obywatelskiego na jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] 
Wpływ ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością…); Włochy: pierwsze stowarzysze-
nia rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie powstały w latach 50. Współ-
cześnie rolą organizacji pozarządowych jest wspieranie rodzin w otwieraniu się na 
społeczeństwo (Bosisio Fazzi L., Stowarzyszenia rodziców we Włoszech. Historia, rola  
i funkcja społeczna w zapewnieniu praw i dobrej jakości życia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, [w:] Wpływ ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością…); Stany Zjedno-
czone: doskonale rozwinięta instytucja rzecznictwa, reprezentacji interesów oraz 
rola rodziców w tworzeniu i doskonaleniu self-adwokatury (Foster M., Taub Dryn-
dak D., Rola rzecznictwa i organizacji typu non-profit w tworzeniu i wdrażaniu usług dla 
osób z niepełnosprawnością intelektualną w Stanach Zjednoczonych, [w:] Wpływ ruchu 
rodziców osób z niepełnosprawnością…). 
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mitet Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym, którym kie-
rować rozpoczęli K. Mrugalska, T. Dłuska i I. Wald. Dzięki usilnym 
staraniom działaczy Komitetu PDST wprowadzono kilka udogod-
nień dla rodziców, m.in. wydłużony urlop wychowawczy, zasiłek 
pielęgnacyjny, stały zasiłek dla osób, które nabyły niepełnospraw-
ność przed 18. rokiem życia i nie mogły podjąć zatrudnienia42. Na  
przełomie transformacji polityczno-gospodarczej w latach 1990–1991  
doszło do odłączenia się Komitetu z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.  
W jego miejsce zarejestrowano Polskie Stowarzyszenie na Rzecz  
Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pierwszą organizację poza-
rządową w Polsce wpierającą osoby niepełnosprawne intelektual- 
nie i ich rodziny43. Począwszy od początku lat 90. powołano wiele  
podmiotów podejmujące tematykę niepełnosprawności w rodzi-
nie44, często działających po dziś dzień, które wcześniej funkcjono-
wały jako koła, komitety, nieformalne grupy bądź wspólnoty. 
Obecnie najczęściej rozwijanymi obszarami działania są kwestie 
edukacji, wsparcia, aktywizacji społeczno-zawodowej, włączania  
w główny nurt życia społecznego, rehabilitacji społecznej, czy  
wreszcie polityki społecznej. 

Od roku 2014 jesteśmy świadkami tworzenia przez rodziców 
osób niepełnosprawnych ogólnopolskiej platformy sprzeciwu wo- 
bec obecnego systemu zabezpieczenia socjalnego skierowanego dla 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 25 lat po obradach Okrągłego 
Stołu, z inicjatywy rodziców osób niepełnosprawnych zorganizo- 
wano cykl spotkań przy okrągłym stole, których tematem prze- 
wodnim była sytuacja osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Pol- 
sce. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele zróżnicowanych 
środowisk, m.in. resortów zdrowia, edukacji, finansów, pracy i poli 
________________ 

42 E.B. Abramowska, op, cit, s. 11–14. 
43 Ibidem, s. 16–26. 
44 Przykłady organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Na Tak (Poznań), 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Razem Możemy 
Więcej” (Kędzierzyn-Koźle), Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci, Mło-
dzieży i Osób Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych „Oni są” (Kąty), Stowarzy-
szenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” (Czechowice-Dziedzice). 
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tyki społecznej, samorządowcy, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik 
Praw Obywatelskich, przedstawiciel Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno- 
sprawnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych45 oraz ro- 
dzice osób niepełnosprawnych. Wśród postulatów rodziców osób 
niepełnosprawnych znalazły się m.in. podniesienie kwoty dofinan-
sowania do turnusów rehabilitacyjnych i refundowanego sprzętu 
medycznego, zwiększenie liczby godzin darmowej rehabilitacji  
i dostępu do specjalistycznych placówek po ukończonej edukacji 
dziecka oraz przekazywania subwencji oświatowej dla niepełno- 
sprawnych dzieci bezpośrednio szkołom. Ponadto kwestię sporną 
stanowi wysokość świadczeń rodzinnych – świadczenia pielęgna- 
cyjnego, zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego. 
Obecnie świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1200 zł przysługu- 
je rodzicom niepełnosprawnych dzieci, jeśli ich niepełnosprawność 
powstała przed ukończeniem 18 lat (lub 25 lat, gdy się uczą). Wa- 
runkiem otrzymywania świadczenia jest rezygnacja z pracy w celu 
opieki nad dzieckiem. Nie obowiązuje w tym przypadku kryterium 
dochodowe. Inne zasady odnoszą się do opiekunów osób, których 
niepełnosprawność powstała po osiągnięciu przez nie dorosłości. 
Otrzymują oni zasiłek dla opiekuna w wysokości 520 zł. Zgodnie  
z projektem ustawy z 2015 r., wszyscy opiekunowie osób niepełno-
sprawnych rezygnujący z pracy zawodowej mogliby otrzymywać 
świadczenie pielęgnacyjne zależne od kryterium dochodowego 
(1000 zł netto na osobę w rodzinie), a wysokość – od wieku niepeł-
nosprawnego. Opiekunom osób, które nie ukończyłyby 18 lub 25 lat 
przysługiwałoby świadczenie w wysokości 1200 zł w roku 2015  
i 1300 zł od 2016 r., natomiast opiekunom dorosłych osób niepełno- 
sprawnych świadczenie wynoszące 800 zł netto. 

________________ 

45 Piotr Pawłowski (Integracja), Anna Woźniak-Szymańska (Polski Związek 
Niewidomych), Anna Dymna (Fundacja Mimo Wszystko), ks. Tadeusz Isakowicz- 
-Zaleski (Fundacja im. Brata Alberta), Krystyna Mrugalska (honorowa prezes Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym), Joanna 
Janocha i Barbara Abramowska (obie: PSOUU), Bartosz Mioduszewski (Fundacja 
Aktywizacja). 
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Ruch rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie spełnia 
szereg funkcji, odnoszących się zarówno do bezpośrednich działań 
pomocowych, ale również integrujących i wzmacniających więzi 
między rodzicami – aktorami społecznymi (tabela 2). 

Tabela 2. Funkcje ruchu rodziców osób niepełnosprawnych 

Funkcja Wyjaśnienie 

Wspierająca 
Organizacja wsparcia społecznego dla osób niepełnospraw-
nych i ich rodziców (opiekunów) 

Kontrolna 
Kontrola instytucji i realizowanych działań w obszarze 
wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

Afiliacyjna 
Możliwość współtworzenia ruchu, przynależenie do niego, 
podejmowania nowych inicjatyw 

Kreacyjna 
Współtworzenie standardów wsparcia osób niepełnospraw-
nych intelektualnie i ich rodzin 

Integracyjna 
Integracja rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie; 
możliwość nawiązywania nowych znajomości, często  
w oderwaniu od czasu i przestrzeni 

Informacyjna 
Przekazywanie informacji związanych z zagadnieniem 
niepełnosprawności, działaniami pomocowymi bądź ich 
brakiem 

Opiniotwórcza 
Zabieranie głosu w publicznym dyskursie, poprzez przed-
stawianie społeczeństwu problemu z perspektywy rodzica 
(opiekuna) osoby niepełnosprawnej 

Źródło: Opracowanie własne 

Podsumowanie 

Współczesne inicjatywy podejmowane przez rodziców osób 
niepełnosprawnych, niezależnie od ich skuteczności dowodzą, że 
mamy do czynienia z ruchem społecznym o specyficznej strukturze 
i dynamice funkcjonowania. Pomimo wysokiej populacji, rodzice 
osób niepełnosprawnych stanowią kategorię niezwykle dobrze zor-
ganizowaną i spójną w swych założeniach. Współtworzenie prze-



182 ŁUKASZ KOPERSKI 

strzeni do nawiązywania nowych relacji, w odniesieniu do kontak-
tów bezpośrednich oraz zapośredniczonych w mediach sprzyja 
budowaniu zaufania, umacniania wsparcia społecznego oraz po-
szukiwania alternatywnych metod działania. Idee towarzyszące 
działaniom rodziców z jednej strony stanowią odpowiedź na niee-
fektywne funkcjonowanie systemu wsparcia w wymiarze instytu-
cjonalnym poprzez opór, z drugiej zaś nawiązują do podstawowych 
wartości, jak sprawiedliwość społeczna czy przeciwdziałanie mar-
ginalizacji. 

Wracając do pytania postawionego na początku artykułu o rolę 
ruchu rodziców w tworzeniu warunków sprzyjających emancypacji 
osób niepełnosprawnych, można wskazać dwa scenariusze. 

Po pierwsze ruch rodziców może przyczyniać się do emancypa-
cji osób niepełnosprawnych, poprzez (1) prezentowanie ich jako 
autonomicznych jednostek, które zasługują na równe traktowanie, 
(2) wspomaganie ich autonomii oraz (3) wzmacnianie poczucia 
sprawstwa. Inicjatyw podejmowane przez rodziców, bądź założone 
przy ich udziale podmioty, dążą do podkreślania roli społeczno-
zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zmianie ulega 
medialny wizerunek samych niepełnosprawnych, jako osób posia-
dających talenty, umiejętności, zasoby czy kompetencje społeczne 
na wysokim poziomie. 

Po drugie ruch rodziców może jednocześnie przyczyniać się  
do ograniczeniami emancypacji osób niepełnosprawnych intelektu-
alnie. Położenie akcentu na kwestię socjalną może skutkować 
przedstawianiem i odbieraniem niepełnosprawnych jako niewy- 
uczalnych, niesamodzielnych, potrzebujących ciągłej opieki – w kon- 
sekwencji jako kategorii niezaradnej życiowo i społecznie. 
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Today, variative education has become a reality in Ukraine. It is 
informed by the conceptual framework of “society for all’ and  
“education for all”, including for children who until recently were 
left behind the mainstream education processes due to the then 
widespread view that considered their education hopeless. Funda-
mentally, the changes that are happening in Ukraine today as part 
of education transformation processes represent a real shift from the 
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old, reproductive education model, where the mission of the school 
was to keep the social system unchanged, to a new and dynamic 
model, where school and education are empowered to develop and 
upgrade, to reproduce and stimulate social changes. One of the 
challenges in achieving these objectives is the inability of contempo-
rary schools to respond timely and adequately to the rapid changes 
in modern education. For example, today the education, in which 
students are passive receivers of knowledge and do not engage with 
the community, seems unacceptable. The socialization of children 
with special educational needs comes to the forefront in the existing 
special education system; it divides opinion and attracts a lot of 
criticism. 

In Ukraine, notwithstanding its developed and extensive special 
education system, a significant number of children with disabilities 
do not have access to special support and have no opportunities to 
meet their special learning needs. 

Built on the tendencies to segregate children with disabilities, 
the special education system now fails to fully answer the demands 
of society. There has been a complete mismatch of objectives of the 
special education system and the value-based objectives declared by 
society. 

Therefore, the issues of their education, development and provi-
sion of special support should to be addressed as a matter of urgency. 

At present special boarding schools, or internats, where children 
with disabilities are educated, do not facilitate their social inclusion. 
While not denying the resource capacities of special boarding 
schools, the adequate physical environment, high qualification of 
staff and provision of the required medical, intervention and peda-
gogical services, it should be noted that such institutions promote 
segregation and marginalization. At the same time, the advanced 
education policy sets social inclusion of children with disabilities 
against segregation and identifies it as a progressive trend for the 
development of the modern education community. 

Nowadays, special education in Ukraine is a system of differen-
tiated educational institutions, both traditional and innovative ones 
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(the latter include rehabilitation, recreational, social-medical-peda-
gogical centers, etc.). Without dwelling on the detailed analysis of 
the special education system, it is useful to mention that in our 
country special settings for children with disabilities are subordi-
nated to different government agencies. The Ministry of Education 
and Science oversees special preschools and schools, psychological, 
medical and pedagogical centres as well as education and rehabili-
tation centres. The Ministry of Health is responsible for health cen-
tres, early intervention centres, and infant homes. Children’s orpha-
nages, social and pedagogical rehabilitation centres, special infant 
homes etc. fall into the remit of the Ministry of Social Policy and the 
Ministry of Family, Youth and Sports. The fact that different special 
institutions for children with disabilities belong to the competence 
of different agencies creates a host of challenges, because interde-
partmental barriers impede full statistical accounting of such chil-
dren and hinder the efforts to mainstream social and pedagogical 
support and assistance. 

Alongside clear strengths of the contemporary special education 
system, it is important to point out its significant disadvantages as 
listed below. 

– Its unified nature renders it impossible to meet the needs of all 
students with disabilities, complicates the introduction of syllabi 
with multiple instructional options as well as necessary changes 
and additions to curricula. 

– Children with disabilities remain isolated at special boarding 
schools, which today are the main special educational settings. This 
creates significant negative implications in social domain, specifical-
ly, families do not feel a part of the educational process, students 
have little opportunities to develop basic social skills and life com-
petencies, etc. 

– Social and practical aspects of the educational process are not 
given sufficient attention, which leads to low levels of social and life 
competencies in students, little knowledge of social norms and rules 
and underpin, and a lack of independent living skills. 
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– Little individualization and the lack of student-centered  
approach in teaching and learning create challenges in the emotion-
al and personal development of students, their inadequate assess-
ment of own strengths and abilities. 

– Low effectiveness of intervention sessions results in poor 
communicative competence and social withdrawal. 

– The lack of licensed psychological and pedagogical tools to di-
agnose impairments impedes both proper special preschool/school 
placement and the organization of the relevant teaching and  
learning. 

– The existing research-based, methodological and teaching re-
sources are not enough to educate children with severe disabilities, 
atypical impairments, who need additional educational, interven-
tion and rehabilitation services. 

At the present stage, the logic of the development of education, 
including special education, does not harmonize with the logic of 
society development. This could be explained by the fact that the 
crisis that the special education system is undergoing due to a criti-
cal review of its traditional underlying values, difficulties with ma-
terial provision for special preschools/schools and a time gap be-
tween the level special educational support and the changing social 
needs. 

The objectives to reorganize and upgrade the national teacher 
training system based on the principles of democracy, humanism, 
modernization and the recognition of each child’s right to educa-
tion, appropriate to his or her cognitive abilities and the imperatives 
of our times, serve as reference guides in seeking the best ways to 
reform it, promote social inclusion of children with disabilities and 
their integration into the community. Generally, it is assumed that 
the reorganization of education will be facilitated by inclusive edu-
cation, the fundamental concept of which reflects one of the key 
democratic ideas, i.e. all children are valued and active members of 
the community. Education in inclusive settings is beneficial for chil-
dren with special educational needs as well as for other children 
and society as a whole. 
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Inclusive education as a set of educational services should be 
provided by inclusive schools – educational settings that adapt syl-
labi, curricula and physical environment, make use of the available 
community resources, engage with parents and collaborate with 
professionals to provide special services based on the needs of each 
individual child, as well as ensure a supportive climate at the edu-
cational environment. 

In post-Soviet counties inclusive processes in the education of 
children with special needs are characterized by certain distinctive 
features and have been developing in a particular social and cultur-
al context. Consequently, in Ukraine inclusive education requires  
a thoughtful approach both on the part of governmental agencies 
and public, that would take into account the strengths and 
achievements of educating separate disability-based groups. 

In our country the integration of children with disabilities into 
mainstream education environment as one of the ways to make the 
entire education system more humanistic, corresponds to the na-
tional policy priorities set out in the National Doctrine for the De-
velopment of Education in Ukraine for 21st century and include 
‘student-centred approach to education; creating equal opportunities for 
children and youth to receive quality education; ensuring multiple options 
of basic and complete secondary education consistent with individual abili-
ties and capabilities’ (National Doctrine of the Development of Educa-
tion in Ukraine for the 21st century, 2004). 

In Ukraine the academic community views the inclusive  
approach to the education of children with disabilities in terms of its 
prospects and opportunities to further develop the entire education 
system. In real time and space, this process is gaining specific fea-
tures and forms in individual communities, countries and regions, 
and at the same time it has a universal humanitarian origin and 
direction. 

It should be noted, that inclusive teaching and learning are 
based on systemic, comprehensive and student-centred approaches 
and focus on the structural, functional and social dimensions of 
education. So, to make such teaching and learning successful,  
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a supportive social environment needs to be created to nurture the 
development of children with disabilities and ensure their equal 
rights to receive educational services. Inclusive education, as a natu-
ral and logical transformation of mainstream and special education 
settings, is one of the core institutes of social inclusion. The imple-
mentation of educational integration technologies will help to rec-
oncile the contradictions between the equal rights of persons with 
disabilities in choosing their life paths, education options, educa-
tional services and the actual inequality of opportunity faced by 
different social groups. 

In general, to develop the practices of social inclusion of chil-
dren with disabilities, it is necessary to transform the national social 
policy in line with the principles of unconditionally recognizing 
their rights and freedoms, establishing comprehensive supports and 
advocating their inclusion into community. This calls for focused 
and systematic effort to overcome the existing social and cultural 
ignoring of people with disabilities and negative attitudes towards 
them. 

In this respect a number of conditions may be identified that are 
key to successful inclusive processes: 

– stable national social policy indented to engage all members of 
society without any exceptions; 

– early intervention practices and developmental activities; 
– social support and assistance to families of children with disa-

bilities; 
– limiting the practice of placing children with disabilities to and 

educating them at segregated settings; 
– developing legal framework for inclusive education of persons 

with disabilities; 
– creating and extending the system of education and vocational 

training and integrating persons with disabilities into state and 
non-governmental structures; 

– fostering tolerant attitudes towards persons with disabilities. 
Tolerance is directly linked to the level of awareness about the 

development of such people and the specific aspects of their life. 
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Based on the above, a number of issues may be formulated by 
way of recommendations to improve the process of including this 
group of students into mainstream educational space. 

– The effectiveness of inclusive teaching and learning may be 
enhanced significantly through timely and skilled assessment of the 
child’s development, and though advice and information support 
provided to teachers and administration of the child’s school and to 
his/her parents. 

– Inclusive education of children with disabilities requires in-
puts by different professionals (e.g. teacher assistant, psychologist, 
medical worker, social educator and others). 

– In the context of educational integration, it is essential organ-
ize psychological and pedagogical support for students based on  
a multidisciplinary approach. 

– Support from outside professionals from different settings and 
organizations should be coordinated at the local level. 

– Inclusive education calls for the relevant regulatory legal 
framework that stipulates legal principles for providing access to 
different education formats for persons with disabilities. 

– It is necessary to design and further improve special education 
curricula, syllabi, textbooks, teaching and learning aids taking into 
consideration student-centred and learning-by-doing approaches in 
educating children with special needs. 

– Effective inclusive education depends on special training and 
re-training for teachers. The purpose of such training will be to help 
regular school (preschool) educators master the skills for differenti-
ated instruction, using differentiated learning strategies, etc. 

Certainly, the introduction of inclusive education requires coor-
dinated and urgent action on the part of the Ministry of Education 
and Science, Ministry of Health, Ministry of Labour and Social Poli-
cy; support from professional associations of teachers, therapists; 
active involvement of local communities and non-governmental 
organizations; collaboration with international community that  
advocates democratic values and principles of civic society. 
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16 ноября 1995 года была представлена Декларация прин-
ципов толерантности, утвержденная резолюцией 5.61 Генераль-
ной конференции ЮНЕСКО. Из нее следует, что „толеран-
тность означает уважение, принятие и правильное понимание 
богатого разнообразия культур нашего мира, наших форм са-
мовыражения и способов проявления человеческой индиви-
дуальности”1. Толерантность делает возможным достижение 
мира и способствует замене культуры войны культурой мира. 
Толерантность означает, что „каждый свободен придержи-
ваться своих убеждений и признает такое право за другими”, 
означает признание того, что „люди по своей природе раз-
личаются по внешнему виду, положению, речи, поведению  
и ценностям, обладают правом жить в мире и сохранять свою 
индивидуальность и не могут навязывать взгляды одного чело-
века другим”2. В данном документе сформулированы следу-
ющие принципы толерантности: 

– отказ от насилия как неприемлемого средства приобще-
ния человека к какой-либо идее; 

– добровольность выбора; 
– умение принудить себя, не принуждая других; 
– подчинение законам, традициям и обычаям, не нарушая 

их и удовлетворяя общественные потребности; 
– принятие Другого, который может отличаться по разным 

признакам – национальным, расовым, культурным, рели-
гиозным. 

Из опыта Рос йской Федерации 

Социально-экономические преобразования в России по-
следних десятилетий затронули все сферы жизни. Параллельно 
с изменениями материального мира мы осваиваем и демокра-
________________ 

1 Kларация принципов толерантности. Утверждена резолюцией 5.61 гене-
ральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г. 

2 Ibidem. 
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тические идеи, строящиеся на признании равенства прав всех 
граждан страны. 

Включение детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов в жизнь общества постепенно становит-
ся магистральной линией социального развития нашей страны. 
И именно решение вопросов толерантности к людям с пробле-
мами развития является ключевым фактором, способствующим 
решению этой задачи. 

В настоящее время в России во всех образовательных орга-
низациях для умственно отсталых детей открыты отдельные 
классы для детей-инвалидов с тяжёлыми и множественными 
нарушениями развития. Они включены в Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт обучающихся с умст-
венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее 
– ФГОС)3. Для этой категории детей-инвалидов разработана 
специальная программа, „академический” компонент которой 
максимально редуцируется (сужается), а главное внимание 
уделяется жизненной компетенции и социальной адаптации 
детей, способности жить в нормальных средовых условиях. 

Большую роль в психолого-педагогическом изучении и со-
вершенствовании социализации детей с выраженными нару-
шениями развития сыграл прошедший в Москве в октябре  
2015 году I Всероссийский съезд дефектологов „Особые дети  
в обществе”. В выступлениях участников съезда отмечалось, что 
проделана большая работа по научному изучению данной 
категории детей-инвалидов, совершенствованию программно-
методического материала для самих обучающихся и их роди-
телей. Вместе с тем подчёркивалось, что возникают непреодо-
лимые сложности трудоустройства инвалидов, когда по 
окончании образовательной организации большинство из них 
остаётся вне существующих форм занятости. 

________________ 

3 Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умст-
венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). М.: Минобрнауки 
РФ 2014, с. 380.  



198 ALEXANDER MULLER RUVIMOVICH, LISOVSKAYA TATIANA VIKTOROVNA 

Имеются лишь отдельные примеры, когда каждая образова-
тельная организация старается решить этот вопрос самосто-
ятельно, организуя „надстройку” в виде разнопрофильных 
мастерских (Псковский лечебно-образовательный центр, Центр 
коррекции и развития „Детская личность” (г. Москва), школа 
Святого Георгия (г. Москва), коррекционная школа-интернат 
№ 102 (г. Москва)). Однако это всё единичные случаи, и в своём 
большинстве эти инвалиды по окончании школы оказываются 
опять „запертыми” дома и теряют усвоенное ранее. Даже после 
окончания колледжа (Московский колледж №21 „Центр со-
циальной адаптации и профессиональной подготовки”) или 
техникума („Пермский техникум промышленных и информа-
ционных технологий”) лица с умеренной умственной отста-
лостью, овладев профессией „швея”, „озеленитель”, „полигра-
фист” и т.п. не могут найти работу (отдельные случаи не 
решают проблемы). Такое положение дел весьма отрицательно 
сказывается на состоянии самих инвалидов и, конечно, на всём 
жизненном укладе их близких4. 

Нужна сеть „покровительственных мастерских”, работаю-
щих в системе учреждений Министерства социальной защиты 
населения или обществ инвалидов. Следует открыть на му-
ниципальных производствах места защищенного труда, где 
могли бы работать эти люди. Требуются законодательные акты, 
определяющие пути трудоустройства (занятости) этой катего-
рии инвалидов. 

Непосредственно с вопросом трудоустройства этой катего-
рии инвалидов связана проблема толерантности социума. 

Философский энциклопедический словарь объясняет „толе-
рантность” как „терпимость к иного рода взглядам, нравам, 
привычкам”5. По определению С.К. Бондыревой и Д.В. Ко-
________________ 

4 А.Р. Маллер, Социальное образование детей с нарушениями интеллекта (вы-
раженная интеллектуальная недостаточность): учеб.-метод. пособие, М.: Педа-
гогическое общество России 2015, с. 224. 

5 Философский энциклопедический словарь, под ред. А.Б. Васильева, 2-е изд., 
М.: Инфра-М, 2011, 576 с. 
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лесова, „толерантность – это способность индивида без проти-
водействия воспринимать отличающиеся от его собственного мн-
ения образ жизни, характер поведения и какие-либо иные особенности 
других индивидов”6. Нам близки мысли А.Г. Асмолова, обращён-
ные к участникам I Всероссийского съезда дефектологов о том, 
что „сумеем ли мы преодолеть негативные стереотипы, пред-
рассудки по отношению к Иным, не похожим на нас людям,  
и прежде всего, к особым детям. Именно эти негативные 
стереотипы и выступают как социальные и психологические 
барьеры, превращающие порой детей и людей с ОВЗ в социаль-
ных изгоев…”. 

Наши исследования показали, что главной, ведущей причи-
ной отказа в приёме на работу лиц с ментальной недостаточ-
ностью являлась их внешность. Назывались и другие причины 
(сложное экономическое положение в стране, невозможность 
организации рабочих мест и т.д.), но на первое место всегда 
выходила проблема внешности этих людей, отрицательное 
отношение окружающих к этой категории инвалидов7. 

Учитывая важность данной проблемы, нами был разра-
ботан межрегиональный проект „Дети как дети. Воспитание  
в обществе толерантного отношения к детям-инвалидам” (да-
лее – Проект). 

Сущность настоящего Проекта заключается в том, что, с од-
ной стороны, идёт воспитание в обществе толерантного отно-
шения к людям с проблемами развития, с другой – совершен-
ствование у детей-инвалидов в ходе их обучения навыков 
социальной коммуникации и организация поддержки семей 
детей с нарушениями развития. 

В задачи Проекта входит: мониторинг оценки толерантности  
к детям-инвалидам и воспитание гуманистического отношения 
к людям с отклонениями в развитии; организация курсовой 
подготовки для специалистов, работающих с детьмиинвалида-
________________ 

6 С.К. Бондырева, Д.В Колесов. Толерантность (введение в проблему) Мос-
ква-Воронеж 2003. 

7 А.Р. Маллер, Социальное образование детей с нарушениями интеллекта…, с. 224. 
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ми; проведение круглых столов, семинаров, открытых уроков 
по вопросам толерантного отношения к детям с проблемами 
развития; разработка программно-методических материалов по 
формированию у детей-инвалидов социальной омпетентности; 
подготовка литературы для родителей; освещение результатов 
Проекта в научной литературе и средствах массовой инфо-
рмации. 

Согласно задачам Проекта мы провели экспериментальную 
работу с социумом. Так, в районе местонахождения инно-
вационной площадки Академия повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки работников образования 
„Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 
для детей с ограниченными возможностями здоровья” №152 г. 
Перми были распространены короткие памятки „Если встре-
тите не похожего на вас человека”. В них рассказывалось  
о детях/людях с инвалидностью, объяснялось, как оказывать 
им помощь и строить коммуникацию. В результате подобной 
работы в школу пришли волонтёры – студенты Пермского 
филиала НОУ „Академия права и управления” г. Москвы. Они 
помогали обучающимся в расширении социальных контактов, 
знакомили с госучреждениями, отвечающими за социальные 
вопросы и т.д. Волонтёры оказывали также помощь родителям 
детей-инвалидов при составлении юридических документов 

Нами совместно с Центром повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки специалистов в области 
профилактики аддиктивного поведения у детей и молодежи 
(директор В.В. Зарецкий) и Министерством образования  
и науки Российской Федерации в Еврейском музее и центре 
толерантности Москвы в 2013 году была организована выставка 
изобразительной деятельности детей-инвалидов, воспитанни-
ков Центра содействия семейному воспитанию „Южное Бу-
тово”. Её экспозиция была основана на принципах педагоги-
ческого оптимизма – все дети обучаемы, имеют потенциальные 
возможности для развития и овладения социально-коммуни-
кативными изобразительными навыками. 
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Чрезвычайно интересным было общение воспитанников  
с посетителями выставки. Многие авторы старались привлечь 
людей к своему рисунку, рассказывали о его содержании. 
Посетители выставки отметили стремление детей к контакту 
(вербальному или жестовому); организованность детей, их 
адекватное поведение. 

Следует отметить участие детей-инвалидов наряду со свер-
стниками общеобразовательных школ в 2015 году во Всероссий-
ском конкурсе проектных и исследовательских работ учащихся 
„Горизонты открытий”. Эксперты конкурса достаточно высоко 
оценили работы как здоровых детей, так и детей с проблемами 
развития. 

На основании ФГОС и Проекта для обучающихся с выра-
женной умственной отсталостью подготовлен усовершенство-
ванный вариант программы „Окружающий социальный мир”  
с элементами информационно-коммуникативных технологий 
(последнее для детей с умеренной интеллектуальной недоста-
точностью). 

Согласно плану Проекта нами были проведены семинары, 
межрегиональные конференции, освещающие идеи Проекта, 
его значимость в плане воспитания в социуме толерантного 
отношения к людям с проблемами развития. Были организо-
ваны уроки толерантности в начальных классах общеобразо-
вательных массовых организаций. После серии подобных уро-
ков дети писали короткие сочинения, связанные с темой 
занятия (см. вкладку №1). 

В ходе реализации Проекта на базе образовательной орга-
низации открыта „Семейная гостиная”. Здесь родители детей-
инвалидов общаются между собой, делятся друг с другом спе-
циальной литературой и т.п. При необходимости они могут 
получить консультацию и поддержку различных специалистов: 
врачей-психиатров, психологов, логопедов, педагогов-дефекто-
логов. В определённой мере снижается эмоциональная напря-
жённость в семье. 
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Это очень важное направление работы. Исследования пока-
зывают, как в динамике, со временем нарастает психологи-
ческая усталость в семье ребёнка-инвалида8. Так, на психо-
логическую усталость указали 5,3% родителей детей начальных 
классов, 17,8% родителей обучающихся средних классов и 33% 
родителей, чьи дети учатся в старших классах. Отсюда следует, 
что родители ждут от специалистов моральной поддержки, при 
этом процент таких родителей увеличивается по мере нара-
стания психологического напряжения (от 39% до 44%). 

Кроме открытия „Семейной гостиной” для родителей, нами 
издана книга „У вас особенный ребёнок”9. На доступных при-
мерах показано, как воспитывать и обучать детей–инвалидов, 
прививать им навыки самообслуживания, развивать речь, 
учить играть и выполнять несложные задания, связанные  
с жизненными ситуациями. 

Издана книга, написанная молодым человеком с синдромом 
Дауна10. Книга очень интересная, автор рассказывает о своей 
повседневной жизни, описывает встречи с близкими ему 
людьми. Мы считаем, что на примере этой книги показаны 
потенциальные возможности подобных людей, их стремление  
к овладению социально-бытовыми навыками11. 

Важность и актуальность Проекта подтверждается письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 сентября 2014 г. №09-1676, в котором предлагается обра-
зовательным организациям разрабатывать специальные прог-
раммы, направленные на формирование среди детей и моло-
дежи толерантного сознания. 

Перспективы дальнейших исследований связаны с расши-
рением поиска путей и способов реализации социально-тру- 
________________ 

8 А.Р. Маллер, У вас особенный ребёнок, А.Р. Маллер, М.: Изд-во „Секачев” 
2014, с. 92. 

9 Ibidem. 
10 А.А. Воробьёв, Поёт моя душа, Москва-Егорьевск 2014. 
11 A. Maller, Možné způsoby socializace dětí s Downovým syndrome, А. Maller,  

Plus 21, Praha, Vydava – Spolecnost Down Syndrom CZ 2015, № 2, c. 25–26. 
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довой адаптации инвалидов. Следует продолжить просвети-
тельскую работу в социуме по развитию толерантного отноше-
ния к людям с психофизическими нарушениями. 

Из опыта Республики Беларусь 

28 сентября 2015 г. Республика Беларусь присоединилась  
к Конвенции ООН о правах инвалидов (указ Президента 
Республики Беларусь № 401 от 24.09.2015 г.), принятой в 2006 г. 

Несколько статей Конвенции о правах инвалидов, принятой 
резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 дек. 
2006 г., обращают на себя особое внимание, когда мы подни-
маем вопрос о статусе взрослых с ТМНР, а именно: ст. 19 
„Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное 
сообщество”, в которой признается равное право всех 
инвалидов жить в обычных местах проживания; ст. 27 „Труд  
и занятость”, в которой право на труд закреплено за каждым 
человеком, наравне с другими, вне зависимости от тяжести 
нарушений12. Данные статьи обязывают разрабатывать систему 
профориентации и профессионального (трудового) обучения, 
а также организацию рабочих мест с защищенной трудовой 
занятостью для людей с тяжелыми множественными наруше-
ниями развития (далее – ТМНР), таким образом подталкивая  
к поиску новых форм социально-психолого-педагогического 
сопровождения. 

В 2007 г. в Республике Беларусь принимается Закон о со-
циальном обслуживании населения, а с 2011-го открываются 
отделения дневного пребывания при территориальных цен-
трах социального обслуживания населения (далее – ТЦСОН) 
для лиц с ТМНР после 18 лет. Сегодня такие отделения 
работают практически при каждом ТЦСОН. По состоянию на 
________________ 

12 Конвенция о правах инвалидов Генеральной Ассамблеи ООН, 13 дек. 
2006 г., резолюция 61/106 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. 
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml [29.01.2013]. 
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01.07.2015 г., отделений дневного пребывания 144, посещают 
которые около 4000 молодых людей и взрослых с ТМНР. это 
подростки и взрослые с тяжелыми множественными наруше-
ниями развития, проживающие в семье. Деятельность ТЦСОН 
максимально приближена к реальным нуждам данной группы 
населения, а их расположение – к месту проживания послед-
ней. Однако образование со всей остротой ставит новые проб-
лемы: создание условий для непрерывного, на протяжении 
всей жизни образования подростков и взрослых с ТМНР, как 
живущих в семьях, так и для тех, которые находятся в домах-
интернатах. Это позволило бы им быть включенными в по-
сильную бытовую и сопровождаемую трудовую деятельность. 

Подростки и взрослые после 18 лет, проживающие не  
в семье, переводятся в психоневрологические дома-интернаты. 
По статистическим данным, в существующих в стране 47 до-
мах-интернатах проживают 12 619 лиц с инвалидностью. С 2015 
года во всех психоневрологических домах-интернатах респуб-
лики в проектном режиме создаются Центры обучения и раз-
вития для людей, проживающих в домах-интернатах. Таким 
образом, воплощается в жизнь идея непрерывного образования 
лиц с инвалидностью. 

Нестационарное социальное обслуживание (ТЦСОН) в по-
следние годы практически стало альтернативой стационар-
ному. Как показывает практика, эта форма обслуживания 
остается самой востребованной и экономически выгодной. 

Сегодня в отделениях дневного пребывания при ТЦСОН,  
в большей мере, представлена досуговая, кружковая деятель-
ность, что полностью соответствует их Положению13. 

Приведем примеры социально-образовательных проектов, 
реализуемых в таком отделении ТЦСОН Заводского района г. 
Минска: 
________________ 

13 Об утверждении Программы развития и оптимизации сети учреждений 
социального обслуживания, постановление Совета Министров Респ. Беларусь,  
28 сент. 2007 г., № 1229 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 
levonevski.net/pravo/razdel5/num2/5d25886.html [29.01.2013].  
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– „Оздоровление молодых людей с тяжелыми множественными 
нарушениями развития”. Цель: оздоровление и двигатель-
ная реабилитация инвалидов с ТМНР с использованием 
элементов лечебной физкультуры и дыхательных упраж-
нений; 

– „От всего сердца, от всей души”. Цель: приобщение мо-
лодых инвалидов с ТМНР к прекрасному посредством их 
посильного участия в театрализованных мероприятиях, 
танцевальных и игровых программах; 

– „Выращивание сортовых фиалок”. Цель: приобщение моло-
дых людей с ТМНР к трудовой деятельности посредством 
выращивания фиалок, отработка знаний, умений ухода за 
комнатными растениями; 

– „Трамвай желаний”. Цель: реализация личностного поте-
нциала и активизация внутренних ресурсов, заложенных  
в каждом человеке; 

– „Стираем вместе”. Цель: социально-бытовая и трудовая 
реабилитация лиц с ТМНР, посещающих отделение 
дневного пребывания для инвалидов, на постоянной ос-
нове, через оказание комплекса прачечных услуг пожилым 
людям, находящимся на обслуживании в отделении со-
циальной помощи на дому; 

– „Сотвори и реализуй свою мечту” (в рамках трудотерапии). 
Цель: приобщение лиц с ТМНР к народным промыслам 
для самореализации в социуме; 

– „Решение проблем выходного дня”. Цель: предоставление со-
циальной передышки родителям (членам семьи) лиц  
с ТМНР на определенный период времени в целях пре-
доставления им возможности для восстановления сил, ре-
шения семейно-бытовых вопросов в выходной день. 

В рамках социально-образовательных проектов проводятся ме-
роприятия: 

– посещение выставок, приуроченных к праздникам на- 
родного творчествапасхальные, калядные, рождественские 
и др. 
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– участие в мастер-классах от мастеров народных промы-
слов по различным направлениям; 

– посещение „Города мастеров” на празднике города; 
– посещение Республиканского центра художественного 

творчества детей и молодежи; 
– посещение музея народной архитектуры и быта „Стро-

чыцы” в деревне Озерцо; 
– посещение музейного комплекса старинных ремесел  

и технологий „Дудуткi”; 
– посещение выставки-продажи изделий декоративно-при-

кладного творчества „Млын”; 
– регистрация ремесленной деятельности; 
– реализация сувенирной продукции не только на город-

ских ярмарках, но и в торговых точках. 
Сегодня уже очевидно, что отделения дневного пребывания 

ТЦСОН не представляют собой производств, учитывающих сте-
пень заболевания человека, и в то же время осуществляющих 
выработку изделий, сбыт готовой продукции, выплату возна-
граждения участвующим в производстве. Выпускники с ТМНР, 
освоившие образовательные программы специального образо-
вания, по медицинским противопоказаниям не имеют возмож-
ности получить „профессию”. Это слово неслучайно взято  
в кавычки, т.к. содержательный смысл его может быть транс-
формирован. Следовательно, они лишаются шанса трудоуст-
роиться, дополнительного материального обеспечения, инте-
грации в общество. Таким образом, вопрос труда взрослых пока 
остается отрытым. 

Кроме этого, выпускники ЦКРОиР не всегда имеют воз-
можность поступить и в ТЦСОН. Это связано с тем, что центр 
не готов принимать молодых людей-инвалидов с ТМНР (инва-
лидов-колясочников, не обслуживающих себя самостоятельно), 
которые не могут самостоятельно добраться до ТЦСОН. С од-
ной стороны, это связано с тяжестью психофизических нару-
шений учащихся центров коррекционно-развивающего обуче-
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ния и реабилитации (далее – ЦКРОиР), что требует хорошей 
подготовки специалистов отделений дневного пребывания  
в области специальной психологии и педагогики, и, самое 
главное, психологической готовности работать с людьми с ТМНР. 
С другой стороны, сама структура штата отделений дневного 
пребывания, помещения также должны учитывать специфику 
сопровождения взрослых с ТМНР. Отмечается и недостато-
чность проведения совместных встреч специалистов ТЦСОН  
с сотрудниками ЦКРОиР по обмену опытом, обучению мето-
дам и приемам работы с детьми с ТМНР, недостаточное 
количество обучающих методических семинаров. 

Сложившаяся ситуация вызывает тревогу, как со стороны 
специальных учреждений образования Республики Беларусь, 
которые хорошо понимают, что потеря развивающей и обу-
чающей среды приведет к угасанию сформированных много-
летним трудом достижений развития, так и со стороны ро-
дителей, для которых вопрос о будущем своего подросшего 
ребенка представляется наиболее болезненным, а перспектива 
закрытого психоневрологического интерната не является 
привлекательной. 

Однако есть в стране положительные примеры, как в го-
сударственных учреждениях, так и в негосударственных. 

Приведем пример создания рабочих мест в государствен-
ных учреждениях. Так, при ТЦСОН Октябрьского района  
г. Минска в 2010 г. было открыто первое в столице экспери-
ментальное предприятие „АртИдея” для людей с ТМНР.  
18 молодых людей с инвалидностью предлагают широкий вы-
бор полиграфической продукции по доступным ценам: визит-
ки, бланки, буклеты, брошюры, конверты, этикетки, кален-
дари, папки, открытки, упаковку, стикеры и многое другое. 
Всего же в стране подобного типа предприятий создано уже  
4 и 40 молодых людей с инвалидностью трудоустроены на сво-
бодном рынке труда. 

Уже 5 лет вышеуказанная организация сотрудничает с Цен-
тром внешкольной работы „Ветразь”, несколько лет – с ТЦСОН 



208 ALEXANDER MULLER RUVIMOVICH, LISOVSKAYA TATIANA VIKTOROVNA 

района. Эти организации предлагают молодым людям с инва-
лидностью различные мероприятия, предоставляют педагогов 
для работы в мастерской. 

Примером негосударственного учреждения может служить 
создание мастерских в здании учебного корпуса православного 
храма в Минске, где в 1997 г. были оборудованы временные 
мастерские для работы людей с умственными и физическими 
нарушениями развития. 7 сотрудников с ограничениями нача-
ли работать в типографии и швейной мастерской. Это был 
первый опыт. Основная цель создания таких мастерских – дать 
возможность для духовного возрождения, реабилитации и воз-
врата в общество взрослых людей, имеющих недостатки в раз-
витии. В настоящее время в мастерских прихода предоставлено 
52 рабочих места при швейном, издательско-полиграфическом, 
свечном и столярно-слесарном производственных отделах,  
а также в библиотеке и на кухне для людей с инвалидностью: 
интеллектуальной недостаточностью в выраженной степени 
тяжести, нарушениями опорно-двигательного аппарата, эпи-
лепсией, нарушениями зрения. 

Каждая мастерская предоставляет для выполнения вспо-
могательную работу в рамках общего плана деятельности мас-
терской. Группами по 10–12 человек руководят инструкторы по 
труду. Под их наблюдением выполняется работа и протекает 
остальная жизнедеятельность сотрудников мастерской. 

С 2002 г. в приходе осуществляется работа по программе 
профессиональной подготовки и реабилитации людей с умст-
венными и физическими ограничениями. Это еще 20 рабочих 
мест. Современные установки реабилитации направлены на 
введение молодых людей с инвалидностью во взрослый мир, 
таким образом и в такой степени, насколько это возможно для 
каждого из них. Основная задача учебного курса – ориен-
тировать молодых людей с ограничениями в правильном вы-
боре будущей специальности, заинтересовать их процессом 
труда и его результатом, воспитывать личностные качества: 
усидчивость, стремление достичь намеченной цели, желание 
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выполнять свою работу качественно и аккуратно, экономно 
обращаться с материалами, беречь оборудование, быть гото-
вым к работе, соблюдать технику безопасности. 

Двухлетнее обучение ориентировано на практику и пред-
полагает подготовку трех групп обучающихся в рамках худо-
жественной деревообработки, швейного дела, а также компью-
терной верстки и дизайна. В данном процессе участвуют 
инструктора, организующие производство, и педагоги, опре-
деляющие алгоритм обучения в соответствии с индивидуаль-
ными возможностями каждого учащегося. 

В программу обучения включен этап профессионального 
самоопределения – период, когда молодой человек имеет воз-
можность познакомиться с некоторыми операциями несколь-
ких типов производств и выбрать наиболее интересную и под-
ходящую для него деятельность. 

В 2004 г. в учебных мастерских состоялся первый выпуск  
24 молодых людей с инвалидностью. Среди них 11 человек – 
выпускники ЦКРОиР г. Минска. Они приобрели профессии  
и продолжают работать в мастерских прихода. В программу 
профессиональной подготовки и реабилитации людей с инва-
лидностью включены дополнительные курсы: ознакомление  
с окружающим; чтение и обсуждение прочитанного; музыка; 
занятия по физическому развитию, а также мероприятия, ко-
торые дают возможность умственно отсталому человеку лич-
ностно и духовно возрасти: посещение выставок (в том числе 
профессиональных), знакомство с животным миром Беларуси  
и других стран, а также участие в общих приходских меро-
приятиях – Рождественских и Пасхальных праздниках. 

Создание ТЦСОН является действенным результатом реа-
лизации прогрессивного и гуманного Закона Республики Бела-
русь „О социальном обслуживании населения” (2007) и позво-
ляет обеспечить: 

– возможность молодым людям (после 18 лет) и взрослым  
с тяжелыми множественными нарушениями продолжать 
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жить и воспитываться в семье, а не в домах-интернатах 
Министерства труда и социальной защиты; 

– включенность в бытовую и трудовую занятость, во взаи-
модействие с другими людьми; 

– экономию бюджетных средств в связи с прекращением 
строительства дополнительных школ-интернатов, возмож-
ностью выхода на работу трудоспособного возраста роди-
телей лиц с ТМНР, проживание в семье, а не в доме-
интернате на полном государственном обеспечении на 
протяжении всей жизни. 

Образование со всей остротой ставит новые проблемы: соз-
дание системы реабилитационных учреждений для подростков 
и взрослых с ТМНР, которые они смогли бы посещать по дос-
тижении совершеннолетия, позволяющих реализовать идею 
непрерывного образования и включать в посильную бытовую 
и трудовую деятельность14. 

Решение данных проблем возможно лишь при осуществ-
лении согласованных действий Министерствами труда и со-
циальной защиты, здравоохранения и образования: разработки 
перечня показанных лицам с ТМНР работ (видов работ, опе-
раций), обеспечения содержания обучения, оказания содей-
ствия в трудоустройстве (бытовой и трудовой занятости) и за-
крепления на производстве защищенных рабочих мест, орга-
низации социально-психологической помощи15. Право на само-
стоятельную жизнь, работу, обучение, личностное развитие, 
участие в общественной жизни – это право каждого граж-
данина. 
________________ 

14 Т.В. Лисовская, Цель, задачи, функции и принципы непрерывного образования 
лиц с инвалидностью, Т.В. Лисовская, Дефектология 2015, № 4, с. 40–49. 

15 3. Кравцова, М.В., Новая парадигма социально-психологической помощи 
людям с особенностями психофизического развития в свете Конвенции ООН  
о правах инвалидов, Научные труды Республиканского института высшей 
школы. Исторические и психолого-педагогические науки Сборник научных 
статей. В 2-х частях. Выпуск 9 (14), под ред. проф. В.Ф. Беркова, Мн: РИВШ, 
2012, с. 108–114. 
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Disability is a complex personal situation defined through dif-
ferent kinds of limitations originating in damages of biological na-
ture and in their indirect and direct results. Hence, disability shows 
itself not only in biological functions of an organism but it can also 
be connected to every area of psycho-social functioning of a person. 
It is a factor that limits the possibilities to satisfy own needs or a full 
access to those areas of social life which are not additionally limited 
for people without disability – they have a full access to them and 
realize their recognized civil liberties and rights1. Some limitations 
can only be observed in particular areas and periods of life of disa-
bled. Other limits are constant and omnipresent. Some can be equal-
ized or compressed by shaping specific competences of a person 
with disability or increasing their effort in achieving goals equal to 
healthy people. Other limitations, unfortunately, require constant or 
temporary external aid from other people. In the second case we 
talk about dependent lives or an independence noticeably limited 
by disability. The dilemma – how to successfully help people with 
disability – is connected with the risk of secondary dependency 
from the help and unintentional increase of the level of dependency 
of supported people. 

One of the secondary and most common results of numerous 
permanent kinds of disability2 are communication disorders. The 
problems with communicating may be connected with intellectual, 
motor disability or sight or hearing defects. They occur as a symp-
________________ 

1 L. J. Sibilski (2000), Social Aspects of Disability: Social Movements, Social Organi-
zation and Legislative Action, Wyd. “Śląsk”, Katowice, s. 15 i 21-37. 

2 There are communication disturbances showing themselves not only in par-
ticular situations (e.g. mutism or non-fluency of speech i.e. stammer, communica-
tion of deaf people but only with hearing people who do not know sign language, 
etc.). Nonetheless, most of them should be treated as a long-term disturbances and 
regarding all or most areas of human activities connected to communication with 
other people. What is more, some effect of generalization of negative experiences 
may be expected in particular situations influencing all interpersonal contacts. That 
is why if we treat speech and communication as key elements in interpersonal rela-
tions, we should treat speech and communication disturbances as the biggest threats 
for the relations.  
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tom or an after-effect of various diseases, genetic syndromes, dam-
ages and vast developmental disorders. They appear e.g. in Usher 
syndrome, autism, cerebral palsy, aphasia, selective mutism etc. 
they may also co-occur with depression, anxiety states, emotional 
problems, neurotic and psychotic syndromes. The character of such 
disorders, the conditions and mechanisms differ and – as a result – 
the effectiveness of communication also differs. 

The scale of communicative limitations connected with disability 
is also varied. It can be described using the following areas (continua): 

– From slight disturbances to a complete loss of speech or even 
paying attention to a person trying to initiate a contact (e.g. 
visual); 

– From minor cognitive and language gaps (slightly limited lan-
guage competences) to a complete exclusion from a common 
communication code (the level of communication competences 
so low that it excludes from functioning within a particular 
language3); 

– From compensatory abilities situated within common com-
munication systems (e.g. replacing one form of communica-
tion with another – speaking with writing) to various forms of 
substitute communication (e.g. graphic systems understanda-
ble only to initiated users – sign language, cued speech, Bliss 
symbols etc.); 

– From minimal and situational need of help (e.g. during deal-
ing with official affairs, at school or at work) to a complete de-
pendency from a translator, an interpreter or a facilitator  
(a constant need of a participation of others in contacts with 
other people; without any language mediator the communica-
tion process is not initiated or it is entirely ineffective). 

This analysis refers especially to the latest one. It concerns the 
problem of independence versus dependency on various levels in 
the area of language and communication mediation. 

________________ 

3 It is a real situation during which it is extremely difficult to imagine a com-
plete lack of any language competences in practice. 
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Interpersonal communication, speech and language are a very 
important tools of regulating relations of a person with social sur-
roundings. They may be called social adjustment tools. Interperson-
al communication in that context is mirrored by diagnostic tools to 
evaluate a general level of adaptive competences. A good example 
is well-known and used in Poland – the scale of accommodative behav-
ior of children, youth and adults, and the authors – K. Nihira, R. Foster, 
M. Shellhaas i H. Leland – name the following detailed sub-scales: 

– Independent functioning, 
– Physical development, 
– Economic activity, 
– Speech development, 
– The notions of number and time, 
– House works, 
– School/professional activity, 
– Self-control, 
– Responsibility, 
– Socialization. 
The speech function underlined above (understood as an ability 

to communicate and not only as an ability to form words) is an 
adaptive competence itself although it is obvious that it may influ-
ence the remaining scales (e.g. school and professional activity). In 
the context of the topic of this case study it is worth to pay attention 
to an external connection of speech scale with the scales of socializa-
tion and independent functioning. Although the achievements in these 
scales are evaluated separately, there are some noticeable lower 
results in socialization and independent functioning when also 
communication disturbances co-occur simultaneously. A. Smyczek 
points out that the ability to talk is dependent from not a functional 
organization of one area only (e.g. the agility of speech apparatus) 
but numerous brain processes responsible for sending a verbal 
communicate. The author places the group of children with cogni-
tive development distortion, attention, perception, initiating con-
tacts or behavior organization distortions among children especially 
endangered with communication disturbances. Disturbed eating 
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function correlates with speech disturbances on an especially high 
level4. 

A very low level of communicative competences limits inde-
pendence and self-reliance and decreases general adaptive re-
sources of a human being. Independence and self-reliance are com-
monly treated as synonyms. Hence, the level of functioning of  
a person (not necessarily with a disability) may be situated some-
where within the dependency – independence continuum. 

However, a simple and one-dimensional inference ends here. 
The process of searching for ways to increase the level of independ-
ence of a disabled person is neither simple nor universal and  
accepted solutions quite often contain elements of lowering func-
tioning standards or a compromise (choosing so called “lesser 
evil”). The situation of people who need a translator or other lan-
guage mediator is a special example. Special pedagogics consider 
such possibility when help – aimed at an increase of independence – 
may cause an increase of the dependency from the aid5. The threat 
paradox is that the more the help is needed and the more we help – 
the greater the threat of the dependence from helping person may 
become. It especially concerns people with disability and the level 
of disability is not meaningless as well. When we consider commu-
nication support for a disabled person in the categories of increasing 
their general adaptive potential we should also take into considera-
tion a secondary increase of dependency from both the mediation 
person and the alternative forms of communicating. 

The threat of an increasing dependence or even passivity and 
helplessness in interpersonal contacts of people using communica-
________________ 

4 A. Smyczek, Zastosowanie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji 
(AAC approche) w terapii małych dzieci zagrożonych poważnymi zaburzeniami w porozu-
miewaniu się [w:] J. Błeszyński red., Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 74–75. 

5 D. Bacelewska, Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej, Wyd. „Śląsk”, Katowice 
2005; D. Podgórska-Jachnik, Rola psychologa w identyfikacji i likwidacji wewnętrznych 
barier osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. „Aktywizacja Zawodowa Osób 
Niepełnosprawnych” 2006, issue 3–4 (7–8) October. 
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tion mediation is described by S. von Tetzchner i H. Martinsen 
(2002). According to the authors, the phenomenon is relatively 
common among users of supporting or alternative forms of com-
munication regardless of the nature of the support. Three groups of 
disabled people are usually named as those who need such support: 

1. Group of a language expression – people who understand 
speech but cannot use it; the aim of this group is ”the aim of an 
intervention is to supply a form of communication that would be-
come a permanent mean of expression – it could be used in various 
situations throughout the whole life of a disabled person”6; 

2. Group that needs language support – people who need  
a temporary communication alternative supporting the de-
velopment of speech and language aquisition (developmental 
sub-group) or people who developed a speech that is not  
always understandable for everybody (situational sub-group). 
The people need a clear amplification of their utterances;  
according to the authors, ”the intervention aims at the ability  
to support speech, to monitor the understanding of a conversation 
partner and to apply various means and strategies in different  
situations”7; 

3. Group of alternative language – people who need a commu-
nication alternative throughout their whole life; with a slight-
ly developed or a complete lack of speech with a simultane-
ous lack of chances to develop them in a foreseeable future8. 

In the case of the first group, the authors show a risk of a spon-
taneous usage of their abilities9. Many researchers underline the 

________________ 

6 S. von Tetzchner, H. Martinsen H., Wprowadzenie do wspomagających i alterna-
tywnych sposobów porozumiewania się, Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania 
Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „MÓWIĆ BEZ SŁÓW”, Warszawa 
2002, s. 63. 

7 Ibidem, s. 64. 
8 Ibidem, s. 65. Simultaneously, the authors stress the difficulties of estimating  

a complete lack of chances for speech development giving examples of people who 
achieved that very late – at the age of 40 and more. 

9 Ibidem, s. 88. 
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“laboratory” character of utterances of children with damaged hear-
ing who just copy the patterns learned during rehabilitation – di-
dactic classes in a schematic way with no attempts to change them 
in a creative way10. The structures acquired during such classes are 
just an inefficient prosthesis of communication and their repertoire 
defines the range of communication abilities. They are the range of 
communication dependency and people who do not move to the 
next level of language competences stick to them very tightly. It is, 
in fact, a contradiction of communication as an interactive process 
of reaching mutual understanding. Other special area of the de-
pendency is the attempt to express oneself and applying bad com-
munication habits when attempting to introduce new means of au-
to-expression11. 

In the group of language intervention a studied helplessness is 
pointed out12 and it is suggested that it may come from a lack of 
strengthening the attempts of communication and feedback. This 
results in the situation that the same attempts may be successful in 
contacts with particular people and unsuccessful in contacts with 
other people. The lack of a coherent experiencing communication 
successes may, in turn, result in doubtfulness in regards to one’s 
communication competences and helplessness in contacts with 
people. A mediator seems to be a guarantee of a successful contact. 

There may occur a noticeable dependency from communication 
help of other people in both the language support group and the 
alternative language group. “Quite often children with delayed speech 
development ask their parents to talk for them in presence of other people 
even if they are usually understood by others. When the possibility of  
a movement of a child is not limited the lack of initiative in a conversation 
is especially visible. Autistic children who are not able to talk attempt to 
________________ 

10 D. Bouvet, Mowa dziecka. Wychowanie dwujęzykowe dziecka niesłyszącego. WSiP, 
Warszawa 1996; E. Domarecka-Malinowska, O ograniczeniach językowych uczniów 
głuchych. „Biuletyn Audiofonologii” Tom III, 1991, 1–4; Cz. Dziemidowicz, Dziecko 
głuche i język ojczysty, Wyd. „TANAN”, Bydgoszcz 1996. 

11 S. von Tetzchner, H. Martinsen, Wprowadzenie…, s. 88. 
12 Ibidem. 
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initiate a conversation very rarely. They miss the readiness to react and 
initiate a contact – a person responds only when is talked to and they take 
initiative when they are forced to do so”13. 

The observations of von Tetzchner i Martinsen confirm the con-
cern about an excessive increase of dependency of disabled from the 
help in communication. Nevertheless, they seem not to cover all 
detailed threats of communication disturbances coming from the 
participation of a language mediator. The attempt to regulate vari-
ous situations leads to enumerating the following threats: 

1. Risk of intentional or unintentional meaning distortion (de-
pendency from competences and intentions of a mediator). 

2. Risk of mediator’s dominance in the process of communica-
tion (mediator takes the communication initiative sometimes 
with a permission or expectation of one or both sides of com-
munication – “Please, explain” communicate). 

3. Risk of initiating communication only in presence or through 
mediator (dependency from facilitating presence of mediator; 
people do not initiate communication with the usage of avail-
able communication abilities). 

4. Risk of a “social filter” (amplifying or weakening of some 
parts of verbal or non-verbal communicates through the bar-
rier of mediation in the natural process of reception-sending 
of indirect communicate). 

5. Risk of “protective umbrella” and isolation (mediator is an el-
ement of protection but also isolates a disabled person from 
others). 

6. Risk of lack of personal relations (instrumental treating of 
language mediator; instrumental dependency, depersonaliza-
tion). 

7. Risk of excessive attachment (personal dependency). 
Described situations and problems come as a result of a long-

term observations and feedback from deaf students from Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna in Lodz (Pedagogical Academy in Lodz) 
________________ 

13 Ibidem. 
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where more than 65 deaf students have been studying between 2005 
and 2015. They were supported by 6 sign language interpreters – 
some of them bilingual, using Language-Sign System (in Polish: 
SJM – system językowo-migowy) and natural Polish Sign Language (in 
Polish: PJM – polski język migowy). The author of this paper has been 
a spokesperson for students with disabilities. She had organized 
professional support and language interpreters service for students 
with hearing impairment as well as conducted research on problem 
of deaf people’s emancipation through education14. The observa-
tions and analysis of the problems of disabled people who need 
help from a language mediator showed numerous dilemmas con-
nected to such form of help that change the place of the people to  
a continuum between independence and dependence. 

Communication of people with disability  
– old and new areas of dependence 

Simultaneously, it should be rethought to what extent the prob-
lems of communication are ahistorical and to what extent they are 
situated in a particular time context (that may be treated as a cultur-
al or even civilizational context). 

When searching for the answer, old areas of communicational 
dependence will be connected with general regularities of the pro-
cess of communication and with interpersonal interactions and reg-
ularities of the communicational competences development process. 
They are of a universal character and to a large extent they are the 
subject of this case study. Nevertheless, here we can also see a sign 
of times – signum temporis – when a reference to new communica-
tion systems or technical means completely changing communica-
tion perspectives and new cultural contexts that modify the area of 
strategic decisions connected to the process of choosing communi-
cation means occur. 
________________ 

14 Podgórska-Jachnik D., Głusi. Emancypacje, Wyd. Naukowe WSP, Łódź 2013. 
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New areas of dependence regard those aspects of communica-
tion and development that are placed in the “here and now” context 
– both in cultural and technical contexts. They are connected to 
changing communication media and the role given in the process of 
education and rehabilitation as well as – simply – psycho-social 
functioning of a contemporary human being. It is a separate, very 
broad discussion subject and that is why I will only signal the most 
important areas spotted that may bring hope of independence or 
strengthen the feeling of dependence from others. 

What comes to mind in the first place is the technical compensa-
tion means. Their communication role in contemporary society is 
unquestionable. For disabled people modern technologies are  
a chance for communicational independence or even with function-
al abilities close to zero (e.g. in motor sphere for people with major 
motor disability or visual perception sphere for people with vision 
disturbances or blind). Technical possibilities modern prostheses of 
sight, hearing, speech synthesizers open communicational channels 
with particular sense modalities. Will technique eliminate commu-
nicational dependence? It creates chances to limit it and, simultane-
ously, draws a painful line of accessibility to such solutions. We 
may expect a sad contrast of relative independence and radical 
communicational dependence between people who have access to 
newest “technique miracles” and others who do not have such  
access; those who live in countries or societies with high technical 
culture and high income rate and those from poor regions. Hence, 
the problem is not only an inequality of chances of disabled people 
but also securing the stability of technical support. It may be said 
that a new kind of dependence or disability occurs: the lack of com-
petences or the lack of access to modern information technologies 
and the most powerful medium – the Internet. 

Technological solutions are not the only aspects of modern times 
that influence the level of communicational independence. The in-
crease of communicational potential and the level of independence 
will surely depend from modern rehabilitation and education tech-
niques of disabled people. They also change with time and scientific 
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knowledge on the effectiveness of influence in these spheres is con-
stantly actualized. We perceive the increase of chances for higher 
level of functioning and independence through the earliest possible 
initiation of prophylactic and compensative actions – early support 
and developmental intervention. Life results as well influence the 
decision about the optimal communication option – that has already 
been a subject of consideration. 

The level of communicational dependence is also influenced by 
changing social standards e.g. communicational styles. In the XX 
century, interpersonal communication entered a central spectrum of 
interest of many sciences: psychology – especially social and clinical 
psychology (communication disturbances), psycholinguistics, soci-
ology, sociolinguistics, management theory or pedagogics. The role 
of knowledge on communication and communicational competenc-
es in working teams has been recognized, a new fashion of non-
verbal communication, negotiation and mediation, assertiveness, 
group trainings and group management processes – including 
group communication – occur. The knowledge may also be used by 
disabled people and increase their independence in two ways: 

1. By increasing personal resources – using knowledge on effec-
tive communication to broaden personal communicational 
potential of disabled people; 

2. By increasing communicational resources and interpersonal 
sensibility of a society and people potentially communicating 
with disabled (i.e. everybody); if the social awareness on 
communicational processes increase it should be mirrored by 
higher effectiveness of communication with people with lim-
ited communication abilities; it is consistent with the contem-
porary social approach to the disability problems. 

The latter aspect may be perceived through the problem of 
changing social attitudes and approaches towards disabled people. 
Social ideologies define the rules and conditions of participation of 
disabled – their segregation or integration. It is social solidarity that 
forces to take co-responsibility for results of disability and strains 
connected to it. Social stereotypes and breaking them defines roles 
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of disabled. Social expectations and demands will increase or de-
crease the standards of expectations towards disabled. Social sup-
port may help in meeting those standards and a lack of such  
support may be the reason for marginalization and exclusion. Social 
relations defined, define and will be defining the areas of depend-
ence and independence. Former, current and future areas. 

The issue may only be solved by controlling and certifying the 
quality of work of interpreters with simultaneous caring for their 
high ethical level and the feeling of responsibility. The approach of 
an interpreter – regarding a particular situation or a text – is a deci-
sion that needs great responsibility. It assumes the declaration of  
a sufficient level of language and non-language competences to 
produce an effective interpreting. In many countries the process of 
certification of interpreters and giving rights to teach any alternative 
methods of communication is formalized. In Poland, there are some 
communication systems which are under a very strict specification 
e.g. Pictograms15, Makaton16, Bliss system17, Cued speech (Polish 
version: Fonogesty)18 or sign language19. There are numerous, some-
times multileveled trainings and courses organized or studies cov-
________________ 

15 Cetrum Metod Alternatywnych w Szczecinie, Portal [online], avaible in Internet, 
[access: 2016.02.19], http://www.piktogramy.com.pl/.  

16 Program Rozwoju Komunikacji Makaton, Portal [online], avaible in Internet,  
[access: 2016.02.19], http://www.makaton.pl.  

17 Centrum Rozwoju Komunikacji - Ośrodek Bliss przy Zarządzie Głównym 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD) z siedzibą przy Szkole Podstawowej nr 327  
ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa, [online], avaible in Internet, [access: 
2016.02.19], http://warszawa.tpd.org.pl/pl/organizacje-wspopracujce-z-tpd.html.  

18 Polskie Stowarzyszenie Metody Fonogestów, Portal [online], Lublin, dostępny  
w internecine [access: 2016.02.19], http://www.fonogesty.org.  

19 Sign Language Interpreters Certificate (T-1) and fluent Sign Language Certifi-
cate (T-2) are issued by Centrum Edukacyjne Języka Migowego (CEJM) Polskiego 
Związku Głuchych (PZG) (Centrum Edukacyjne Języka Migowego, Portal, [online], 
avaible in Internet [access: 2016.02.19]. To be allowed to teach sign language (lan-
guage-sign system SJM) one needs to get didactic powers during courses organized 
by PZG and/or graduating postgraduate studies Sign Language Educator (such selec-
tive – because of the highest level of language competences required – are orga-
nized, inter alia, in Wyzsza Szkola Pedagogiczna in Lodz). 
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ering the issue of various communication methods20. The latter solu-
tion seems to be the best regarding receivers’ needs: it is crucial to 
choose the method individually that is the most appropriate for  
a particular user and not adapted to fragmental competences of  
a particular therapist or a language mediator21. The certification 
system is a sign of responsibility for the standardization of popular-
ized communication methods. 

Alternative and augmentative communication is an opportunity 
for personal liberation from the oppression of isolation. However, 
the specifics of this communication has a limited circle of recipients, 
sometimes addicted to interpreter or facilitator. What is important 
on the one hand, is a systematic development of a genuine commu-
nication environment around the people using it, is important. On 
the other hand, to be guided by a holistic perspective on social rela-
tionships of supported communication unit, including paying atten-
tion to whether or not there is the secondary personal dependency 
on language mediator. What was supposed to be a chance – can not 
become a new source of oppression. Communication – also in its 

________________ 

20 E.g. Postgraduate studies project “Supporting and alternative ways of com-
munication” prepared by “Speak with no Words” Association at Samodzielny Pub-
liczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci (SPOTiR) in Kwidzynie or a pro-
gram of three-leveled logopaedic workshops “supporting ways of communication”, 
realized in cooperation with Polish Logopaedic Association (Stowarzyszenie na rzecz 
Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”, Portal 
[online], avaible in Internet [access: 2016.02.19], http://www.aac.org.pl). SPOTiR in 
Kwidzyn cooperates with International Society for Augmentative and Alternative 
Communication (ISAAC), what may be a sign of keeping international standards of 
communication support for disabled people. From the very beginning, i.e. 1993, it 
works actively to adapt and popularize various systems of alternative communica-
tion in Poland (since 2001, Picture Communication System (PCS) (K. Kaniecka, 2006, 
Alternatywne i wspomagające metody komunikacji [w:] J.J. Błeszyński red., Alternatywne 
i wspomagające metody komunikacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 358). 

21 S. von Tetzchner, H. Martinsen H., Wprowadzenie do wspomagających i alterna-
tywnych sposobów porozumiewania się, Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania 
Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „MÓWIĆ BEZ SŁÓW”, Warszawa 
2002, s. 63. 
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alternative form – should become a factor which release from op-
pression. Makes it possible to speak and influence their own affairs, 
which in turn is the basis for emancipation processes. 

RECOMMENDATIONS 

Bouvet D. (1996), Mowa dziecka. Wychowanie dwujęzykowe dziecka niesłyszącego. WSiP, 
Warszawa. 

Domarecka-Malinowska E. (1991), O ograniczeniach językowych uczniów głuchych. 
„Biuletyn Audiofonologii” Tom III, 1-4; 

Dziemidowicz Cz. (1996), Dziecko głuche i język ojczysty. Wyd. „TANAN”, Byd-
goszcz. 

Bacelewska D. (2005), Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej. Wyd. „Śląsk”: Katowice. 
Csanyi Y. (1994): Słuchowo werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. 

WSiP, W-wa. 
Egan G. (2002), Kompetentne pomaganie. Model pomocy opraty na procesie rozwiązywania 

problemów. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań (tytuł oryginału: The Skilled Helper. A Prob-
lem-Management Approach to Helping, Brooks/Cle Publishing Company). 

Kaniecka K. (2006), Alternatywne i wspomagające metody komunikacji [w:] Błeszyński J. J. 
red., Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Oficyna Wydawnicza „Im-
puls”, Kraków. 

Podgórska-Jachnik D. (2013), Głusi. Emancypacje. Wyd. Naukowe WSP, Łódź. 
Rzeźnicka-Krupa L. (2008), Analiza kulturowych znaczeń dyskursu w perspektywie 

symbolicznego interakcjonizmu G.H. Meada oraz w ujęciu teorii przemocy sym-
bolicznej P. Bourdieu (z badań nad dziecięcym dyskursem) [w:] Błachnio A., Drze-
wowski M., M. Schneider, W.J. Maliszewski red., Interakcje komunikacyjne  
w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń wyd. Adam Mar-
szałek przy współpracy DSW we Wrocławiu; 

Sibilski L.J. (2000), Social Aspects od Disability: Social Movements, Social Organization 
and Legislative Action, Wyd. “Śląsk”, Katowice 

Smyczek A. (2006), Zastosowanie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji 
(AAC approche) w terapii małych dzieci zagrożonych poważnymi zaburzeniami  
w porozumiewaniu się [w:] Błeszyński J.J. red., Alternatywne i wspomagające metody 
komunikacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków. 

Tetzchner S. von, Martinsen H. (2002), Wprowadzenie do wspomagających i alterna-
tywnych sposobów porozumiewania się, Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania 
Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „MÓWIĆ BEZ SŁÓW”, War-
szawa (tytuł oryginału: Introduction to Augmentative and Alternative Communica-
tion, Uniwersytet w Oslo) 



Liberation or dependency? 227 

WWW index 

http://www.aac.org.pl 
http://www.cejm.info.pl/ 
http://www.fonogesty.org. 
http://www.makaton.pl. 
http://www.piktogramy.com.pl/. 
http://warszawa.tpd.org.pl/pl/organizacje-wspopracujce-z-tpd.html. 



 



 
  

SPRAWOZDANIE  
Z KONFERENCJI 

 



230 AGNIESZKA DRZAZGA 

 



 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 12/2016 

MAGDALENA WYSOCKA-OLEMPSKA 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sprawozdanie  
z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej  

„O nauki zaangażowane – w praktykę edukacji,  
rehabilitacji i socjalizacji osób z niepełnosprawnością” 

Ustroń, 18–19 kwietnia 2016 r. 

18–19 kwietnia 2016 r. w Ustroniu odbyła się już XII międzynarodowa 
konferencja naukowa organizowana przez Zakład Pedagogiki Specjalnej 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Eduka-
cji w Cieszynie. Tegoroczna konferencja skoncentrowała dyskusję wokół 
rzeczywistej i możliwej roli interdyscyplinarnej wiedzy o niepełnospraw-
ności w kreowaniu praktyk edukacyjnych, rehabilitacyjnych i społecznych. 
Podkreślając jednocześnie zaangażowanie nauk (nie tylko pedagogiki spe-
cjalnej, ale także dyscyplin pokrewnych podejmujących problematykę nie-
pełnosprawności) w proces diagnozowania rzeczywistości i konstruowania 
teorii oraz koncepcji (zwłaszcza tych wyprowadzonych z praktyki), ale 
także zaangażowania naukowców w zmianę sytuacji społecznej i eduka-
cyjnej osób z niepełnosprawnością. Podstawowym założeniem organizato-
rów było podkreślenie istotności problematyki w aspekcie permanentnego 
ignorowania głosu pedagogów w konstruowaniu edukacyjnej i socjaliza-
cyjnej rzeczywistości osób z niepełnosprawnością. 

Pierwszy dzień konferencji został podzielony na dwie części. Pierwsza 
z nich, plenarna, miała na celu określenie problematyki obrad, druga, pa-
nelowa, składała się z trzech sekcji tematycznych. Sesję plenarną otworzył 
wykład prof. zw. dr hab. Amadeusza Krause, w którym prelegent podjął 
refleksję nad niefrasobliwą euforią interdyscyplinarności, podkreślając jej 
szczególną rolę. Następnie dr hab. prof. UAM Marcin Wlazło poruszył 
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problematykę interdyscyplinarnych studiów nad niepełnosprawnością, 
stawiając pytanie, czy są one sprzymierzeńcem, czy wrogiem pedagogiki 
specjalnej. Z kolei prof. zw. dr hab. Marzenna Zaorska wskazała na specy-
fikę współczesnej rzeczywistości naukowej, wybrane osiągniecia naukowe 
w perspektywie pedagogiki specjalnej, a także zastanawiała się, jaka jest 
przyszłość pedagogiki specjalnej. Następnie prof. zw. dr hab. Iwona 
Chrzanowska przedstawiła perspektywy demograficzne 65+ będące wy-
zwaniem dla pedagogiki specjalnej, podkreślając rolę andragogiki oraz 
gerontologii specjalnej, a także głównych problemów do przezwyciężania 
w procesie starości. Część plenarną obrad zamknęło wystąpienie prof. zw. 
dr hab. Marii Chodkowskiej poruszające problematykę diagnostycznych  
i aplikacyjnych dymensji problemów niepełnosprawności w kontekście 
socjologicznej teorii ról społecznych. 

Ze względu na różnorodność zgłoszonych wystąpień dalsze obrady 
odbyły się w trzech równoległych sekcjach ukierunkowanych tematycznie. 
Pierwsza z nich, prowadzona przez prof. zw. dr hab. Marię Chodkowską  
i dr Sylwię Wronę, zawierała wystąpienia dotyczące szeroko pojętego spo-
łecznego kontekstu funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Jako 
pierwsza wystąpiła prof. zw. dr hab. Janina Wyczesany, przedstawiając 
referat dotyczący kontaktu psychicznego i jego roli w pedagogice specjal-
nej. Następnie prof. dr. hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz wskazała warto-
ści niewidomej młodzieży w aspekcie społecznym i lingwistycznym.  
Dr hab. prof. UKW Dorota Podgórska-Jachnik swoje wystąpienie poświęci-
ła zagadnieniom dotyczącym Disability studies, dokonując rozważań doty-
czących społecznego rodowodu i społecznego zaangażowania. Z kolei  
dr hab. Alina Szczurek-Boruta przedstawiła problematykę zaangażowania 
w zmianę sytuacji społecznej i edukacyjnej osób z niepełnosprawnością, 
podając kilka uwag z perspektywy pedagogiki społecznej, a także edukacji 
międzykulturowej. Następnie dr hab. prof. APS Bernadeta Szczupał po-
święciła swoje wystąpienie zagadnieniom dotyczącym asystenta osoby  
z niepełnosprawnością. Dr hab. prof. UP Jolanta Zielińska przedstawiła 
sprofilowaną i spersonalizowaną rehabilitację pobudzoną (sterowną) da-
nymi. Dr Jerzy Rottermund zwrócił uwagę na zagadnienia dotyczące ko-
rzystania z przedmiotów adaptacyjnych poprawiających funkcję ręki pod-
czas przygotowania i spożywania posiłków. Następnie dr hab. prof. UWM 
Agnieszka Żyta tematem swojego wystąpienia uczyniła samostanowienie 
osób z niepełnosprawnością będące elementem rehabilitacji. Jako ostatni 
głos zabrał dr hab. prof. UWM Sławomir Przybyliński, który przedstawił 
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wykład dotyczący „cwaniackiej” edukacji instant – będącej portretem osób 
„nie w pełni sprawnych” społecznie w przestrzeni inkarcerowanej. 

Obrady drugiej sekcji prowadzone były przez dr hab. prof. US Marcina 
Wlazło i dr Magdalenę Bełzę. Jako pierwsza wystąpiła dr hab. prof. UG 
Sławomira Sadowska, która uczyniła tematem swojego wystąpienia pyta-
nie: kim być powinien pedagog specjalny: granice naruszeń i redukcji 
wzorca. Następnie dr hab. prof. UP Piotr Majewicz scharakteryzował psy-
choedukację w pracy pedagoga specjalnego. Wystąpienie dr hab. prof. 
UAM Beaty Jachimczak oscylowało wokół problematyki polityki oświato-
wej wobec ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dr hab. prof. 
UWM Urszula Bartnikowska i dr Katarzyna Ćwirynkało przedstawiły 
wykład dotyczący 25 lat funkcjonowania „nowej” ustawy o systemie 
oświaty. Następnie dr hab. prof. UP Adam Mikrut poświęcił swoje wystą-
pienie zagadnieniom dotyczącym edukacji integracyjnej i włączającej, 
przedstawiając prawo do edukacji w kontekście polskich tłumaczeń kon-
wencji o prawach osób niepełnosprawnych. W dalszej kolejności dr hab. 
prof. PR Anna Zamkowska przedstawiła zagadnienia dotyczące kształto-
wania kultury szkoły włączającej w doświadczeniach zagranicznych.  
Doc. Mgr. Eva Zezulkowa, Ph. D oraz doc. Ph Dr. et Ph Dr. Martin Kaleja, 
Ph. D. omówili problematykę badan ukierunkowanych na gotowość na-
uczycieli na inkluzję uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Następnie dr hab. prof. UZ Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk poruszyła 
zagadnienia dotyczące wyłączania włączonych, a także szkoły w roli naj-
słabszego ogniwa całożyciowej edukacji osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną. Dr. hab. prof. UPH Leszek Ploch ukazał istotę podmiotowości  
w kulturze artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obrady 
w tej sekcji zakończyło wystąpienie dr hab. Marka Piotrowskiego, którego 
motywem przewodnim był E-podręcznik. 

Obradom trzeciej sekcji przewodniczyły prof. zw. dr hab. Marzenna 
Zaorska i dr Dorota Prysak. Pierwszy referat wygłosili dr hab. prof. APS 
Grzegorz Szumski i dr Joanna Smogorzewska, przedstawiając badania 
dotyczące rozwoju teorii umysłu u dzieci z niepełnosprawnością  
z uwzględnieniem formy kształcenia. Następnie dr hab. Piotr Gindrich 
poruszył zagadnienie jakości środowiska dziecka w wieku przedszkolnym 
jako znanego czy nieznanego pojęcia w teorii i praktyce edukacji specjalnej. 
Dr hab. prof. UR Krystyna Barłóg poświeciła swoje wystąpienie teorii inte-
gracji, empatii, dezintegracji pozytywnej w systemowym ujęciu współcze-
snej pedagogiki specjalnej. Z kolei prof. dr hab. Anna Nowak poruszyła 
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zagadnienie ujęcia teoretycznego wsparcia społecznego kobiet z niepełno-
sprawnością. Dr hab. prof. DWSE Joanna Kruk-Lasocka oraz mgr Dagmara 
Lewandowska podjęły rozważania dotyczące Szkoły Demokratycznej jako 
miejsca przyjaznego dla dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju.  
Dr hab. prof. UP Grażyna Gunia omówiła zagadnienia dotyczące interdy-
scyplinarnej wiedzy o zdrowiu w edukacji socjalizacji osób z niepełno-
sprawnością. Z kolei dr hab. Anna Wojnarska i dr Renata Zubrzycka podjęły 
problematykę interdyscyplinarności w diagnozie i terapii chorób alergicz-
nych układu oddechowego dzieci i młodzieży. Następnie dr hab. Stanisła-
wa Byra zajęła się zagadnieniem potraumatycznego wzrostu i deprecjacji  
u osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową. Jako ostatnia w tej części 
obrad wystąpiła dr hab. prof. UP Jolanta Baran, przedstawiając możliwości 
zastosowania analizy formy narracji matki o dziecku z niepełnosprawno-
ścią do oceny postawy i kompetencji rodzicielskich. 

Drugi dzień konferencji przebiegał w tradycyjnej formie obrad w sek-
cjach tematycznych. Uczestnicy konferencji obradowali w Zespole Szkół 
Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, gdzie zostali powitani serdecznie przez 
pana dyrektora Pana Arkadiusza Chęcińskiego. Wystąpienia prelegentów, 
podzielone na osiem sekcji, dotyczyły szerokiej problematyki z zakresu 
pedagogiki specjalnej, m.in. społecznego funkcjonowania, z uwzględnie-
niem pozycji społecznej, grupy rówieśniczej, motywacji do nauki szkolnej, 
tematyki rodziny, różnych form terapii, a także wsparcia społecznego. 

Warto zauważyć, że wystąpienia konferencyjne poruszały liczne, istot-
ne zagadnienia zarówno o charakterze empirycznym, jak i teoretycznym, 
przedstawiono wiele rozwiązań praktycznych w zakresie terapii, a także 
szeroko rozumianego wsparcia społecznego. 
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