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Uniwersytet Zielonogórski 

Edukacja osób z niepełnosprawnością  

w systemie niesegregacyjnym –  

wykluczające czy dopełniające się  

formy kształcenia 

ABSTRACT: Jarosław Bąbka, Edukacja osób z niepełnosprawnością w systemie niesegrega-

cyjnym – wykluczające czy dopełniające się formy kształcenia [Education of the Disabled 
in the Non-segregation system – Exclusive or Complementary Forms of education]. 
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 11, Poznań 2015. Pp. 9–33. 
Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X 

The paper analyses changes in the educational approach towards the disabled illus-
trated with an example of integrative and inclusive education as well as shows 
differences and similarities between them. The analysis is completed with a picture 
of versions of non-segregation education resulting from various educational dis-
courses. Due to a social aspect of the activities comprised by integrative and exclu-
sive teaching the analysed forms of education were treated as a kind of intervention 
into the process of socialization. The aim of such an intervention is to develop activi-
ty competence with pupils and to prepare young generation for accepting people’s 
differences, mutual coexistence, dialogue and cooperation. The author tries to stress, 
that the analysed forms of the non-segregation education should in practice be 
treated as complementary and not as exclusive. Implementation of the concepts of 
inclusive education, as a direction of the postulated changes in education, which is  
a result of the Convention on the Rights of People with Disabilities, requires chang-
es in all directions. They refer to, among other things: legal regulations ensuring 
implementation of standards related to organization and offering classes promoting 
development of pupils with disabilities, changes in the training system of teachers 
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and preparing them for work with pupils with individual educational and devel-
opmental needs. 

KEY WORDS: educational discourses, integrative education, inclusive education, 
disability 

Wprowadzenie 

Pojęcie edukacji niesegregacyjnej odnosi się do dwóch form 
kształcenia uczniów z niepełnosprawnością, tj. w oddziałach inte-
gracyjnych oraz klasach powszechnych zgodnie z rejonem zamiesz-
kania. Te dwie formy kształcenia w niniejszej pracy traktowane są 
jako dopełniające się, a nie wykluczające. Wraz z upowszechnia-
niem się idei normalizacji, nowych szans na zmianę sytuacji osób  
z niepełnosprawnością upatruje się w edukacji włączającej (ang. 
inclusive education). W ratyfikowanej przez Polskę w 2012 r. Kon-
wencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych eksponuje się system 
edukacji włączającej1. Kształcenie włączające jako idea szkoły dla 
róŜnorodności uczniów to ciekawa koncepcja, która jednocześnie 
budzi wiele wątpliwości: co ze szkołami specjalnymi i klasami inte-
gracyjnymi? Czy kaŜda szkoła powszechna jest gotowa uwzględnić 
róŜnorodność swoich wychowanków? W Niemczech, jak podaje 
Otto Speck2, wraz z przyjęciem Konwencji o Prawach Osób Niepeł-
nosprawnych postulowano likwidację szkół specjalnych. Zakładano 
________________ 

1 Edukacja włączająca została w sposób szczególny uprawomocniona w Kon-
wencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Polskę w 2012.  
W artykule 24 – Edukacja – podkreśla się prawo osób niepełnosprawnych do kształ-
cenia. Państwa powinny zapewnić osobom z niepełnosprawnością system edukacji 
włączającej (obejmującej wszystkie poziomy edukacji, łącznie z edukacją usta-
wiczną). Zmiany w polityce oświatowej na rzecz edukacji włączającej znajdują 
wyraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków orga-
nizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieŜy niepełnospraw-
nych, niedostosowanych społecznie i zagroŜonych niedostosowaniem społecznym 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1113). 

2 O. Speck, Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza, Harmonia, Gdańsk 2013, s. 49. 
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takŜe likwidację klas integracyjnych, nie dlatego, Ŝe nie spełniają 
oczekiwań, ale dlatego, Ŝe są zbyt kosztowne3. W tym kontekście 
warto się zastanowić, czy wypieranie pojęcia „społeczna integracja” 
bez zmian w filozofii edukacji oraz zastępowanie jej pojęciem spo-
łecznej inkluzji, a takŜe nacisk na kształcenie włączające jako postu-
lowany kierunek zmian oświatowych zgodny z tendencjami euro-
pejskimi doprowadzi do uzyskania w szkole lepszych rezultatów 
dydaktycznych i społecznych? 

Niniejsze opracowanie ma na celu: (1) ukazanie przemian w edu-
kacji niesegregacyjnej osób z niepełnosprawnością na przykładzie 
kształcenia integracyjnego oraz włączającego, (2) omówienie róŜnic 
i podobieństw pomiędzy analizowanymi formami edukacji niese-
gregacyjnej, (3) podkreślenie, Ŝe skuteczność form edukacji niese-
gregacyjnej nie tkwi w nomenklaturze i zastępowaniu, zgodnie  
z obowiązującymi trendami, jednych pojęć drugimi, ale w przemia-
nach w myśleniu o edukacji oraz działaniu pedagogicznym, które- 
go źródła tkwią w róŜnych paradygmatach i dyskursach eduka-
cyjnych. 

Koncepcje wyjaśniające edukację osób  

z niepełnosprawnością w systemie niesegregacyjnym 

Problem edukacji osób z niepełnosprawnością w systemie nie-
segregacyjnym naleŜy ujmować w jak najszerszej perspektywie. 
Takiemu podejściu sprzyja koncepcja struktury społecznej i rozwoju 
osobowości wg Klausa Hurrelmanna4. Autor podejmował w niej 
________________ 

3 Takie obawy mają miejsce w polskich szkołach. Na konsultacjach społecznych 
dotyczących organizacji edukacji uczniów z niepełnosprawnością, które odbyły się 
w Poznaniu 9 marca 2015 r., przedstawiciele MEN zapewnili, Ŝe w Polsce przewi-
duje się moŜliwość realizacji trzech ścieŜek edukacyjnych: (1) w przedszkolach, 
szkołach i ośrodkach specjalnych, (2) w przedszkolach i szkołach z oddziałami 
integracyjnymi oraz (3) w przedszkolach i szkołach powszechnych. 

4 K. Hurrelmann, Struktura społeczna a rozwój osobowości. Wprowadzenie do teorii 

socjalizacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994. 
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kwestie osobowości, wychowania i socjalizacji, a takŜe próbował 
pogodzić stanowiska socjologiczne oraz psychologiczne. Szeroka 
perspektywa koncepcji socjalizacji umoŜliwia odwołanie się do in-
nych teoretycznych ujęć: ekologicznej koncepcji rozwoju według 
Uriego Bronfenbrennera5, psychologicznych koncepcji człowieka6, 
załoŜeń ideologii romantycznej, transmisji kulturowej, progresywi-
zmu wg Lawrence’a Kohlberga i Rochelle Mayer7, załoŜeń pedago-
giki krytycznej reprezentowanej przez Michela Foucaulta8, Hen-
ry’ego Girouxa9, poglądów neopragmatysty Richarda Rorty’ego10. 

Funkcjonowanie ucznia z niepełnosprawnością w szkole jako 
mikrosystemie, zgodnie z koncepcją Uriego Bronfernbernnera, na-
leŜy ujmować w kontekście przeobraŜeń makrosystemowych na 
przestrzeni ostatnich 20 lat. Dotyczą one przemian w paradygma-
tach nauk społecznych, wartościach, postawach wobec jednostek  
w jakiś sposób innych oraz zmian w polityce państwa na rzecz osób 
z ograniczeniami sprawności, poprzez realizację międzynarodo-
wych deklaracji i konwencji11. 
________________ 

5 U. Bronfenbrenner, The Ecology of Human Development, Harvard University 
Press, Cambridge 1979. 

6 J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie 
„śak”, Warszawa 1995. 

7 L. Kohlberg, R. Mayer, Rozwój jako cel wychowania, [w:] Spory o edukację. Dyle-

maty i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, 
Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1993, s. 51–94. 

8 S.J. Ball, Foucault i edukacja. Dyscypliny i wiedza, Oficyna Wydawnicza „Im-
puls”, Kraków 1992. 

9 H.A. Giroux, Wobec wyzwań toŜsamości i róŜnicy (Poza dyskurs edukacji wielokul-

turowej), [w:] Edukacja wobec zmiany społecznej, red. J. Brzeziński, L. Witkowski, Edy-
tor, Toruń 1994, s. 413–434. 

10 R. Rorty, Filozofia a nadzieja na lepsze społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013. 

11 Wśród wielu międzynarodowych dokumentów warunkujących kreowanie 
polityki oświatowej na rzecz osób z niepełnosprawnością wymienię kilka: (1) Dekla-
rację z Salamanki (1994) oraz Wytyczne dla działania w zakresie specjalnych po-
trzeb edukacyjnych przyjęte przez Światową Konferencję dotyczącą Specjalnych 
Potrzeb Edukacyjnych: Dostęp i Jakość, UNESCO, Salamanka, Hiszpania, 7–10 czerw-
ca 1994, które uzasadniają konieczność zmian w edukacji dzieci z niepełnosprawno-
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Za Stanisławem Kowalikiem12 moŜna wyróŜnić kilka etapów 
przemian sytuacji osób z niepełnosprawnością oraz idei społecznej 
integracji: 

(1) dostrzegania szkodliwego wpływu praktyk segregacyjnych 
oraz realizacji idei normalizacji, 

(2) rozwoju idei głównego nurtu poprzez włączeniu do niego 
osób z niepełnosprawnością, 

(3) oddziaływania na ludzi pełnosprawnych, aby przygotować 
ich w toku edukacji do akceptacji niepełnosprawnych w do-
rosłym Ŝyciu, 

(4) tworzenia warunków normalizacyjnych zgodnie z ideą: „Ŝy-
jesz normalnie – jesteś normalny”13 oraz upowszechniania 
edukacji włączającej. 

Te przemiany za Władysławem Dykcikiem14 moŜna ująć od se-
gregacji przez integrację aŜ po normalizację. Amadeusz Krause15 
słusznie zauwaŜył, Ŝe idea społecznej integracji będzie dalej postę-
powała zgodnie ze światowymi tendencjami w kierunku normali-
zacji. Ta tendencja znajduje wyraz w upowszechnianiu kształcenia 
włączającego jako postulowanej formy edukacji. 

Problem edukacji osób z niepełnosprawnością naleŜy widzieć  
w kontekście socjalizacji jako procesu wyłaniania się jednostki 
twórczo przekształcającej zewnętrzną i wewnętrzną rzeczywistość 
w społecznych interakcjach ze środowiskiem społecznym, ale  
________________ 

ścią; (2) Deklarację Madrycką (2002), w której jeden z postulatów zakłada zmiany: 
Od segregacji w edukacji, zatrudnieniu i innych sferach Ŝycia do integrowania osób 
niepełnosprawnych w normalnym nurcie Ŝycia; (3) Konwencję o Prawach Osób 
Niepełnosprawnych (2006) (2012). 

12 S. Kowalik, Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych, [w:] Wspo-

maganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja, t. 3, red. B. Kaja, Wydawnictwo 
Uczelniane Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001, s. 41–46. 

13 A. Krause, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków 1992, s. 196. 

14 W. Dykcik, Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki, [w:] Peda-

gogika specjalna, red. W. Dykcik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001, s. 460. 
15 A. Krause, Człowiek niepełnosprawny wobec przeobraŜeń społecznych, Oficyna 

Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1992, s. 241. 
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w konkretnym historycznie określonym społeczeństwie16. K. Hu-
relmann17 zakładał moŜliwość niepomyślnej socjalizacji jednostki 
bez względu na jej stopień sprawności, ale teŜ podkreślał znaczenie 
podejmowania róŜnych interwencji edukacyjnych przeciwdziałają-
cych nieprawidłowościom. Z jednej strony mają one na celu dosko-
nalenie szeroko rozumianych kompetencji jednostki, z drugiej 
zmiany w środowisku jej Ŝycia. Edukację osób z niepełnosprawno-
ścią oraz pełnosprawnych w systemie niesegregacyjnym naleŜy 
traktować jako swoistą interwencję w proces socjalizacji. Interwen-
cja ma na celu kształtowanie kompetencji umoŜliwiających wycho-
wankom osiąganie zadań rozwojowych, a takŜe przygotowanie 
młodego pokolenia do wzajemnej koegzystencji poprzez afirmację 
inności, jako czegoś naturalnego wśród ludzi. Takie podejście pre-
zentuje równieŜ Otto Speck, który uwaŜa, Ŝe „Realizacja społecznej 
integracji nie moŜe całkowicie się dokonać jednie na drodze praw-
nej (…). Pedagogika musi tutaj wnieść swój wkład”18. 

Dyskursy edukacji niesegregacyjnej 

W myśleniu o edukacji niesegregacyjnej zaznacza się podejście 
prakseologiczne, odnoszące się głównie do sfery pedagogicznego 
odziaływania na wychowanków19. Istnieje potrzeba spojrzenia na 
problem edukacji niesegregacyjnej z metapoziomu, dzięki czemu 
ukazano by, Ŝe działania pedagogiczne są konsekwencją przyjmo-
wanych przez realizatorów idei, świadomie lub nie, załoŜeń natury 
ogólniejszej, np. paradygmatów, dyskursów. KaŜdy pedagog ma 
jakąś prywatną teorię edukacji czy wspomagania rozwoju ucznia. 
Prywatna teoria edukacji wyraŜa się m.in. w sposobie myślenia  
o pomaganiu dziecku w rozwoju, stawianych celach edukacyjnych, 
________________ 

16 K. Hurrelmann, op. cit., s. 59. 
17 Ibidem, s. 140–167. 
18 O. Speck, op. cit., s. 26. 
19 J. Gnitecki, Zarys pedagogiki ogólnej, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Go-

rzów Wielkopolski 1999, s. 55. 
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a takŜe środkach ich uzyskiwania. Anna I. Brzezińska wyjaśnia to 
zjawisko następująco: „»jak myślisz, tak działasz«, zatem »pomyśl  
o tym jak myślisz«, a lepiej »zrozumiesz dlaczego działasz tak, a nie 
inaczej«”20. Za Bogusławem Śliwerskim21 przyjęto, Ŝe rozwaŜania 
pedagogiczne wymagają zastosowania pewnego porządku poję-
ciowego. Dlatego nadrzędną kategorią uczyniono paradygmat,  
a następnie dyskurs. Kierunek przemian paradygmatycznych  
w naukach społecznych za Teresą Hejnicką-Bezwińską22 moŜna ująć 
od paradygmatu pozytywistycznego do humanistycznego. Z tak 
postrzeganym humanizmem wiąŜe się zgoda na wielość słusznych 
stanowisk oraz róŜne drogi poznania. Przyjmuje się, Ŝe pedagogika 
jest nauką wieloparadygmatyczną23. Joanna Rutkowiak proponuje 
przezwycięŜenie opozycyjności paradygmatów poprzez przekład 
międzyparadygmatyczny, tj. poruszanie się pomiędzy paradygma-
tami, szukanie nowych znaczeń24. Według Amadeusza Krausego 
przesunięcie akcentu z naturalizmu na kulturalizm znajduje wyraz 
w koncepcji szczegółowych paradygmatów niepełnosprawności25, 
tj.: integracyjnego, normalizacyjnego, społecznego i emancypacyj-
nego. Iwona Chrzanowska wyróŜnia dwa paradygmaty, tj. biolo-
giczny i humanistyczny oraz przyporządkowuje im odpowiednio 
subparadygmat pozytywistyczny, społeczny, emancypacyjny oraz 
________________ 

20 A.I. Brzezińska, Pomoc dzieciom z grup ryzyka, „Remedium” 2002, 12, s. 42. 
21 B. Śliwerski, Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania, 

Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, s. 25–44. 
22 T. Hejnicka-Bezwińska, Paradygmat humanistyczny w pedagogice a pedagogika 

humanistyczna, [w:] Edukacja, moralność, sfera publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego 

Zjazdu Pedagogicznego PTP, red. J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak, Oficyna 
Wydawnicza „Verba”, Lublin 2007, s. 462–466. 

23 K. Rubacha, Budowanie teorii pedagogicznych, [w:] Pedagogika, t. 1, red. Z. Kwie-
ciński, B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2003, s. 59–66; B. Śliwerski, Współczesna myśl 

pedagogiczna, s. 31. 
24 J. Rutkowiak, Wielość paradygmatów dydaktyki a wspólny mianownik realności Ŝy-

cia. Ku pytaniom o przekłady międzyparadygmatyczne, [w:] Paradygmaty współczesnej 

dydaktyki, red. L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
Kraków 2011, s. 27–39. 

25 A. Krause, Współczesne paradygmaty…, s. 153–210. 
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szczegółowe modele26. Przedstawione propozycje paradygmatów  
w pedagogice specjalnej stanowią teoretyczne ramy ujmowania na 
przestrzeni dziesięcioleci człowieka z niepełnosprawnością, a takŜe 
dyskutowania o jego miejscu w świecie oraz edukacji. Przykładem 
jest szczegółowy paradygmat integracyjny, który oznacza zgodę na 
koegzystencję ludzi pełnosprawnych i tych z niepełnosprawnością. 
Dotychczasowe doświadczenia pozwalają dokonać rekonstrukcji 
tego sposobu myślenia. Chodzi o przesunięcie akcentu z koncentra-
cji na strategiach adaptacyjnych osób z niepełnosprawnością na 
tworzenie warunków integracyjnych zgodnie z załoŜeniami norma-
lizacji „śyjesz normalnie – jesteś normalny”27. Konieczność elimi-
nowania ograniczeń fizycznych i mentalnych funkcjonowania osób 
z niepełnosprawnością wynika ze społecznego subparadygmatu 
niepełnosprawności. Prace Marii Antoniny Ostrowskiej z zespo-
łem28 ukazują, jak bardzo tradycja, kultura przypisała człowiekowi 
z niepełnosprawnością wiele ograniczeń. Dlatego emancypacyjny 
subparadygmat eksponuje ideę podmiotowości niepełnosprawnych 
na miarę ich moŜliwości. 

Analizy dyskursów edukacji niesegregacyjnej moŜna dokonać 
poprzez odwołanie się do róŜnych teoretycznych ujęć, np. (1) natu-
ry człowieka, co pozwala wyłonić trzy ujęcia: behawiorystyczne, 
humanistyczne i poznawcze29, (2) ideologii romantycznej, transmisji 
kulturowej i progresywizmu wg L. Kohlberga i R. Mayer30. Dys-
kurs, za Michelem Foucaultem, traktowany jest tu jako wzór myśle-
nia o edukacji31. W tym kontekście wyróŜniono cztery dyskursy 
dostarczające wzorów myślenia o edukacji niesegregacyjnej: funkcjo-
nalno-behawiorystyczny, humanistyczny, społeczny oraz krytyczno- 
________________ 

26 Mowa jest np. o modelu medycznym, rehabilitacyjnym, integracyjnym, nor-
malizacyjnym. Zob. I. Chrzanowska, Pedagogika specjalna. Od tradycji do nowoczes-

ności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, s. 399–420. 
27 A. Krause, Współczesne paradygmaty…, s. 196. 
28 A. Ostrowska, J. Sikorska, Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery inte-

gracji, IFiS PAN, Warszawa 1996, s. 153–198. 
29 J. Kozielecki, op. cit., s. 19–92, 183–253, 261–283. 
30 L. Kohlberg, R. Mayer, op. cit., s. 51–94. 
31 M. Foucault za B. Śliwerski, Współczesna myśl…, s. 39. 
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-emancypacyjny32. Źródeł dyskursu funkcjonalno-behawiorystycz-
nego naleŜy się doszukiwać w funkcjonalizmie, behawioryzmie, 
pedagogice pozytywistycznej33. Z załoŜeń wyłania się obraz eduka-
cji transmisyjno-podającej, testowych sposobów poznawania wycho-
wanków, indywidualnych programów terapeutycznych dla uczniów 
oraz działań rehabilitacyjnych mających na celu ich usprawnianie, 
eliminowanie braków. Korzenie dyskursu humanistycznego tkwią 
w psychologii humanistycznej, personalizmie, pedagogice roman-
tyczno-liberalnej34. Z załoŜeń wyłania się obraz edukacji, w której 
akceptuje się potrzeby ucznia oraz kładzie nacisk na jego spraw-
czość, samoedukację, samorealizację. Akceptacja kaŜdego ucznia 
pozwala lepiej zaakceptować innych, w tym tych z niepełnospraw-
nością. Źródeł dyskursu społecznego naleŜy się doszukiwać w psy-
chologii poznawczej, progresywizmie, interakcjonizmie, konstruk-
tywizmie społecznym35. Z załoŜeń wyłania się obraz edukacji,  
w której uwzględnia się dydaktyczny oraz społeczny aspekt, a takŜe 
rozwija się u wychowanków kompetencje poznawcze i społeczne. 
Rozwiązywanie przez uczniów problemów naukowych sprzyja 
uczeniu się treści przewidzianych programem i utrwalaniu demo-
kratycznych tradycji, likwidowaniu uprzedzeń wobec róŜnych ka-
tegorii inności. Dyskurs krytyczno-emancypacyjny ma swoje teore-
tyczne podstawy w pedagogice krytycznej oraz emancypacyjnej36.  
Z załoŜeń wyłania się obraz edukacji, w której ma miejsce odnowa 
________________ 

32 Podobne typy dyskursów wyróŜniała D. Klus-Stańska, Dyskursy pedagogiki 

wczesnoszkolnej, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, red. 
D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, War-
szawa 2012, s. 25–78. 

33 Por. B. Joyce, E. Calhoun, D. Hopkins, Przykłady modeli uczenia się i nauczania, 
WSiP, Warszawa 1999, s. 43–44; L. Kohlberg, R. Mayer, op. cit., s. 54; J. Kozielecki, 
op. cit., s. 19–92. 

34 B. Joyce, E. Calhoun, D. Hopkins, op. cit., s. 42–43; L. Kohlberg, R. Mayer, op. cit., 
s. 61; J. Kozielecki, op. cit., s. 261–286. 

35 B. Joyce, E. Calhoun, D. Hopkins, op. cit., s. 40–42; L. Kohlberg, R. Mayer, op. cit., 
s. 55–58. 

36 P. Freire za B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wy-
dawnicza „Impuls”, Kraków 1998, s. 261–282; H.A. Giroux, L. Witkowski, Edukacja  

i sfera publiczna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, s. 172–173, 201–220. 
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świata poprzez demaskowanie i przeciwdziałanie przemocy sym-
bolicznej. W kształceniu trzeba uwzględniać aktualne problemy 
społeczne, np. wykluczenia osób ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi, w tym z niepełnosprawnością. WyposaŜenie uczniów  
w kompetencje interpretacyjno-krytyczne umoŜliwia lepsze rozu-
mienie świata, dostrzeganie istniejących niesprawiedliwości oraz 
dokonywanie zmian. 

Przedstawione dyskursy dostarczyły róŜnych sposobów myśle-
nia o edukacji niesegregacyjnej. Z prac Bogusława Śliwerskiego, 
Doroty Klus-Stańskiej wynika, Ŝe komunikacja, dialog pomiędzy 
niektórymi dyskursami jest trudny, a niekiedy wręcz niemoŜliwy, 
poniewaŜ wywodzą się one z odmiennych stanowisk teoretycz-
nych37. Inny pogląd na ten temat prezentuje Dorota Gołębniak, An-
na Izabela Brzezińska, Bruce Joyce, Emily Calhoun, Dawid Hop-
kins38. Autorzy uwaŜają, Ŝe na poziomie metod moŜna mówić  
o eklektycznym podejściu do edukacji oraz dopełnianiu się modeli 
edukacyjnych w działaniu pedagogicznym. Argumentują oni, Ŝe  
w złoŜonej praktyce wychowawczej podejścia się mieszają. Nie da 
się wydzielić działań słuŜących jednemu celowi, którego uzasad-
nienie wynika z przyjęcia jedynie słusznego dyskursu. 

Kształcenie integracyjne oraz włączające –  

poszukiwanie różnic pomiędzy formami  

edukacji niesegregacyjnej  

Pojęcie edukacji niesegregacyjnej odnosi się do dwóch form 
kształcenia osób z niepełnosprawnością, tj. w oddziałach integra-
cyjnych oraz klasach powszechnych zgodnie z rejonem zamieszka-
________________ 

37 Por. B. Śliwerski, op. cit., s. 25–42; D. Klus-Stańska, op. cit., s. 75–78. 
38 A.I. Brzezińska, Psychologia wychowania, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. 

Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t. 3, red. J. Strelau, GWP, 
Gdańsk 2000, s. 246; B. Joyce, E. Calhoun, D. Hopkins, op. cit., s. 45; D. Gołębniak, 
Szkoła wspomagająca rozwój, [w:] Pedagogika, t. 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, 
PWN, Warszawa 2003, s. 117–118. 
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nia ucznia. Pierwsza forma jest określana jako edukacja integracyjna 
(kształcenie integracyjne), druga jako edukacja włączająca (inklu-
zyjna). W Polsce rozwój kształcenia integracyjnego przypada na lata 
90. XX wieku. Sposób organizacji oddziałów integracyjnych był 
wzorowany na rozwiązaniach hamburskich i do dzisiaj nie uległ 
zasadniczym zmianom39. Obecność wychowanków w przedszkolach 
i szkołach z róŜnymi ograniczeniami sprawności wymusiła koniecz-
ność realizacji dodatkowych zadań, które moŜna odnieść do trzech 
aspektów funkcjonowania placówek: (1) organizacyjnego, (2) rehabi-
litacyjnego i (3) społecznego. Organizacyjny aspekt uwzględnia likwi-
dację barier architektonicznych, zmniejszenie liczebności oddziałów 
do 20 wychowanków, w tym od 3 do 5 uczniów z róŜnymi niepeł-
nosprawnościami w klasie, umoŜliwienie wielopoziomowej pracy 
podczas zajęć dzięki pomocy nauczyciela wspomagającego, zatrud-
nienie specjalistów, np. logopedy, rehabilitanta, psychologa, surdo-
pedagoga40. W przedszkolach i szkołach zapewnia się uczniom re-
habilitację fizyczną, psychologiczną, pedagogiczną, społeczną oraz 
zawodową. WaŜne jest, aby lekcje/zajęcia w tej formie edukacji 
miały charakter jednocześnie edukacyjny i rewalidacyjny w stosunku 
do uczniów z róŜnymi rodzajami niepełnosprawności. Aspekt spo-
łeczny uwzględniania działania edukacyjne mające na celu ingero-
wanie w dynamikę stosunków społecznych w klasach integracyjnych, 
budowanie wspólnoty wśród uczestników procesu kształcenia,  
a takŜe przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością 
w środowisku lokalnym41. 

Edukacja włączająca/inkluzyjna to model wyrastający z potrzeby 
zlikwidowania dychotomicznego podziału: pełnosprawny vs. nie-
pełnosprawny uczeń, który miał miejsce w kształceniu integracyj-
nym. Wprowadzenie do naukowego obiegu pojęcia specjalne po-
________________ 

39 H. Wocken, Sind Förderzentren der richtige Weg zur Integration?, „Sonder-
schule” 1995, 2, s. 84–93. 

40 Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 6240). 

41 J. Bąbka, Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych – zało-

Ŝenia i rzeczywistość, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001, s. 76–168. 
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trzeby edukacyjne, a współcześnie kategorii indywidulane potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne, pozwala uwzględniać szerokie spektrum 
inności dziecka/ucznia. Z najnowszych przepisów ministerialnych 
wynika, Ŝe niepełnosprawność jest jednym z aspektów indywidula-
nych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych42. Mel Ainscow, Thoony 
Both, Alan Dyson43 wyróŜniają następujące sposoby rozumienia 
edukacji włączającej: (1) dbałość o niepełnosprawnych, przejawiają-
cych specjalne potrzeby edukacyjne, (2) dbałość o uczniów przed-
wcześnie opuszczających szkołę ze względów dyscyplinarnych,  
(3) dbałość o potrzeby uczniów z grup zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym, (4) dbałość o uczniów o róŜnorodnych potrzebach oraz 
tworzenie „szkoły dla wszystkich”, (5) dbałość o potrzeby wszyst-
kich uczniów tzw. „edukacja dla wszystkich, (6) dbałość o syste-
mowe podejście do edukacji i społeczeństwa”. Zdaniem znawców 
problematyki w inkluzji chodzi o przeniesienie środka cięŜkości  
z dopasowania się ucznia ze specjalnymi potrzebami (w tym z nie-
pełnosprawnością) do szkoły na dostosowanie warunków kształce-
nia do indywidulanych potrzeb psychofizycznych wychowanków 
w ogólnodostępnym nurcie edukacyjnym44. 

Grzegorz Szumski, Anna Zamkowska, a takŜe autorzy zachodni, 
tacy jak Tony Gary Thomas45, traktują kształcenie integracyjne i włą-
________________ 

42 Indywidulane potrzeby rozwojowe i edukacyjnych uczniów wynikają z nie-
pełnosprawności, niedostosowania społecznego, zagroŜenia niedostosowaniem 
społecznym, szczególnych uzdolnień, specyficznych trudności w uczeniu się, zabu-
rzeń komunikacji językowej, choroby przewlekłej, sytuacji kryzysowych lub trau-
matycznych, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych, trudności 
adaptacyjnych związanych z róŜnicami kulturowymi, wcześniejszego kształcenia za 
granicą. Zob. Rozporządzenie MEN z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zasad udziela-
nia i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogiczne w publicznych przedszko-
lach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r., poz. 532). 

43 M. Ainscow, T. Booth, A. Dyson i in., Improving schools: Developing Inclusion, 
Routledge, London 2006, s. 26. 

44 D. Wiszejko-Wierzbicka, Specjalne potrzeby ucznia czy szkoły? Przewodnik po 

edukacji włączającej pomocą w rozwijaniu kształcenia i uczestnictwa w Ŝyciu szkoły, „Nie-
pełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania” 2012, 4, s. 72. 

45 Por. G. Szumski, Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepeł-

nosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólno-
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czające, pomimo dostrzeganych podobieństw, jako nieco odmienne 
modele edukacji. Zaproponowany przez autorów kierunek myślenia 
pozwala wyróŜnić trzy kryteria ujmowania róŜnic pomiędzy kształ-
ceniem integracyjnym a włączającym: (1) ze względu na lokalizację, 
(2) grupę tratowaną jako „Inna” oraz (3) model wychowania. 

1. Kształcenie integracyjne jest realizowane w wybranych szko-
łach, zaś edukacja włączająca ma być realizowana w kaŜdej szkole, 
zgodnie z rejonem zamieszkania wychowanka. 

2. W kształceniu integracyjnym zakładano, Ŝe grupę tzw. „In-
nych” stanowią uczniowie z niepełnosprawnością. Natomiast  
w edukacji włączającej inność ucznia jest ujmowana w kategorii spe-
cjalnych potrzeb edukacyjnych, które oprócz niepełnosprawności 
dotyczą, np. odmienności narodowościowej, językowej, wybitnej 
zdolności, trudności edukacyjnych, niedostosowania czy zagroŜenia 
niedostosowaniem społecznym. 

3. W kształceniu integracyjnym realizowano model asymilacji, 
polegający na przystosowaniu się uczniów z niepełnosprawnością, 
tzw. mniejszości do Ŝycia w społeczności pełnosprawnych, stano-
wiących większość. W podejściu włączającym moŜna mówić o kon-
cepcji róŜnorodności. Oznacza ona, Ŝe świat jest róŜny i ludzie  
w nim Ŝyjący są róŜni46. 

Edukacja niesegregacyjna jako interwencja  

w proces socjalizacji – poszukiwanie podobieństw  

pomiędzy założeniami edukacji integracyjnej i włączającej 

Oprócz róŜnic pomiędzy kształceniem integracyjnym a włącza-
jącym warto doszukiwać się między nimi podobieństw. Kształcenie 
________________ 

dostępnych, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2009, s. 53–64; 
T.G. Thomas, Inclusive school for an incusive society, „British Journal of Special Educa-
tion” 24, s. 103–107; A. Zamkowska, Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim w róŜnych formach kształcenia na I etapie edukacji, Wydaw-
nictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009, s. 42. 

46 Te kwestie mocno akcentuje M. Foucault za B. Śliwerski, op. cit., s. 315. 
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integracyjne i włączające łączy głęboki społeczny sens działań edu-
kacyjnych, a takŜe misja przygotowania młodego pokolenia do ak-
ceptacji róŜnic występujących pomiędzy ludźmi, wzajemnej koeg-
zystencji, dialogu i współpracy. Pomiędzy edukacją integracyjną  
a włączającą w tym zakresie istnieje wiele podobieństw. W Polsce 
od lat 90. poprzez kształcenie integracyjne z róŜnym skutkiem są 
podejmowane próby zmiany postaw społeczeństwa wobec osób  
z róŜnymi ograniczeniami sprawności, przeciwdziałania stereoty-
powemu myśleniu o nich jako gorszych, nieprzydatnych i niepro-
duktywnych. Edukacja włączająca w myśleniu o inności człowieka 
pozwala wyjść poza róŜne kategorii niepełnosprawności, uwraŜli-
wić wychowanków na to, Ŝe świat jest róŜny i ludzie w nim Ŝyjący 
róŜnią się, a takŜe przeciwdziałać społecznemu wykluczeniu osób  
z róŜnych grup ryzyka. Oznacza to, Ŝe kształcenie integracyjne oraz 
włączające moŜna traktować jako społeczną interwencję w proces 
socjalizacji. Pedagodzy krytyczni, mając na względzie poŜądane 
zmiany społeczne, podkreślają znaczenie projektowania działań 
edukacyjnych, co jest zgodnie z logiką interwencji edukacyjnej we-
dług K. Hurelmanna47. Pojęcie to oznacza działanie polegające na 
ingerowaniu w rzeczywistość, po to, aby dokonać zmiany określo-
nego stanu rzeczy48. Tomasz Szkudlarek uwaŜa, Ŝe „wtrącanie się  
w rzeczywistość”49 poprzez róŜnego rodzaju interwencje wymaga 
od realizatorów świadomości takich kwestii jak: 

(1) związek interwencji edukacyjnej z potrzebami społecznymi. 
ToŜsamość i róŜnica współistnieją w kulturze50. Niepełno-
sprawność jest jednym z wielu aspektów „Inności” człowie-
ka oraz odnosi się do jego indywidulanych potrzeb rozwo-
jowych i edukacyjnych; 

________________ 

47 K. Hurrelmann, op. cit., s. 155. 
48 P. Wiliński, Interwencja edukacyjna wspomagająca społeczność lokalną: załoŜenia  

i uzasadniania, [w:] Podmiotowość społeczności lokalnych. Praktyczne programy wspoma-

gania rozwoju, red. R. Cichocki, „Media-G.T.”, Poznań 1996, s. 219–326. 
49 T. Szkudlarek, Pedagogika krytyczna, [w:] Pedagogika, t. 1, red. Z. Kwieciński,  

B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 363–377. 
50 H. Giroux, op. cit., s. 413–434. 
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(2) związek interwencji edukacyjnej z wartościami, które stano-
wią podwaliny ładu demokratycznego. Chodzi o promowa-
nie poprzez interwencję edukacyjną wartości szacunku dla 
inności drugiego człowieka, aksjologicznej heterodoksyjno-
ści, solidarności społecznej, praw obywatelskich;  

(3) związek interwencji edukacyjnej z kompetencjami osobisty-
mi i społecznymi wychowanków, a w przyszłości obywateli 
społeczeństwa otwartego. WaŜne jest rozwijanie poprzez 
działania edukacyjne kompetencji działaniowych takich jak 
wiedza, refleksyjność, umiejętność uczenia się i podejmowa-
nia decyzji oraz kompetencji społecznych: empatii, komuni-
kowania się, nastawienia na dialog, otwartości na innych, 
umiejętności współpracy z ludźmi pomimo występujących 
między nimi róŜnic. 

Z wcześniejszych rozwaŜań wynika, Ŝe edukacja niesegregacyj-
na, w tym kształcenie integracyjne i włączające, ze względu na spo-
łeczny sens mogą być traktowane jako swoista interwencja w proces 
socjalizacji, której źródeł naleŜy się doszukiwać w dyskursie spo-
łecznym. Jeromy Bruner51 uwaŜa, Ŝe wyzwaniem dla współczesnej 
edukacji jest podtrzymywanie demokratyczności kultury. Problemy 
płci, rasy, religii, pochodzenia etnicznego oraz niepełnosprawności 
moŜna rozwiązywać poprzez debatę, dialog i współpracę. KaŜdą 
interwencję edukacyjną naleŜy ujmować ze względu na jej podwójny 
charakter. Oznacza to, Ŝe interwencja edukacyjna ingeruje w rzeczy-
wistość indywidualną wychowanka, w jego kompetencje, wartości, 
postawy. Ponadto interwencja edukacyjna narusza rzeczywistość 
społeczną, w tym kulturowy świat znaczeń. Podwójny charakter 
interwencji edukacyjnej polega na tym, Ŝe z jednej strony przyczy-
nia się do zmiany osoby, z drugiej strony przyczynia się do zmian 
w kulturze. To one wymuszają na jednostce zmianę dotychczaso-
wych sposobów działania oraz jej prywatnego świata znaczeń52. 
________________ 

51 J.S. Bruner, Kultura edukacji, TW i WPN Universitas, Kraków 2006, s. 138–140. 
52 A. Brzezińska, Model edukacji dla obywatelskiej współpracy: interwencja edukacyj-

na wspomagająca społeczność lokalną, [w:] Podmiotowość społeczności lokalnych. Praktycz-

ne programy wspomagania rozwoju, red. R. Cichocki, „Media-G.T.”, Poznań 1996,  
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Podwójny charakter działań edukacyjnych dotyczy zarówno (1) kom-
petencji twardych u wychowanków, tj. wiedzy u umiejętności prze-
widzianych programem, jak i (2) kompetencji miękkich, związanych 
z otwartością na drugiego człowieka, afirmacją róŜnic pomiędzy 
ludźmi jako czegoś naturalnego w kurczącym się na skutek globali-
zacji świecie. Z dotychczasowej praktyki integracyjnej wynika, Ŝe 
uwzględnienie podwójnego charakteru interwencji jest niezmiernie 
trudne, bowiem koncentracja na jednym aspekcie edukacji powodu-
je zaniedbywanie drugiego53. 

Dylematy edukacji niesegregacyjnej –  

próba łagodzenia stanowisk 

Z wielu prac wynika, Ŝe kształcenie uczniów z niepełnospraw-
nością powinno postępować, tam gdzie tylko jest to moŜliwe,  
w kierunku edukacji włączającej54. Edukacja włączająca, jako postu-
lowany model szkoły dla róŜnorodności wychowanków oraz zwią-
zana z nim pedagogika róŜnic, to ciekawe koncepcje, którym na 
poziomie teoretycznym trudno jest odmówić słuszności. W Rozpo-
rządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. 
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania  
i opieki dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych, niedostosowa-
nych społecznie i zagroŜonych niedostosowaniem społecznym 
usankcjonowano specjalną, integracyjną oraz włączającą formę 
edukacji uczniów z niepełnosprawnością. Uregulowano teŜ kwestię 
dotyczącą moŜliwości zatrudniania nauczycieli posiadających kwa-
lifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej lub specjalistów, asystenta 
w przypadku klas I–III albo pomocy nauczyciela w celu współorga-
nizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w szkołach 
________________ 

s. 195–218. 
53 J. Bąbka, op. cit., s. 233–236. 
54 D. Wiszejko-Wierzbicka, Specjalne potrzeby ucznia, s. 74, 84; A. Firkowska- 

-Mankiewicz, Edukacja włączająca – wyzwaniem dla polskiej szkoły, „Szkoła Specjalna” 
2004, 1, s. 19–25. 
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ogólnodostępnych. W kształceniu integracyjnym i inkluzyjnym 
wymaga się od nauczycieli opracowania dla ucznia posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego indywidulanego 
programu edukacyjno-terapeutycznego. Program ma uwzględniać 
m.in.: zakres wymagań dostosowanych do moŜliwości ucznia, spo-
soby oceniania i klasyfikowania, zintegrowane działania nauczycieli 
i specjalistów o charakterze rewalidacyjnym, formy pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej, zakres współpracy nauczycieli, specjalistów 
i rodziców55. Wynika z tego, Ŝe w aktualnej polityce oświatowej 
niesegregacyjne formy edukacji uczniów z niepełnosprawnością 
traktowane są jako dopełniające się. Wątpliwości budzi przygoto-
wanie nauczycieli szkół ogólnodostępnych do edukacyjnego spo-
tkania z uczniem z niepełnosprawnością. Z analizy doświadczeń 
wybranych szkół powszechnych w województwie lubuskim wynika, 
Ŝe realizacja zadań rehabilitacyjnych (rewalidacyjnych) w stosunku 
do uczniów z niepełnosprawnością odbywa się przy wykorzystaniu 
posiadanych zasobów kadrowych placówek, w tym potencjału za-
trudnionych wcześniej nauczycieli56. We Włoszech, kolebce kształ-
cenia włączającego, nauczyciel wspierający pracuje w klasie, w któ-
rej edukację realizuje nawet jeden uczeń z niepełnosprawnością57. 
Dlatego w polskich realiach ze względu na liczebność klas oraz 
zatrudnianie nauczycieli wspomagających i specjalistów zdecydo-
wanie lepiej wypada kształcenie integracyjne w porównaniu z włą-
czającym. Kształcenie integracyjne jest krytykowane za nadmierny 
nacisk na usprawnianie ucznia, strategie adaptacyjne niepełno-
sprawnych do otoczenia, medykalizację działań, co odpowiada za-
________________ 

55 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organi-
zowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieŜy niepełnospraw-
nych, niedostosowanych społecznie i zagroŜonych niedostosowaniem społecznym 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1113). 

56 J. Bąbka, M. Podgruszewska, Realizacja polityki oświatowej uczniów ze specjal-

nymi potrzebami edukacyjnymi w perspektywie lokalnej – na przykładzie małego miasta 
(niepublikowany maszynopis). 

57 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per 
l’istruzione Direzione Generale per il personale scolastico Decreto n. 7 Il Direttore 
Generale, http://www.scolastica.it [30.06.2015]. 
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łoŜeniom paradygmatu biologicznego i dyskursu funkcjonalno-
behawiorystycznego58. Te i inne niedoskonałości ma przezwycięŜyć 
edukacja włączająca. Istnieje potrzeba dyskusji na temat tego, co 
mają na myśli zwolennicy inkluzji, krytykując charakterystyczną 
dla kształcenia integracyjnego, np. rozbudowę specjalnej infrastruk-
tury na terenie szkół, pisanie programów indywidulanych dla po-
szczególnych uczniów i ich rehabilitację59. Rodzi się pytanie, czy 
moŜna lekcewaŜyć swoiste cechy uczniów wynikające z niepełno-
sprawności oraz nie oddziaływać na nie poprzez zabiegi uspraw-
niające i korygujące? W literaturze dotyczącej edukacji inkluzyjnej 
brakuje wyjaśnienia takich kwestii jak np.: (1) na czym polega 
wspieranie róŜnorodności wszystkich wychowanków w klasie,  
(2) co oznacza szkoła dostosowana do heterogenicznych potrzeb 
uczniów, która traktuje róŜnice pomiędzy nimi jako normalność,  
(3) jak tworzyć inkluzyjną kulturę? 

NaleŜy zgodzić się z Zenonem Gajdzicą, Ŝe rehabilitacja wy-
chowanka z niepełnosprawnością nie moŜe być celem samym  
w sobie. Bardziej chodzi o to, aby rehabilitacja pomagała mu lepiej 
odgrywać rolę ucznia i kolegi60. PoŜądany jest model edukacji,  
w którym nie rezygnuje się z działań rehabilitacyjnych wobec 
uczniów z niepełnosprawnością, ale nie zaniedbuje się afirmacji 
róŜnorodności, dialogu i współpracy, co wynika z załoŜeń dyskursu 
społecznego oraz emancypacyjnego. Takie podejście nawiązuje do 
koncepcji poruszania się pomiędzy paradygmatami dydaktyczny-
mi, o czym pisała Joanna Rutkowiak61. Biorąc pod uwagę aktual- 
ne funkcjonowanie polskich szkół, trudno jest się zgodzić z teza- 
________________ 

58 Por. A. Krause, op. cit., s. 214; Z. Gajdzica, Kategorie sukcesów w opiniach nau-

czycieli klas integracyjnych jak przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyj-

nej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 196–205. 
59 A. Firkowska-Mankiewicz, Edukacja – narzędziem przeciw wykluczeniu społecz-

nemu osób z niepełnosprawnością, [w:] Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełno-

sprawnych, red. L. Frąckiewicz, Warszawa 2008, s. 226; G.L. Porter, A. Hinz za 
Szumski, Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2006, s. 24. 

60 Z. Gajdzica, op. cit., s. 237. 
61 J. Rutkowiak, op. cit., s. 27. 
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mi niektórych autorów, Ŝe inkluzja rozwiąŜe wszystkie problemy  
i niedoskonałości integracyjnego kształcenia62. Hans Wocken63, 
znawca problemu, który śledzi proces realizacji idei edukacji włą-
czającej w kraju o dłuŜszej tradycji proinkluzyjnej, uwaŜa, Ŝe myśląc  
w taki sposób o inkluzji poruszamy się w „krainie cudów”. Jaką  
mamy gwarancję, Ŝe uczniowie z ograniczeniami sprawności nie 
będą stygmatyzowani w szkołach powszechnych? Czy nauczyciele 
szkół masowych będą potrafili tak zorganizować lekcję w klasie 
heterogenicznej, aby sprzyjała rozwojowi wszystkich uczniów,  
w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności 
z niepełnosprawnością? Wszak kształcenie włączające, zgodnie  
z ideą, powinno uwzględniać zróŜnicowane potrzeby wszystkich 
uczniów. Badacze włoscy dowodzą, Ŝe u nauczycieli zaangaŜo-
wanych w realizację inkluzji znacznie obniŜa się gotowość do in-
nowacji w porównaniu z latami 80., kiedy wcielano w Ŝycie ideały 
inkluzyjne64. 

Wiele wątpliwości budzą niezadowalające efekty dydaktyczne  
i społeczne uczniów z niepełnosprawnością w róŜnych formach 
kształcenia. Ta problematyka wymaga oddzielnego opracowania. 
W niniejszej pracy skoncentrowano się jedynie na efektach eduka-
cyjnych w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnością intelek-
tualną, którym ze względu na mniejsze moŜliwości poznawcze naj-
trudniej jest odnaleźć się w szkole. Z badań wynika, Ŝe najlepsze 
rezultaty dydaktyczne w zakresie języka polskiego i matematyki 
uzyskują uczniowie z klas integracyjnych, potem klas masowych 
(inkluzja), a następnie szkół specjalnych65. W szkołach integracyj-
nych i masowych nie uzyskuje się natomiast poŜądanych efektów 
________________ 

62 A. Firkowska-Mankiewicz, Edukacja włączająca…, s. 23; G. Szumski, Wokół 

edukacji włączającej…, s. 37–38. 
63 H. Wocken za O. Speck, op. cit., s. 77. 
64 D. Ianes, Die besondere Normalität. Inklusion von SchülerInnen mit Behinderung, 

Ernst Reinhardt, Monachium 2009, s. 43. 
65 Por. I. Chrzanowska, Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu 

lekkim w szkole podstawowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003,  
s. 80–87; G. Szumski, op. cit., s. 53–64; A. Zamkowska, op. cit., s. 252–267. 
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społecznych. Bardziej satysfakcjonujące relacje z rówieśnikami de-
klarują uczniowie szkół specjalnych, a następnie badani ze szkół 
integracyjnych. NajniŜszy wskaźnik zadowolenia z relacji społecz-
nych deklarowali uczniowie z klas ogólnodostępnych66. Iwona 
Chrzanowska dostarczyła dowodów na temat niezadowalającej 
realizacji standardów związanych z organizacją i prowadzaniem 
zajęć wspomagających rozwój uczniów z niepełnosprawnością, 
dostosowaniem programów nauczania do ich potrzeb i moŜliwości 
oraz dostępnością pomieszczeń szkolnych dla uczniów (bariery 
architektoniczne, brak odpowiedniego sprzętu) w szkołach maso-
wych na terenie Łodzi. Uzyskane dane moŜna ekstrapolować na 
inne aglomeracje miejskie w Polsce67. Wyniki badań zmuszają do 
refleksji na temat niewydolności systemu włączającego w stosunku 
do uczniów z róŜnymi rodzajami niepełnosprawności. RozwaŜania 
nie mają na celu deprecjonowania idei edukacji włączającej ani uka-
zywania wyŜszości załoŜeń integracyjnego kształcenia. Zasadniej-
sze jest podkreślenie znaczenia przygotowania polskiej szkoły do 
realizacji wyzwań związanych z dostosowaniem warunków kształ-
cenia do indywidulanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
uczniów. Wynika z tego, Ŝe edukacja włączająca wymusza nowy 
model kształcenia nauczycieli nie tylko nauczania początkowego, 
którzy na ten temat sporo juŜ widzą, lecz takŜe np. polonistów czy 
matematyków oraz przygotowania ich do refleksyjnego myślenia  
o szkole i uczniach w kategorii róŜnorodności. Pedagodzy nie od 
razu mogą wprowadzać zmiany wynikające z reform oświatowych 
oraz po otrzymaniu zalet edukacji włączającej. Wymagane są prze-
miany w ich prywatnych teoriach edukacyjnych, bowiem to one 
generują zmiany w stylu działania. KaŜdy nauczyciel ma swoją 
własną prywatną teorię edukacji i w pracy z wychowankiem kieruje 
________________ 

66 Por. S. Sadowska, Jakość Ŝycia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu lekkim, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 237–250; A. Zam-
kowska, op. cit., s. 249 i inne. 

67 Szerzej: I. Chrzanowska, Problem edukacji dzieci i młodzieŜy z niepełnosprawno-

ścią. Regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
Kraków 2010, s. 27–74. 
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się jakąś ukrytą koncepcją zmiany, której źródeł moŜna się doszu-
kiwać w omówionych wcześniej dyskursach. 

Integracyjnemu kształceniu, społecznej integracji przypisywane 
są konotacje ideologiczne68. Zdaniem Rolanda Meighna69 z punktu 
widzenia ukrytego programu u podstaw kaŜdej edukacji znajduje 
się jakaś ideologia. WaŜne jest, aby nie robić z niej jedynej i słusznej. 
Współczesne przemiany w podejściu do osób z niepełnosprawno-
ścią polegają na tym, Ŝe proces normalizacji, którego wyrazem jest 
edukacja włączająca, stanowi drogę do społecznej integracji. Z kolei 
społeczną integrację warto rozwaŜyć jako rodzaj oferty dla niepeł-
nosprawnych w środowisku lokalnym, z której mogą, ale nie muszą 
skorzystać70. Tendencje indywidualistyczne oraz zanik więzi spo-
łecznych we współczesnym świecie powodują, Ŝe kaŜdemu czło-
wiekowi, bez względu na to, czy jest pełnosprawny, czy niepełno-
sprawny, trudno jest doświadczać poczucia integracji z szerszymi 
grupami społecznymi. Warto podkreślić, Ŝe koncepcja społecznej 
integracji w odniesieniu do klasy szkolnej, jako grupy uczniów,  
bez względu na formę kształcenia, nie jest zdezaktualizowanym 
sloganem oraz ciągle znajduje naukowe uzasadnienie. Klasa szkol-
na, jako grupa społeczna, jest miejscem licznych interakcji pomię-
dzy wychowankami, ścierania się poglądów, konfliktów, dyna-
micznie zmieniających się stosunków społecznych. PoŜądanym 
efektem działań wychowawczych w modelu integracyjnym i włą-
czającym jest zintegrowana grupa wychowanków, brak osób izolo-
wanych oraz odrzucanych, a takŜe gotowość uczniów do współpra-
cy ze sobą71. 
________________ 

68 A. Krause, op. cit., s. 158–159. 
69 R. Meighan, Socjologia edukacji, przeł. E. Kiszkurno-Koziej, Z. Knusten,  

P. Kwieciński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1993, s. 191–214. 
70 A. Krause, A. śyta, S. NosaŜewska, Normalizacja środowiska społecznego osób  

z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010,  
s. 40–47. 

71 Zob. A. Maciarz, Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych, WSiP, Warsza-
wa 1987; H. Sowińska, Dynamika przemian klasowych, Wydawnictwo Naukowe 
UAM, Poznań 1988 i inne. 
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Zakończenie 

Aktualnie kształcenie integracyjne oraz włączające stanowią 
dopełniające się, a nie wykluczające formy edukacji osób z niepeł-
nosprawnością. Zastępowanie pojęcia społecznej integracji normali-
zacją oraz wypieranie kształcenia integracyjnego postulowaną for-
mą edukacji inkluzyjnej wcale nie musi wiązać się z uzyskiwaniem 
poŜądanych rezultatów dydaktycznych i społecznych. W opraco-
waniu starano się podkreślić, Ŝe skuteczność edukacji niesegrega-
cyjnej nie tkwi w nomenklaturze, zastępowaniu jednych pojęć dru-
gimi, ani odgórnym wprowadzaniu przepisów ministerialnych. 
WaŜniejsze są głębsze przemiany u nauczycieli w sposobach myśle-
nia o uczniu i jego edukacji, kompetencyjnym przygotowaniu pe-
dagogów do realizacji nowych idei. W kontekście niniejszych roz-
waŜań słuszny wydaje się pogląd Otto Specka, Ŝe „Nowe musi 
umieć nawiązać do tego, co juŜ istnieje”72. W procesie otwierania się 
na ideę edukacji włączającej, której słuszności się nie kwestionuje, 
warto jest wykorzystać naukowy dorobek oraz dobre praktyki 
związane z integracyjnym kształceniem. 
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Uczestniczenie przez dzieci i młodzieŜ z umiarkowanym i znacz-
nym stopniem niepełnosprawności intelektualnej w klasowym sys-
temie nauczania daje im moŜliwość częstego przebywania w gronie 
rówieśników, a przez to stwarza szansę na nawiązywanie z nimi 
bezpośrednich stosunków. Zagadnienie wzajemnych relacji młodzieŜy 
z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w placówkach specjal-
nych było przedmiotem dociekań badawczych w niewielkim tylko 
stopniu1. DuŜo większe zainteresowanie badaczy kierowane było  
w stronę relacji rówieśniczych w układzie integracyjnym. Badania  
z tego zakresu dotyczą jednak przede wszystkim osób z lekkim 
stopniem niepełnosprawności intelektualnej, nastawień sprawnych 
rówieśników do niepełnosprawnych kolegów i koleŜanek czy relacji 
między sprawnym i niepełnosprawnym rodzeństwem2. Na polskim 
gruncie widoczny jest brak doniesień z badań na temat rówieśni-
czych relacji interpersonalnych w szkole specjalnej dla osób z umiar-
kowanym i znacznym stopniem niepełnoprawności intelektualnej. 

Kim są dla dorastającej osoby z głębszą niepełnosprawnością in-
telektualną jej równieŜ niepełnosprawni intelektualnie klasowi ko-
ledzy i koleŜanki? Jaki jest rodzaj i jakość tworzonych przez nich 
________________ 

1 Najbardziej rozbudowane badania interakcji osób z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności w wieku 12–21 lat przebywających w Specjalnym Zakładzie 
Wychowawczym przeprowadził Z Bartkowicz, Struktura i niektóre uwarunkowania 

interakcji przejawianych przez upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacz-

nym, [w:] Optymalizacja interakcji w procesie usprawniania osób z dysfunkcjami fizyczny-

mi i psychicznymi, red. S. Kowalik, J. Kwiek, B. Szychowiak, Wydawnictwo Nauko-
we UAM, Poznań 1989. Problematykę relacji uczuciowych badała I. Fornalik, Rozwój 

psychoseksualny młodzieŜy z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w zaleŜności od 

środowiska Ŝycia, nie publikowana praca doktorska, UAM, Poznań 2002. Światło na 
specyfikę relacji rówieśniczych osób z niepełnosprawnością intelektualną rzuciły 
takŜe badania B. Górnickiej, Plany Ŝyciowe młodzieŜy z lekkim upośledzeniem umysło-

wym, Uniwersytet Opolski, Opole 2004. 
2 Przykładowe opracowania to: A. Maciarz, Z teorii i badań społecznej integracji 

dzieci niepełnosprawnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1999; Integracja 

społeczna osób niepełnosprawnych, red. G. DryŜałowska, H. śuraw, śak, Warszawa 
2004; A. śyta, Rodzeństwo osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, Impuls, 
Kraków 2004, s. 164. 
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relacji? PowyŜsze pytania były inspiracją do podjęcia rozległych 
badań empirycznych, których podsumowanie pragnę przedstawić 
w poniŜszym artykule3. Pomimo upływu czasu, jaki minął od prze-
prowadzenia badań, myślę, Ŝe warto je przywołać i skonfrontować 
z aktualną tendencją do promowania edukacji włączającej uczniów 
z głębszą niepełnosprawnością intelektualną4. 

Metodologiczne podstawy badań i ich przebieg 

Kierunek pracy badawczej wyznaczały trzy cele naukowo- 
-poznawcze: 1) poznanie i scharakteryzowanie, jakiego rodzaju sto-
sunki interpersonalne tworzy młodzieŜ z głębszą niepełnosprawno-
ścią intelektualną ze swymi niepełnosprawnymi intelektualnie ró-
wieśnikami w klasach szkół specjalnych; 2) poznanie czynników, 
które mogą być szczególnie istotne dla kształtowania wyróŜnionych 
stosunków; 3) hermeneutyczne zrozumienie znaczeń, jakie mają dla 
danej młodzieŜy relacje z jej szkolnymi rówieśnikami. Ze względu 
na cel i przedmiot badań została przyjęta strategia badań ilościowo- 
-jakościowych, a ich przebieg zaplanowano w dwóch etapach. Etap I 
(realizacja celu 1. i 2.) miał charakter diagnostyczny i pozwolił na 
ujrzenie badanego zjawiska w szerokiej skali, jakby „z lotu ptaka”. 
Etap II (realizacja celu 3.) ukierunkowany był na poznanie zjawiska 
w perspektywie jednostkowej (swoiste „zbliŜenie lupy”) w oparciu 
o metodę studium przypadków. 

Głównym przedmiotem badań były relacje rówieśnicze, które 
(jak wszystkie relacje międzyludzkie) są niezwykle złoŜonym fe-
nomenem rzeczywistości, a przez to trudnym do gruntownego 
________________ 

3 A. Drozdowicz, Stosunki rówieśnicze młodzieŜy z umiarkowaną i znaczną niepełno-

sprawnością intelektualną w klasach szkolnictwa specjalnego, niepublikowana praca 
doktorska, UAM, Poznań 2007. 

4 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, (Dz.U. z 2012 r., poz. 1169), zobo-
wiązuje Państwa Strony do zapewnienia edukacji włączającej osobom niepełno-
sprawnym. 
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zbadania. Zdefiniować je moŜna jako trwałe oddziaływanie na sie-
bie osób, które odbywa się na powiązanych ze sobą płaszczyznach 
behawioralnej i psychicznej (schemat 1)5. 

RELACJA INTERPERSONALNA 
Trwałe oddziaływanie na siebie osób, które odbywa się na powiązanych  

ze sobą płaszczyznach behawioralnej i psychicznej 

 

Schemat 1. Definicja pojęcia relacja interpersonalna 

Badania empiryczne najczęściej bazują na wypowiedziach ba-
danych, ich deklaracjach dotyczących odniesień do innych osób,  
a zatem bazują na płaszczyźnie psychicznej badanych relacji.  
W przypadku młodzieŜy z głębszą niepełnosprawnością intelektu-
alną tego typu badania byłyby dość ubogie albo w ogóle niemoŜli-
we do przeprowadzenia ze względu na sprawność umysłową  
i moŜliwości językowe tych młodych ludzi. W związku z tym bada-
nia relacji oparłam przede wszystkim na płaszczyźnie behawioral-
nej relacji, a zatem na obserwacji wzajemnych interakcji i określeniu 
względnie trwałego wzorca interakcji ukształtowanego podczas 
wielokrotnych kontaktów. Ideę metody badawczej oraz wymiary 
obserwacji i analizy materiału obrazuje schemat 2. 

________________ 

5 Definicja relacji interpersonalnej została opracowana na podstawie: Z. Za- 
borowski Z., Stosunki międzyludzkie, Ossolineum, Wrocław 1976; R.A. Hinde,  
J. Stevenson-Hinde, Związki interpersonalne a rozwój dziecka, [w:] Dziecko w świecie 

ludzi i przedmiotów, red. A. Brzezińska, G. Lutomski, Zysk S-ka, Poznań, 1994,  
s. 47–63; por. R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor II, Relacje interpersonalne, Rebis, 
Poznań 2006. 

płaszczyzna behawioralna 
względnie trwały wzorzec interakcji 
podejmowanych przez dwie osoby 

wypracowany w wyniku wielo-
krotnych kontaktów 

płaszczyzna psychiczna 
schemat poznawczo-emocjonalny 

obejmujący obraz i ocenę:  
a) partnera, b) siebie w odniesieniu  

do partnera i c) wzajemnych interakcji 
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początkowe 
ZSU 

responsyjne 
ZSU 

 

Partner A Partner B 

 

relacja A – B 

cel 
odpowiedź 

na cel 

cele A 
odpowiedzi 
B na cele A 

wzór interakcji 

odpowiedzi 
A na cele B 

cele B treść interakcji 

ustosunkowanie emocjo-
nalne 

 

ustosunkowanie emocjonalne  
A – B 

relacja uczniów  
w opinii nauczyciela 

przejawy dominacji / 
uległości 

układ władzy A – B 

 

  

kierunek interakcji 

względna częstość interakcji 

Schemat 2. Wymiary obserwacji i analiza materiału badawczego 

Kluczowym wymiarem analizy zaobserwowanych interakcji by-
ły cele początkowych zachowań społecznie ukierunkowanych 
(ZSU), czyli zachowań inicjujących interakcję w diadzie. Cele rozu-
miane były jako realizacja intencji, jako efekt, który został zrealizowany 
przez ZSU lub do którego realizacji ZSU zmierzało w odniesieniu do 
partnera kontaktu6. W wyniku analizy indukcyjnej początkowych 
ZSU wyodrębniono dziewięć kategorii celów tychŜe zachowań.  
Są to następujące cele: informacyjny (eksploracyjny), ekspresyjny, 
________________ 

6 PowyŜsze podejście zostało oparte na teorii aktów mowy J. Austina i J. Searla 
(por. R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, PWN, Warsza-
wa 2002, I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Scholar, Warszawa 2000), która 
zakłada, Ŝe za treścią wypowiedzi kryje się głębsza warstwa zachowania-
komunikatu związana z tym, co nadawca chce w stosunku do drugiej osoby uczynić 
lub osiągnąć. 
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wspólnotowy, dobroczynny, regulacyjny pośredni motywujący, 
regulacyjny bezpośredni, przedmiotowy, krzywdzący i formalny. 
Analiza zachowań interakcyjnych dotyczyła ponadto ustosunko-
wania emocjonalnego partnerów względem siebie oraz przejawów 
dominacji lub uległości jednego ucznia wobec drugiego. 

Kolejny poziom analizy dotyczył zbioru interakcji nawiązywa-
nych w diadzie uczniów A i B. Oprócz uogólnienia wyŜej opisanych 
wymiarów, określał on takŜe dominujący kierunek interakcji, oce-
niając, czy uczniowie w równym stopniu inicjują wzajemny kontakt 
oraz jak często nawiązywane są przez nich swobodne kontakty. 
Wzór interakcji kaŜdej diady był następnie wzbogacany o analizę 
treści interakcji i konfrontowany z opinią nauczyciela. Tak stworzo-
ne charakterystyki relacji rówieśniczych stanowiły materiał do dal-
szej analizy wyników badań. 

W przypadku 1. i 3. celu badań nie formułowano hipotez ba-
dawczych, gdyŜ dotyczyły one badań diagnostycznych i miały  
w duŜej mierze charakter jakościowy. Uzyskanie odpowiedzi na 
pytanie o rodzaje badanych relacji rówieśniczych (cel 1) doprowa-
dziła do wysunięcia hipotez co do czynników istotnych dla kształ-
towania wyróŜnionych stosunków, a w szczególności w odniesieniu 
do zaleŜności między typami stosunków rówieśniczych badanej 
młodzieŜy a takimi zmiennymi niezaleŜnymi jak: poziom funkcjo-
nowania intelektualnego, poziom czynności samoobsługowych  
i obecność zaburzeń zachowania uczestników relacji oraz braku 
zaleŜności pomiędzy typem relacji a poziomem umiejętności wer-
balnych uczniów. 

Wiodącą metodą badawczą w prezentowanych badaniach była 
obserwacja uczestnicząca, która na I etapie trwała średnio 4–5 dni,  
a na II etapie – ok. 3–4 tygodnie w jednej klasie. Innymi metoda- 
mi gromadzenia materiału badawczego były: swobodny wywiad  
z uczniem, ukierunkowany wywiad z nauczycielem i z rodzicem, 
analiza rysunku pt. „Moja klasa” oraz analiza dokumentów. 

Badania zostały przeprowadzone w poznańskich szkołach spe-
cjalnych wśród młodzieŜy w wieku od 12. do 22. roku Ŝycia.  
W I etapie badań uczestniczyło 71 uczniów z 15 klas z poziomu 
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szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pra-
cy (tab. 1). Na podstawie uzyskanych wyników do II etapu badań 
wybrano 7 uczniów (3 dziewcząt i 4 chłopców) z 3 klas po 1 z kaŜ-
dego poziomu edukacyjnego. 

Tabela 1. Uczestnicy badań 

Poziom  
nauczania 

Liczba 
klas 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
dziewcząt 

Liczba 
chłopców 

Um* Zn* 
Wiek uczniów 

12–16 17–22 

Szkoła podstawowa 3 15 7 8 12 3 12 3 

Gimnazjum 9 40 20 20 24 16 15 25 

Szkoła przyspobie-
nia do pracy 

3 16 9 7 16 0 0 16 

RAZEM 15 71 36 35 52 19 27 44 

* Liczba uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym (um.) lub 
znacznym (zn); stopień niepełnosprawności określony na postawie orzeczeń poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej 

Wyniki badań 

Rodzaje relacji rówieśniczych 

I etap badań pokazał, Ŝe prawie wszyscy badani (69 osób) brało 
czynny udział w kształtowaniu relacji z rówieśnikami tworząc mię-
dzy sobą 72% moŜliwych diadycznych układów interakcyjnych. 
Dzięki zaangaŜowaniu wyszkolonych obserwatorów udało się ze-
brać obszerny materiał badawczy. Analizie poddano łącznie 2023 
zarejestrowane interakcje, na podstawie których stworzono charak-
terystyki 103 relacji rówieśniczych badanej młodzieŜy. Wśród nich 
wyróŜniono 19 jakościowo odmiennych typów stosunków interper-
sonalnych, które zostały opisane w 4 grupach relacji odpowiednio 
do przewaŜającego w nich ustosunkowania emocjonalnego: pozy-
tywnego (52% zaobserwowanych relacji), negatywnego (19%), obo-
jętnego (15%) i ambiwalentnego (14%). 
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Najliczniejszą grupę relacji tworzyły stosunki o przewadze po-
zytywnych ustosunkowań emocjonalnych7. Brało w nich udział  
54 uczniów, co stanowi 76% grupy badawczej. Relacje pozytywne 
pełne cechowały się wzajemnością i silnym zaangaŜowaniem obu 
partnerów. W ich intensywnych i częstych kontaktach dominowały 
zachowania wspólnotowe i ekspresyjne polegające na wspólnym 
działaniu oraz wyraŜaniu swoich myśli, uczuć i przeŜyć wobec ró-
wieśnika. We wszystkich tych relacjach uczniowie byli dla siebie 
waŜni, wysoko cenili siebie nawzajem, budowali pozytywne obrazy 
siebie i partnera. Jednocześnie kształtowało się u nich poczucie 
przynaleŜności i „posiadania” kolegi, sympatii czy przyjaciela. 

DuŜo większą grupę tworzyły relacje pozytywne niepełne,  
w których uczestniczyło łącznie 44 uczniów (62% grupy badawczej). 
W relacjach pozytywnych niepełnych brakowało równego zaanga-
Ŝowania obu stron kontaktów lub wzajemne odniesienia były słabe, 
a częstość kontaktów mała. Na płaszczyźnie behawioralnej stosun-
ków pozytywnych niepełnych występowała przewaga zachowań 
wspólnotowych i ekspresyjnych, które często były odrzucane lub 
pozostawiane bez odpowiedzi rówieśnika. W części relacji docho-
dziło do prób dominacji jednego ucznia nad drugim oraz pojawia-
nia się ze strony partnera silniej dąŜącego do wzajemności zachowań 
dobroczynnych i informacyjnych będących swoistym ekwiwalen-
tem oczekiwanej Ŝyczliwości kolegi lub koleŜanki. Pod względem 
psychicznej płaszczyzny stosunku interpersonalnego charaktery-
styczną cechą relacji pozytywnych niepełnych były róŜnice we wza-
jemnej ocenie wartości partnerów, którzy w nierównym stopniu 
byli zaangaŜowani w tworzoną relację. Szczegółowa analiza za-
chowań uczniów wskazała na róŜne bariery na drodze do wzajem-
ności. Wśród nich naleŜy wymienić: róŜnicę pozycji uczniów w kla-
sie, przejawy infantylizmu, dąŜenie do dominacji jednej ze stron czy 
________________ 

7 Wśród relacji pozytywnych wyróŜniono dwie podgrupy: stosunki pozytywne 
pełne (16 diad: wzajemne koleŜeństwo – 9 diad, przyjaźń – 4, sympatia odwzajem-
niona – 3) i pozytywne niepełne (38 diad: pozytywne nastawienie – 14 diad, nie-
równe koleŜeństwo – 8, dąŜenie do wzajemności – 7, sympatia nieodwzajemniona – 5, 
koleŜeństwo z walorem kontroli – 4). 
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niespełnianie przez partnera pewnych oczekiwań przy braku in-
nych korzystniejszych alternatyw interpersonalnych w klasie. Rela-
cje pozytywne niepełne w szczególny sposób pokazują istniejącą 
wśród badanej młodzieŜy potrzebę tworzenia wzajemnie pozytyw-
nych stosunków rówieśniczych, unaoczniając przy tym liczne trud-
ności, które dane osoby napotykają w realizacji tego celu. 

Kolejną co do wielkości grupą relacji rówieśniczych były sto-
sunki o przewadze negatywnych ustosunkowań emocjonalnych  
(20 diad)8. Zasadniczą cechą relacji negatywnych było wyraŜanie 
wobec rówieśnika swojej niechęci czy wręcz awersji, następnie wy-
dawanie mu poleceń, poganianie, upominanie, a w skrajnych przy-
padkach dąŜenie do wyrządzenia mu krzywdy. Kolejną cechą było 
unikanie interakcji typu wspólnotowego. Przyczyn niechęci do kla-
sowego rówieśnika naleŜy upatrywać w postrzeganiu go jako od-
mieńca czy upośledzonego, w braku akceptacji jego osoby, jego 
sposobu funkcjonowania lub teŜ w niezgadzaniu się na jego okre-
ślone zachowania interakcyjne kierowane do danego ucznia. Grupę 
rówieśników nielubianych stanowiło 15 osób, w tym 4 z nich nie 
uczestniczyło w Ŝadnej relacji pozytywnej z innym uczniem w kla-
sie. Zajmowali oni zazwyczaj pozycję ucznia najsłabszego lub prze-
ciętnego. Większość z nich przejawiała zaburzenia zachowania. 

PowyŜsze wyniki badań wskazują na trudną sytuację zarówno 
osób dotkniętych zaburzeniami zachowania wywołującymi awersję, 
jak i młodzieŜy przebywającej w obecności takich rówieśników. 
Wyrazy negatywnych emocji wobec niepełnosprawnych kole-
gów/koleŜanek moŜna uznać za przejaw trudności radzenia sobie  
z sytuacją dostrzegania ich odmienności. Ponadto warto zwrócić 
uwagę na fakt, Ŝe 17 spośród 20 omawianych relacji cechowało się 
negatywnym ustosunkowaniem jednostronnym. Oznacza to, Ŝe 
nielubiany rówieśnik przyjmował zachowania awersyjnego kolegi 
w sposób bierny lub próbował pomimo wszystko nawiązywać  
________________ 

8 Były to relacje o ustosunkowaniach negatywnych jednostronnych (niechęć –  
9 diad, odrzucanie – 5, awersja – 3) i negatywnych dwustronnych (strach – 2 diady, 
wrogość – 1). 
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z nim pozytywne kontakty. PowyŜsza sytuacja nasuwa wniosek  
o waŜności kontaktów rówieśniczych dla osób z głębszą niepełno-
sprawnością intelektualną, którzy pomimo płacenia duŜych kosz-
tów związanych z niechęcią klasowego rówieśnika, nie rezygnują 
wobec niego z prób nawiązywania pozytywnych interakcji i uzy-
skania jego Ŝyczliwości. 

Relacje o przewadze obojętnych ustosunkowań emocjonalnych 
(15 relacji)9 charakteryzowały się przewagą diad jednostronnych. 
Dominowały w nich inicjujące zachowania regulacyjne bezpośred-
nie i dobroczynne. Brak wyraźnych przejawów Ŝyczliwości czy 
niechęci do rówieśnika wskazuje, Ŝe istotnym elementem uczestnic-
twa w tego typu relacjach była sama aktywność ucznia A, który 
mógł kierować, opiekować się lub czynić coś dobrego dla innego 
mniej sprawnego ucznia. Wyjątkiem były relacje dobroczynne,  
w których uczeń A dąŜył do uzyskania Ŝyczliwości i wzajemności 
kolegi/koleŜanki poprzez świadczenie mu róŜnych przysług. 

Obecność powyŜszej sytuacji wskazuje na postrzeganie mniej 
sprawnych rówieśników jako tych, którymi trzeba kierować, poma-
gać, a nie jako potencjalnych partnerów relacji koleŜeńskich i przy-
jacielskich. Uczniowie przejawiając zachowania typowe dla kontak-
tów z osobami niepełnosprawnymi, jak kierowanie i opieka, niejako 
stawiają siebie po stronie ludzi sprawnych. Partnerzy poddający się 
kierowaniu rówieśników w zasadzie realizują schemat, jakiego do-
świadczają w kontaktach z dorosłymi: posłusznego wykonywania 
poleceń i oczekiwania pomocy. Analiza jakościowa, oprócz pokaza-
nia moŜliwości działań altruistycznych ze strony młodzieŜy z umiar-
kowaną niepełnosprawnością intelektualną, sygnalizuje potencjalne 
zagroŜenie naduŜyć i niewłaściwego traktowania mniej sprawnych 
rówieśników. 

Do ostatniej grupy ambiwalentnych relacji rówieśniczych  
(15 diad) zaliczono 3 typy stosunków: zrealizowane dąŜenie do pod-
porządkowania – 6 diad, koleŜeństwo ambiwalentne – 5 i utrudnio- 
________________ 

9 Były to relacje dobroczynne – 6 diad, kierownicze – 5 i kierowniczo- 
-opiekuńcze – 4. 
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ne dąŜenie do podporządkowania – 3. Główną cechą tego typu sto-
sunków rówieśniczych było przejawianie przez ucznia A o ambiwa-
lentnym ustosunkowaniu emocjonalnym sprzecznych tendencji – 
dąŜenia do pozytywnego kontaktu z rówieśnikiem (przyciąganie) 
oraz wyraŜanie złości, negatywnej oceny jego osoby (odpychanie) 
lub dąŜenie do zdobycia nad nim władzy (podporządkowanie). 

Ustosunkowania ambiwalentne przejawiali głównie uczniowie 
o najwyŜszym poziomie funkcjonowania intelektualnego w zakresie 
niepełnosprawności intelektualnej umiarkowanego stopnia w wie-
ku powyŜej 16 lat (okres późnej adolescencji). Wyniki badań wska-
zują na pojawiający się u nich konflikt związany z poziomem ich 
samoświadomości oraz postrzeganiem odmienności niepełnospraw-
nych rówieśników, niespełniania przez nich określonych wymogów 
„normalności”. Uczeń B nie był idealnym partnerem, ale w najwięk-
szym stopniu spośród uczniów w klasie spełniał poziom oczekiwań 
ucznia A. Powołując się na teorię wymiany społecznej10, moŜna 
powiedzieć, Ŝe uczeń B plasował się poniŜej poziomu porównań, 
ale niski poziom alternatyw sprawiał, Ŝe kontakty z nim niosły 
określoną wartość dla ucznia A. 

Czynniki istotne dla kształtowania relacji rówieśniczych 

Dla potrzeb analiz statystycznych przyjęto dwojaki podział ty-
pów badanych relacji: a) ze względu na dominujące ustosunkowa-
nie emocjonalne oraz b) układ władzy w diadzie. Poszczególnym 
zmiennym niezaleŜnym przypisano zmienne szczegółowe odnoszą-
ce się do obu partnerów relacji (A i B) oraz układu wartości zmien-
nych między nimi (róŜnica A – B). Ze względu na to, Ŝe większość 
danych miała charakter nominalny do analiz statystycznych, zasto-
sowano test niezaleŜności Chi-kwadrat Pearsona. 

Wyniki analiz potwierdziły hipotezę co do całkowitego brak 
związku między poziomem umiejętności werbalnych a typami rela-
________________ 

10 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 2011. 
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cji rówieśniczych. Związek między pozostałymi zmiennymi nieza-
leŜnymi został potwierdzony tylko częściowo. ZaleŜności istotne 
statystycznie prezentuje tabela 2. 

Poziom funkcjonowania intelektualnego partnera A róŜnico-
wał relacje pod względem dominującego ustosunkowania emocjo-
nalnego w diadzie. Wyniki wskazują na granicę, która w tym 
względzie przebiega mniej więcej między znacznym i umiarkowa-
nym stopieniem niepełnosprawności intelektualnej. Mniej sprawni 
uczniowie przejawiają mniejszą i mniej zróŜnicowaną aktywność 
interpersonalną, dąŜąc głównie do relacji pozytywnych, a ucznio-
wie sprawniejsi prezentują bogatszy zbiór aktywizowanych stosun-
ków rówieśniczych. 

Tabela 2. ZaleŜności istotne statystycznie między wyróŜnionymi zmiennymi 

Zmienna niezaleŜna Typ relacji wyróŜniony ze względu na: 

główna szczegółowa 
ustosunkowanie emo-

cjonalne w diadzie 
układ władzy  

w diadzie 

Poziom 
funkcjonowa-
nia intelektu-
alnego 

uczeń A 
tak (χ2 =29,50261; 
df=16, p=0,021) 

– 

uczeń B – – 

róŜnica A – B – 
tak (χ2 =14,08366; df=2, 

p=0,001) 

status A  
w klasie 

tak (χ2 =19,33829; df=8, 
p=0,013) 

– 

status B  
w klasie 

tak (χ2  =24,96636; df=8, 
p=0,002) 

tak (χ2 =19,27597; df=2, 
p=0,000) 

Poziom czyn-
ności samoob-
sługowych 

uczeń A – – 

uczeń B 
tak (χ2 =29,28865; 
df=12, p=0,004) 

– 

róŜnica A – B 
tak (χ2 =29,00637; df=8, 

p=0,000) 
tak (χ2 =6,899665; df=2, 

p=0,032) 

Obecność 
zaburzeń 
zachowania 

uczeń A – – 

uczeń B 
tak (χ2 =23,85579; df=4, 

p=0,000) 
tak (χ2 =10,932; df=1, 

p=0,001) 

A, B – uczestnicy relacji; partnerem A był określany uczeń, który inicjował więcej inter-
akcji w diadzie 
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WaŜną zmienną okazał się statusu ucznia w klasie (określenie 
poziomu funkcjonowania ucznia na tle grupy klasowej)11. Najmniej 
korzystna pod względem ustosunkowań emocjonalnych i podziału 
władzy w diadzie jest pozycja najsłabszego ucznia w klasie. Nara-
Ŝony on jest w największym stopniu na negatywne ustosunkowanie 
innych uczniów, na traktowanie go przez nich w sposób kierowni-
czy i zajmowanie w relacjach pozycji podporządkowanej. Uczeń 
najsłabszy ma najmniejsze szanse na zyskanie Ŝyczliwości spraw-
niejszych rówieśników oraz na stworzenie w pełni pozytywnych 
relacji interpersonalnych. Uczniowie najlepsi byli najczęstszymi od-
biorcami ustosunkowań pozytywnych, ale teŜ najczęstszymi uczest-
nikami relacji ambiwalentnych. Tylko w sporadycznych przypad-
kach byli traktowani w sposób dominujący przez swoich klasowych 
rówieśników. 

PowyŜsze wyniki wskazują na waŜność doboru uczniów do ze-
społu klasowego. NaleŜy przypuszczać, Ŝe ten sam uczeń w dwóch 
róŜnych pod względem składu osobowego grupach będzie inicjo-
wał, ale takŜe będzie odbiorcą jakościowo róŜnych relacji rówieśni-
czych. 

ZaleŜność istotna statystycznie istniała między typami stosun-
ków skategoryzowanymi ze względu na ustosunkowanie emocjo-
nalne oraz układ władzy w diadzie a róŜnicą poziomów samoob-
sługi uczestników relacji oraz poziomem samoobsługi i obecnością 
zaburzeń zachowania ucznia B. Uczniowie całkowicie uzaleŜnieni 
w samoobsłudze od pomocy innych oraz przejawiający zaburzenia 
zachowania wyzwalali wśród swych bardziej sprawnych rówieśni-
ków ustosunkowania negatywne, zachowania kierownicze, opie-
kuńcze oraz zajmowanie wobec nich nadrzędnej pozycji w układzie 
interakcyjnym. Obok tego relacje pozytywne pełne tworzyli ucz-
niowie o takim samym poziomie samoobsługi i braku zaburzeń 
zachowania. 
________________ 

11 WaŜność tej zmiennej uwydatniły równieŜ badania klas integracyjnych J. Si-
korski, Pozycja społeczna dziecka niepełnosprawnego w klasie integracyjnej, [w:] O pozna-

waniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, red. W. Pilecka, 
K. Bidziński, M. Pietrzkiewicz, Wydawnictwo UHP, Kielce, 2008, s. 491–496. 
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Zestawienie powyŜszych wyników nasuwa wniosek o waŜności 
obserwowalnych cech partnera B, które moŜna określić jako zgodne 
lub niezgodne ze stanem „normalności”12. Przewaga zaleŜności 
istotnych statystycznie dotyczących partnera B w całym zbiorze 
weryfikowanych związków sugeruje, Ŝe rodzaj nawiązywanej rela-
cji jest po części odpowiedzią uczniów A na postrzegane cechy za-
chowania rówieśnika oraz zajmowaną przez niego pod względem 
funkcjonowania pozycję w klasie. Idąc dalej, powyŜszy wniosek 
wskazuje na waŜność procesów postrzegania i wartościowania cech 
potencjalnego partnera relacji. 

Znaczenie relacji rówieśniczych 

Odpowiedź na trzecie pytanie badawcze, dotyczące subiektyw-
nych znaczeń uczestniczenia w stosunkach rówieśniczych przez 
młodzieŜ z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, dostarczył  
II etap badań. Jego wyniki pokazują szeroki horyzont wartości  
i sensu wspomnianego uczestnictwa rozciągający się od czerpania 
pozytywnych doświadczeń z relacji ze szkolnymi kolegami/kole-
Ŝankami po poczucie dyskomfortu i braku (schemat 3). 

Doświadczenia kontaktów Eweliny i Kamila z grupą klasową 
moŜna określić jako „bycie wśród swoich”. Ich przypadki wskazują 
na to, Ŝe niepełnosprawni rówieśnicy, będąc w klasie specjalnej, mo-
gą znaleźć zrozumienie osób o podobnym sposobie widzenia świata  
i tworzyć swoisty rodzaj wspólnoty. Jest to świat, w którym młodzi 
doświadczają koleŜeństwa, zakochania, w którym odgrywają waŜne 
dla siebie role, który rozwija swoją toŜsamość i niezaleŜność. 
________________ 

12 Wyniki badań pokrywają się w tym względzie z badaniami A. Maciarz doty-
czących relacji rówieśniczych młodzieŜy z niepełnosprawnością w układzie integra-
cyjnym. Istotnym czynnikiem dla tworzonych odniesień okazał się wówczas stopień 
widoczności niepełnosprawności uczniów A. Maciarz, Integracja edukacyjna w świetle 

doświadczeń i oczekiwań dzieci niepełnosprawnych, [w:] Dziecko ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w ekosystemie, red. W. Pilecka, A. Ozga, P. Kurtek, Wydawnictwo AŚ, 
Kielce 2005, s. 79–84. 
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Schemat 3. Spektrum znaczeń relacji rówieśniczych dla młodzieŜy z umiarkowaną  
 niepełnosprawnością intelektualną 

Bycie wśród niepełnosprawnych rówieśników miało zupełnie 
przeciwstawne znaczenie dla Tomka. Na rysunku „Moja klasa” 
umieścił on swoją postać ponad grubą czarną linią oddzielającą go 
od mniej sprawnych, choć bardziej ze sobą zŜytych pozostałych 
uczniów. „Głupia klasa” – jak ją Tomek określił – była miejscem, 
gdzie uczeń nie potrafił nawiązać Ŝadnych wzajemnie pozytywnych 
relacji ani zdobyć wysokiej pozycji społecznej, pomimo iŜ był naj-
sprawniejszym uczniem w klasie. Uczestniczenie w grupie rówie-
śników było dla niego dyskomfortem, wiązało się z doświadcza-
niem negatywnych emocji, frustracji i sprzecznych tendencji. 
Sytuację Tomka moŜna podsumować stwierdzeniem, Ŝe był „na 
niewłaściwym miejscu”. Odnosi się ono takŜe do przypadku innego 
ucznia – Rafała, którego poczucie braku satysfakcjonujących relacji 
rówieśniczych było ukryte pod pozorami ogólnie panującej wza-
jemnej Ŝyczliwości uczniów w klasie. Dopiero bliŜsze poznanie 
ucznia ujawniło jego niezaspokojoną potrzebę posiadania bliskiego 
przyjaciela, z którym mógłby rozmawiać i przeŜywać postępujący 
intensywnie u niego proces dorastania. 

Pomiędzy przedstawionymi znaczeniami uczestnictwa w rela-
cjach rówieśniczych znajdują się inne znaczenia, których praca ba-
dawcza na pewno nie odkryła w całości. Do nich naleŜy zaliczyć 
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brak zainteresowania klasowymi rówieśnikami i poszukiwanie sa-
tysfakcjonujących kontaktów wśród osób dorosłych. W jednym  
z analizowanych przypadków zachowania takie były sposobem 
budowania swojej toŜsamości jako osoby dorosłej. Wyrazem tego 
jest sposób mówienia o sobie przez Marcina: „Ja duŜy”, natomiast  
o innych uczniach „Oni dzieci”. W przypadku Luizy – kierowanie 
się w stronę nauczycieli było poszukiwaniem zainteresowania  
i afirmacji swojej osoby oraz zaspokojenia typowej dla okresu dzie-
ciństwa potrzeby bycia kochanym. 

Ostatni przypadek – Doroty ukazał problem ograniczeń w bu-
dowaniu relacji interpersonalnych wynikających z bagaŜu niepełno-
sprawności. Trudności komunikacyjne, zaburzenia zachowania, 
brak interpersonalnych umiejętności takich jak chociaŜby dzielenia 
się z innymi, współpracy czy werbalnego wyraŜania swoich emocji 
– to czynniki, które utrudniały Dorocie kształtowanie poŜądanych 
przez nią pozytywnych stosunków z rówieśnikami. Rysunek pt. 
„Moja klasa” przedstawiający jedną postać, zdaje się być ikoną nie-
moŜności Doroty, a zarazem pokazuje jej stan samotności. Był on 
udziałem uczennicy, nie w sensie braku fizycznego kontaktu z in-
nymi ludźmi, ale w sensie swoistego „odcięcia”, „braku dostępu” 
do samej siebie, a przez to do innych. 

Wnioski – w perspektywie edukacji włączającej  

i edukacji specjalnej 

Wyniki badań wyraźnie dowodzą, Ŝe młodzieŜ z umiarkowaną  
i znaczną niepełnosprawnością intelektualną wykazuje znaczącą wraŜ-
liwość społeczną na swych klasowych rówieśników, dąŜy do wzajem-
nych kontaktów oraz moŜe tworzyć z nimi pozytywne stosunki rówie-
śnicze. Fakt, Ŝe prawie połowa zaobserwowanych relacji nie zawierała 
wyraźnie pozytywnych odniesień interpersonalnych, pokazuje przy 
tym, Ŝe sfera stosunków rówieśniczych moŜe być dla tej młodzieŜy 
obszarem problemowym, trudnym, a nawet dyskomfortowym. Anali-
za relacji negatywnych, obojętnych i ambiwalentnych ukazała pro-
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blem postrzegania i uświadamiania sobie przez część młodzieŜy fak-
tu niepełnosprawności klasowych kolegów i koleŜanek. Wyrazem 
tego jest pojawianie się tendencji do dominacji i kontroli wobec 
uczniów mniej sprawnych oraz trudności ustosunkowywania się do 
osób przejawiających zaburzenia zachowania. Ponadto analiza zbio-
rów interakcji pokazała logiczność zachowań interpersonalnych ba-
danej młodzieŜy zarówno pod względem interpretacji intencji part-
nera, oceny jakości tworzonej relacji, jak i rozeznania w stosunkach 
łączących pozostałych uczniów w klasie. Wskazuje to na lepsze ope-
rowanie informacjami płynącymi ze świata społecznego niŜ przed-
miotowego u osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Jed-
nocześnie zaobserwowane braki umiejętności interpersonalnych 
pokazują, Ŝe młodzieŜ nie zawsze radzi sobie z wykorzystaniem in-
formacji o innych ludziach w warstwie działaniowej. 

W obliczu wyników badań i aktualnych tendencji w edukacji osób 
z niepełnosprawnością warto postawić pytanie, czy edukacja włączają-
ca daje szanse na tworzenie lepszych relacji rówieśniczych dla mło-
dzieŜy z głębszą niepełnosprawnością intelektualną niŜ w edukacji 
specjalnej? Stosunkowo duŜa liczba relacji pozytywnych niepełnych 
oraz fakt iŜ aŜ 15 spośród badanych uczniów nie uczestniczyło w Ŝad-
nej relacji o przewadze ustosunkowań pozytywnych kaŜe poszukiwać 
poprawy tej sytuacji. BliŜsza analiza pokazuje, Ŝe przyczyn powyŜsze-
go stanu rzeczy naleŜy upatrywać w róŜnicach funkcjonowania kole-
gów/koleŜanek w ramach jednej klasy oraz w trudnościach radzenia 
sobie przez jednych uczniów z odmiennością i „dziwnymi zachowa-
niami” innych rówieśników. Czy zatem partner zachowujący się 
„normalnie”, o wyŜszej sprawności intelektualnej i większych umiejęt-
nościach interpersonalnych wyjdzie naprzeciw potrzebom rówieśnika 
z głębszą niepełnosprawnością intelektualną? Czy posiadając lepsze 
moŜliwości adaptacyjne, sprawny rówieśnik będzie tonował poja-
wiające się trudności we wzajemnej relacji? Psychologia okresu doj-
rzewania, zasady atrakcyjności społecznej i wyniki badań kaŜą 
wątpić w potwierdzenie postawionej hipotezy. 

Młodzi ludzie dąŜą przede wszystkim do kontaktów z osobami, 
z którymi chcieliby się utoŜsamiać, co jest dla nich niezmiernie 
waŜne w procesie kształtowania własnej toŜsamości i na drodze 
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poszukiwania przyjaciela13. Podobieństwo partnera relacji, wspólna 
płaszczyzna porozumienia jest tym, co przyciąga młodych ludzi do 
siebie14. O ile młodzieŜ z głębszą niepełnosprawnością intelektualną 
chętnie nawiązuje relacje ze sprawnymi intelektualnie rówieśnika-
mi, chcąc utoŜsamiać się z nimi, o tyle dla drugiej strony relacja  
z niepełnosprawnym kolegą/koleŜanką w Ŝaden sposób nie jest 
atrakcyjna i poŜądana. Potwierdzają tę tendencję wyniki badań 
wśród młodzieŜy gimnazjalnej, która przy zgodzie dla obecności 
ucznia z niepełnosprawnością w klasie, w 70% wyraziła zdecydo-
waną niechęć do nawiązania z nim bliŜszej relacji koleŜeńskiej15. 
Pewną szansą zdają się być tutaj relacje o charakterze opiekuńczym. 
Wymagają one jednak od młodzieŜy z normą intelektualną duŜej 
dojrzałości umysłowej i emocjonalnej i nie zaspokajają potrzeby 
pełnego wzajemnego zrozumienia i znalezienia przyjaciela przez 
młodzieŜ z niepełnosprawnością intelektualną. 

Doniesienia z praktyki edukacji włączającej16 niestety sugerują 
jej negatywny wpływ na rozwój psychospołeczny uczniów z umiar-
kowaną niepełnosprawnością intelektualną, a status ucznia w klasie 
(w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną jest to sta-
tus ucznia najsłabszego) zdaje się mocno determinować ich sytuacje 
w zespole klasowym. Aby dokonać rzetelnej oceny rzeczywistości 
edukacji inkluzyjnej, naleŜy poddać ją badaniom empirycznym, 
________________ 

13 H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Zysk i S-ka, Poznań, 2004; I. Obuchow-
ska I., Adolescencja, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów Ŝycia 

człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, PWN, Warszawa, 2005, s. 163–201. 
14 Por. Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, ANTYKWA, Kraków 2000. 
15 M. Rutkowski, Opinie uczniów, rodziców i nauczycieli na temat integracji eduka-

cyjnej, [w:] Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi…. Przytoczone tu badania 
są jednymi z wielu, które zostały przeprowadzone w Polsce w ostatnim dwudzie-
stoleciu na temat postaw rówieśników wobec dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej. 
Wiele z nich pokazuje najsłabszą sytuację osób z niepełnosprawnością intelektualną 
spośród innych osób niepełnosprawnych w relacjach z rówieśnikami w normie 
intelektualnej I. Chrzanowska, Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. 

Impuls, Kraków 2015, s. 98–109. 
16 Wspomniane doniesienia płynęły od dyrekcji i nauczycieli placówek specjal-

nych, do których trafiali uczniowie z głębszą niepełnosprawnością intelektualną po 
kilku latach edukacji w szkole ogólnodostępnej. 



Relacje z rówieśnikami i ich znaczenie dla młodzieży 53 

takŜe w zakresie relacji interpersonalnych uczniów i wspierania ich 
rozwoju psychospołecznego. Otwiera się zatem kolejny istotny  
obszar poszukiwań badawczych, których wyniki powinny być 
waŜnymi przesłankami dla podejmowanych decyzji o edukacji osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. 

Wracając do wyników przedstawionych badań, warto zauwa-
Ŝyć, Ŝe wskazują one na pozytywne aspekty edukacji specjalnej, ale 
takŜe na potrzebę przemyślanych działań, które poprawiłby w jej 
ramach sytuację społeczną uczniów z głębszą niepełnosprawnością 
intelektualną. WaŜnym zadaniem okazuje się właściwy dobór 
uczniów do oddziałów szkolnych. Najkorzystniejsze pod względem 
wspierania pozytywnych relacji rówieśniczych jest łączenie w gru-
pie klasowej uczniów o podobnym poziomie funkcjonowania inte-
lektualnego i poziomie samoobsługi oraz róŜnej płci. Ocena stopnia 
niepełnosprawności, umiarkowanego lub znacznego, jest w tym 
względzie niewystarczająca i wymaga bardziej szczegółowej dia-
gnozy poziomu sprawności intelektualnej uczniów. Ze szczególną 
uwagą naleŜy potraktować uczniów o najniŜszych poziomach funk-
cjonowania intelektualnego oraz przejawiających wyraźne zabu-
rzania zachowania. Ponadto konieczne jest udzielenie pomocy  
uczniom z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną w ro-
zumieniu siebie, swojej niepełnosprawności i niepełnosprawności 
rówieśników w klasie, aby mogli lepiej kształtować wzajemne kon-
takty. Organizacja grup zainteresowań opartych na wspólnej ak-
tywności w atrakcyjnej dla uczniów dziedzinie powinna poszerzać 
zakres alternatyw kontaktów społecznych i sprzyjać nawiązywaniu 
pozytywnych stosunków rówieśniczych. 
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1. Wprowadzenie 

Rozpoczynając naukę w szkole, dziecko samoczynnie staje się 
członkiem nowej grupy rówieśniczej – zbiorowości klasowej. Ze 
względu na formalny charakter jej utworzenia, klasa szkolna po-
czątkowo jest grupą wtórną, celową, ale bardzo często na jej terenie 
zawiązują się naturalne relacje rówieśnicze o charakterze pierwot-
nym. Klasa szkolna powstaje w sposób instytucjonalny – Ŝaden z jej 
członków nie ma wpływu na jej skład osobowy, ani na dobór celów, 
do jakich została powołana. Ta sytuacja implikuje dwoistość struk-
tury klasy – obok struktury formalnej rozwija się struktura niefor-
malna1. Zdaniem Agnieszki Iłendo-Milewskiej grupa rówieśnicza 
ma ogromne znaczenie w rozwoju ucznia, który moŜe zdobywać  
w niej pozycję stwarzającą mu poczucie bezpieczeństwa albo moŜe 
teŜ zostać odrzucony przez rówieśników, co będzie dla niego sytua-
cją stresogenną2. W okresie wczesnoszkolnym dochodzi do wzrostu 
znaczenia grupy jako środowiska, w którym przebiegają waŜne dla 
dziecka interakcje. Rozszerzona ich sieć ma takŜe istotne znaczenie 
socjalizacyjne. Dziecko nawiązuje przyjaźnie, które wpływają na 
prawdopodobieństwo zachowań prospołecznych, powodzenie w ko-
laboratywnym rozwiązywaniu problemów czy samoakceptację3. 
Ponadto w tej nowej dla niego grupie weryfikuje i konfrontuje do-
świadczenia i sposoby zachowania wyniesione z domu rodzinnego 
z sytuacją uczestnictwa w otoczeniu funkcjonującym na nieco in-
nych zasadach. 

Niektóre dzieci postrzegane są przez grupę jako atrakcyjniejsze, 
co determinuje ich popularność, inne zaś jako mniej atrakcyjne – te 
w konsekwencji bywają izolowane lub odrzucane4. Popularność  
w grupie wywiera zaś wpływ na rozwój społeczny i intelektualny. 
Badania pokazują, Ŝe dzieci popularne w zespole są zazwyczaj do-
________________ 

1 H. Sowińska, Klasa szkolna jako zespół wychowawczy, WSiP, Warszawa 1974, s. 54. 
2 A. Iłendo-Milewska, Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum, Difin, Warszawa 

2009, s. 180. 
3 R. Vasta, M.H. Haith, S.A. Miller, Psychologia dziecka, WSiP, Warszawa 2004, s. 649. 
4 Ibidem, s. 654. 



Satysfakcja z kontaktów rówieśniczych a pozycja socjometryczna uczniów 57 

brymi uczniami, chętniej angaŜują się w pozytywne sytuacje spo-
łeczne: zabawa, przyjaźń, komunikacja5. Popularność sprzyja na-
wiązywaniu kontaktów społecznych, ułatwia współdziałanie, przy-
czynia się do aktywności społecznej6. Z kolei dzieci odrzucane 
przez rówieśników są naraŜone na częstsze występowanie trudno-
ści szkolnych, niŜszą motywację do nauki czy uczęszczania do szko-
ły w ogóle7. Odczuwanie niechęci ze strony rówieśników moŜe ro-
dzić poczucie bezradności, a jego konsekwencją jest trwałe doznanie 
trudności w interakcjach społecznych8. SprzęŜenie popularności 
wśród rówieśników z pozytywnymi cechami usposobienia, z po-
stępami w sferze intelektualnej czy społecznej, nie daje się jednak 
wyjaśniać w sposób oczywisty, jednostronny ani przyczynowo- 
-skutkowy. 

2. Uwarunkowania pozycji socjometrycznej ucznia  

w klasie 

O ile konsekwencje rówieśniczej izolacji czy odrzucenia są wy-
raźnie negatywne, o tyle nieco mniej jednoznaczne są uwarunko-
wania niskiej lub wysokiej pozycji socjometrycznej w grupie. Oka-
zuje się, Ŝe formalny status „dobrego ucznia” formułowany według 
kryterium ocen szkolnych nie musi korelować ze statusem „dobre-
go kolegi”9. W tym drugim przypadku decydujące są cechy osobo-
wości: wysoka inteligencja, przyjemny wygląd fizyczny, dojrzałość 
psychiczna i fizyczna oraz charakter relacji z kolegami: przyjaciel-
skość, uprzejmość, lojalność. Literatura zagraniczna wskazuje rów-
________________ 

5 J. Coie, K. Dodge, J. Kupersmidt, Peer group behavior and social status, [w:] Peer 

rejection in childhood, red. S. Asher, J. Coie, Cambridge 1990. 
6 Z. Skorny, Proces socjalizacji dzieci i młodzieŜy, WSiP, Warszawa 1987, s. 159. 
7 M.E. Gifford-Smith, C.A. Brownell, Childhood peer relationships: social acceptance, 

friendships, and peer networks, „Journal of School Psychology” 2003, nr 41, s. 48 
8 E. Kulawska, Uwarunkowania i konsekwencje odrzucenia dziecka w wieku szkolnym 

przez grupę rówieśniczą, „Seminare” 2013, t. 33, s. 198. 
9 A. Janowski, R. Stachyra, PrestiŜ ucznia wśród rówieśników, Warszawa 1985, s. 26. 
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nieŜ na pewien katalog cech osobowościowych korelujących z wy-
sokim poziomem akceptacji rówieśniczej. Uczniowie popularni 
określani są przez kolegów z klasy jako pomocni, współpracujący, 
towarzyscy, troskliwi. Częściej teŜ wykazują się dbałością o utrzy-
manie harmonijnych relacji, właściwie enkodują sygnały społeczne  
i uŜywają prospołecznych strategii rozwiązywania problemów10. 
Na akceptację ze strony grupy, którą odzwierciedla wysoka pozycja 
socjometryczna, mogą liczyć te dzieci, które osiągają sukcesy w za-
daniach i sprawnościach cenionych przez nauczycieli, rówieśników 
i inne osoby będące autorytetami. Chodzi zatem o dzieci odbierane 
jako atrakcyjne, kompetentne i skuteczne, a takŜe aktywne, ener-
giczne i niezbyt wraŜliwe11. 

W przypadku poszukiwania uwarunkowań izolacji społecznej 
czy nawet odrzucenia ze strony rówieśników niewystarczające oka-
zuje się definiowanie cech na zasadzie prostej antytezy wobec tych 
wzbudzających społeczną akceptację. Kinga Musialska, szczegóło-
wo analizując moŜliwe przyczyny odrzucenia rówieśniczego, przed-
stawia całe spektrum czynników mogących wywołać ten stan.  
Uogólniając, wśród nich znajdują się: czynniki rodzinne (rodzina 
rozbita, patologie, dysfunkcje, niewłaściwe postawy rodzicielskie), 
wygląd zewnętrzny, wyraźna odmienność fizyczna lub psychiczna, 
wczesnodziecięce zaburzenia rozwojowe, niska samoocena, poczu-
cie wyobcowania, procesy stereotypizacji, przed którymi uczeń nie 
moŜe się uchronić, zachowania nerwicowe, agresywność, łamanie 
norm społecznych obowiązujących w grupie, egocentryzm, niepo-
wodzenia szkolne i inne12. 

Analizując wnioski badaczy, warto zwrócić uwagę na dwie 
grupy omawianych przyczyn niskiej pozycji ucznia w grupie. 
Pierwsza dotyczy nieuświadomionych zachowań dziecka, które 
________________ 

10 M.E. Gifford-Smith, C.A. Brownell, op. cit., s. 245. 
11 R. Stefańska-Klar R., Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny, [w:] Psychologia 

rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów Ŝycia człowieka, red. B. Harwas Napierała,  
J. Trempała, PWN, Warszawa 2004, s. 149. 

12 K. Musialska, Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków 2011, s. 59–61. 
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skutkują odrzuceniem: zachowania eksternalizacyjne (impulsyw-
ność i zachowania o charakterze destrukcyjnym) oraz zachowania 
internalizacyjne (nieśmiałość, brak pewności siebie, wycofanie)13. 
Druga odnosi się do spostrzegania własnego statusu w grupie jako 
predykatora pozycji socjometrycznej. Dziecięca świadomość na 
temat tego jak jest się spostrzeganym przez większość grupy, ma 
znaczenie dla przekonań, celów i zachowań w sferze społecznej. 
Świadomość swojej pozycji w strukturze klasowej jest pierwszym 
krokiem do podjęcia autonomicznych wysiłków zmierzających do 
jej modyfikacji. Jeśli zaś dziecko wie, Ŝe jest odrzucane, ale czuje się 
bezsilne, nie podejmuje Ŝadnych działań, to tym samym umacnia 
swój niekorzystny status w grupie rówieśniczej. Wyniki badań  
C.D. MacDonald i R. Cohen udowodniły, Ŝe status socjometryczny 
dzieci był kojarzony z ich świadomością bycia lubianym lub nielu-
bianym14. Dzieci odrzucane były najmniej dokładne w swoich są-
dach o tym, kto je lubił, zaś dzieci popularne były najmniej dokład-
ne w opiniach, przez kogo są nielubiane. 

Z punktu widzenia tematyki niniejszego artykułu to właśnie 
kierunek relacji między obiektywnymi cechami ucznia, subiektyw-
nym postrzeganiem swojej sytuacji społecznej a pozycją socjome-
tryczną wydaje się szczególnie interesujący. 

3. Uczeń z niepełnosprawnością wzroku  

w grupie rówieśniczej 

Sytuację społeczną uczniów niewidomych i słabowidzących 
komplikują pierwotne i wtórne skutki niepełnosprawności wzroku 
oraz niewłaściwe postawy i reakcje otoczenia. „Zachowania spo-
łeczne dzieci niewidomych i niedowidzących, podobnie jak innych 
osób niepełnosprawnych, są determinowane strukturą ich osobo-
________________ 

13 E. Kulawska, op. cit., s. 197. 
14 C.D. MacDonald, R. Cohen, Children’s awareness of which peers like them and 

which peers dislike them. „Social Development” 1995, nr 4, s. 182–193. 
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wości, obiektywnym faktem upośledzenia wzroku, jak i w znacz-
nym stopniu zachowaniami ludzi widzących”15. Niepełnospraw-
ność wzroku pośrednio więc moŜna uznać za czynnik utrudniający 
prawidłowy rozwój społeczny. Zdaniem Tadeusza Majewskiego 
rozwój kontaktów społecznych decydujących o socjalizacji dziecka 
opiera się na orientacji wzrokowej w środowisku społecznym16. 
Dziecko poznaje ludzi i inicjuje z nimi odpowiednie interakcje dzię-
ki spostrzeŜeniom wzrokowym, np. wspólną zabawę, wspólny 
udział w zajęciach szkolnych. Na skutek ograniczeń widzenia  
u dzieci niewidomych moŜna zaobserwować pewne nieprawidło-
wości w rozwoju społecznym i adaptacji społecznej, jak np. brak 
podejmowania inicjatywy w kontaktach z innymi, ograniczone za-
interesowanie Ŝyciem społecznym. Trudności w zawieraniu przy-
jaźni wśród uczniów z niepełnosprawnością wzroku potwierdzają 
badania zagraniczne17. Dzieci te mogą nietrafnie odczytywać sygna-
ły niewerbalne oraz wykazywać trudności w inicjowaniu interakcji. 
Mogą nie rozumieć konieczności odwzajemniania kontaktu oraz nie 
rozwinąć adekwatnych do wieku zainteresowań, które bywają pod-
stawą przyjaźni. 

Powodzenie w relacjach interpersonalnych utrudniać mogą teŜ 
pewne cechy charakteru specyficzne dla dzieci niewidomych, które 
częściej niŜ u widzących ujawniają się w tej grupie: egocentryzm (ze 
względu na odosobnienie od Ŝycia zewnętrznego), dystans (na sku-
tek niedostatku treningu społecznego i obserwacji właściwych za-
chowań społecznych), postawa roszczeniowa i oczekiwanie na po-
moc (wskutek wyręczania dziecka i tłumaczenia jego trudności 
________________ 

15 R. Ossowski, Wychowanie dzieci niesprawnych sensorycznie, [w:] Dziecko niepeł-

nosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, WSiP, Warszawa 1991, s. 323. 
16 T. Majewski, Poradnik metodyczny dla nauczycieli pracujących z dziećmi z uszko-

dzonym wzrokiem w systemie integracyjnym, MEN, Warszawa 1997, s. 138. 
17 M. Hoben, V. Linstrom, Evidence of isolation in the mainstream, „Journal of  

Visual Impairment and Blindness” 1980, 74(8); P.A. MacCuspie, Promoting acceptance 

of children with disabilities: From tolerance to inclusion, Halifax, Nova Scotia, Canada: 
Atlantic Provinces Special Education Authority, 1996; D.W. Warren, Blindness and 

children: An individual differences approach, New York 1994. 



Satysfakcja z kontaktów rówieśniczych a pozycja socjometryczna uczniów 61 

niepełnosprawnością)18. Trudności w kontaktach społecznych osób 
niewidomych według Barbary Dobrzańskiej-Sochy wynikają dodat-
kowo z napięcia, niepewności, skrępowania, co prowadzi do unika-
nia kontaktów i wybierania samotności19. Osoby te raczej pogłębiają 
kontakty utrzymywane do tej pory, niŜ angaŜują się w pozyskiwa-
nie nowych kontaktów. 

W analizach specyficznych trudności psychospołecznych uczniów 
słabowidzących z klas VII i VIII J. Konarskiej i A. Naklickiej stwier-
dzono, Ŝe uczniowie bez względu na typ placówki, do której 
uczęszczają, wykazują nadmierną uległość, skłonność do podpo-
rządkowania się, niepewność w kontaktach społecznych, poczucie 
duŜej zaleŜności od środowiska, wzmoŜoną draŜliwość, obniŜone 
samopoczucie. Obecność tych cech w tej grupie uczniów tłumaczyć 
moŜna głównie wpływami wychowawczymi rodziny20. 

Według badań Zofii Palak m.in. nad pozycją socjometryczną 
uczniów niewidomych i słabowidzących uczących się w szkołach 
ogólnodostępnych jedynie 20% z nich jest akceptowanych przez 
grupę rówieśniczą. Zdecydowana większość (66,3%) znajduje się  
w niekorzystnej społecznie sytuacji, poniewaŜ 33,3% badanych 
uczniów niewidomych i słabowidzących jest izolowanych przez 
pełnosprawnych rówieśników i 30% jest odrzucanych21. Negatywne 
reakcje ze strony pełnosprawnych rówieśników odczuwają teŜ sami 
słabowidzący. W badanach nad poczuciem jakości Ŝycia u dzieci  
z chorobą zezową najniŜsze wyniki dotyczyły sfer „PrzynaleŜność 
do grupy”, „Integracja z grupą”, co moŜe oznaczać, Ŝe stopień do-
świadczanej satysfakcji z relacji z innymi u tych dzieci jest niewy-
________________ 

18 E. Skrzetuska, Zachowania uczniów klas II o róŜnym stopniu utraty wzroku:  

w szkole i internacie ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci niewidomych i niedowi-

dzących, UMCS, Lublin 1996, s. 43. 
19 B. Dobrzańska-Socha, Postawy ociemniałych wobec inwalidów wzroku i osób wi-

dzących, „Przegląd Tyflologiczny” 1987, nr 1/2. 
20 J. Konarska, A. Naklicka, Specyficzne trudności psychospołeczne niedowidzących, 

„Przegląd Tyflologiczny” 1991, nr 1–2. 
21 Z. Palak, Uczniowie niewidomi i słabowidzący w szkołach ogólnodostępnych, Wy-

dawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 155. 
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starczający22. Z kolei w badaniach M. Korewy i J. śebrowskiego 
relacje nauczycieli oraz badania socjometryczne dają podstawę, by 
twierdzić, iŜ dzieci niedowidzące są jedynie w minimalnym stopniu 
mniej akceptowane niŜ ich pełnosprawni rówieśnicy23. Przy czym 
akceptacja przez kolegów z klasy nie była toŜsama z nawiązywa-
niem prawidłowych kontaktów społecznych. Pewne cechy charak-
teru dzieci z zaburzeniami wzroku, jak: skrytość, nieśmiałość, oka-
zały się barierą utrudniającą nawiązywanie przyjaźni, co ponownie 
wskazuje na synergiczną relację elementów osobowościowych  
i środowiskowych w określaniu sytuacji społecznej dziecka niepeł-
nosprawnego. 

W badaniach z udziałem uczniów słabowidzących w klasach 
ogólnodostępnych potwierdzono, Ŝe chociaŜ uczniowie ci zostali 
włączeni pod względem akademickim, to w wielu aspektach Ŝycia 
społecznego pozostają na uboczu. Uczniowie ci posiadali neutralny 
status społeczny, nie byli odrzucani ani popularni. Uczniowie  
z niepełnosprawnością wzroku w szkołach integracyjnych raczej 
doświadczają tolerancji niŜ akceptacji. Tolerancja taka oznacza obo-
jętność lub ignorowanie obecności tych dzieci, podczas gdy akcep-
tacja wymaga zaistnienia relacji między uczniem a jego grupą,  
w której ma miejsce aktywna i spontaniczna interakcja24. 

4. Badania własne 

W badaniach uczestniczyło 60 uczniów posiadających orzecze-
nie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełnospraw-

________________ 

22 P. Oleś, S. Steuden, J. Toczołowski, Jak świata mniej widzę: zaburzenia widzenia  

a jakość Ŝycia, KUL, Lublin 2002. 
23 M. Korewa, J. śebrowski, Funkcjonowanie dzieci niedowidzących w podstawowych 

szkołach masowych, [w:] Rehabilitacja niewidomych i słabo widzących. Tendencje 

współczesne, red. J. Kuczyńska-Kwapisz, CMPP, Warszawa 1996. 
24 P. A. MacCuspie, Social Skills in School and Community, [w:] Teaching Social 

Skills to Students with Visual Impairments. From Theory to Practice, red. S.Z. Sacks,  
K.E. Wolffe, AFB Press, New York 2006, s. 219. 
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ności wzroku. Uczniowie ci kształcili się w szkołach ogólnodostęp-
nych (30) lub integracyjnych/z oddziałami integracyjnymi (30)  
w klasach II–V. Wszyscy uczniowie spełniali warunek funkcjono-
wania w normie intelektualnej. Uczniów do badania dobrano ko-
rzystając z ogólnopolskiej bazy danych Systemu Informacji Oświa-
towej (SIO), weryfikując w poszczególnych placówkach zgodność 
danych z bazy ze stanem faktycznym poprzez rozmowy z dyrek-
torami. 

Zastosowano dwie metody badawcze: metodę sondaŜu diagno-
stycznego oraz metodę socjometryczną. Dla metody sondaŜu wyko-
rzystano skalę „Integracja Społeczna” z Kwestionariusza Integracji 
Uczniów (KIU) w adaptacji G. Szumskiego. Skala ta rozumiana  
jest jako satysfakcja z kontaktów z klasowymi kolegami i bada su-
biektywne zadowolenie z relacji rówieśniczych. Skala składa się  
z 15 itemów. Do twierdzeń zawartych w poszczególnych pozycjach 
kwestionariusza uczniowie ustosunkowywali się, zaznaczając wy-
braną przez siebie odpowiedź na czterostopniowej skali. Maksy-
malna liczba punktów otrzymana przez dziecko w omawianym 
narzędziu moŜe wynosić 60 punktów. 

W technice klasycznej badań socjometrycznych Moreno wyko-
rzystano jedno kryterium w aspekcie pozytywnym i negatywnym. 

1. Z kim z klasy najbardziej chciałbyś spędzać wolny czas po 
lekcjach? 

2. Z którymi kolegami lub koleŜankami z twojej klasy raczej nie-
chętnie chciałbyś spędzać czas po lekcjach? 

Kryterium to ma charakter ogólny, dzięki czemu wybory od-
zwierciedlają stały stan relacji społecznych25. Liczbę wyborów ze 
względu na wiek badanych ograniczono do trzech. Wyniki badań 
uzyskane dzięki technice Moreno pozwoliły określić pozycję jed-
nostki w nieformalnej strukturze grupy na Socjometrycznej Skali 
Akceptacji (SAS) Marka Pilkiewicza. Skala ta umoŜliwia relatywi-
________________ 

25 M. Pilkiewicz, Socjometryczna Skala Akceptacji jako technika badania pozycji jed-

nostki w nieformalnej strukturze grupy, [w:] L. Wołoszynowa, Materiały do nauczania 

psychologii. Metody badań psychologicznych, Seria III, t. 2, Warszawa 1973, s. 221. 
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zowanie wskaźników indywidualnych oraz waloryzację poziomów 
socjometrycznych na podstawie wartości krytycznych statusów 
socjometrycznych Urie Bronfenbrennera. Dzięki połączeniu tych 
dwóch metod zbadano zarówno subiektywnie odczuwaną przez 
dzieci satysfakcję z kontaktów z rówieśnikami z klasy (integracja 
społeczna w KIU), jak i obiektywną pozycję dzieci w grupie rówie-
śniczej (socjometria). 

Celem analiz było znalezienie odpowiedzi na następujące pyta-
nia badawcze: 

1. Jaka jest pozycja socjometryczna uczniów z niepełnosprawno-
ścią wzroku w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych? 

2. Jaki jest poziom integracji społecznej wśród uczniów z niepeł-
nosprawnością wzroku ze szkół ogólnodostępnych i integra-
cyjnych? 

3. Czy istnieje związek pomiędzy zajmowaną pozycją socjome-
tryczną a integracją społeczną wśród uczniów z niepełno-
sprawnością wzroku w szkołach ogólnodostępnych i integra-
cyjnych? 

5. Prezentacja wyników badań 

Analizie podlegały średnie wartości punktów zdobytych w ba-
daniu za pomocą skali „Integracja Społeczna” przez uczniów z nie-
pełnosprawnością wzroku ze szkół ogólnodostępnych i integracyj-
nych. Interpretacja subiektywnej samooceny sytuacji społecznej 
dziecka zdaje się być szczególnie istotna, bowiem to ono „najlepiej 
potrafi sobie uświadomić znaczenie i skutki integracji (np. stopień 
zadowolenia lub niezadowolenia, bilans sukcesów bądź poraŜek, 
jakość osobistych doznań, zgromadzonych w świadomości przeŜyć 
o dodatnim lub ujemnym charakterze), by w oparciu o nie, mogło 
zwerbalizować swą opinię na ten temat”26. 
________________ 

26 E. Minczakiewicz, Edukacja włączająca jako imperatyw normalizacji w biegu Ŝycia 

osób niepełnosprawnych, [w:] Edukacyjne zagroŜenia i wyzwania młodego pokolenia, red. 
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Tabela 1. Statystyki opisowe – integracja społeczna uczniów ze szkół ogólnodo- 
 stępnych i integracyjnych 

Zmienna N x  SD 

Integracja społeczna – wynik globalny 60 48 9,7 

Bardzo chętnie przebywam z kolegami ze szkoły 60 3,37 0,82 

W klasie mam bardzo wielu przyjaciół 60 3,40 0,99 

Moi koledzy zawsze chętnie mi pomagają 60 3,18 1,16 

Niewielu kolegów z klasy lubię 60 2,87 1,34 

Chętnie spędzam wolny czas z kolegami z klasy 60 2,85 1,05 

Często się złoszczę na moich kolegów z klasy 60 3,18 1,18 

śyję w całkowitej zgodzie z moimi kolegami z klasy 60 3,13 0,96 

W klasie jest wielu uczniów, którzy mi dokuczają 60 3,08 1,14 

W naszej klasie wszyscy jesteśmy dobrymi przyjaciółmi 60 2,57 0,84 

W klasie czuję się samotny 60 3,58 0,81 

Dobrze się rozumiem z moimi kolegami z klasy 60 3,48 0,85 

Z moimi kolegami z klasy chętnie spotykam się teŜ po 
szkole 

60 2,71 1,13 

W naszej klasie jest wielu uczniów, których nie lubię 60 3,30 1,06 

Nie zawsze się dobrze czuję w naszej klasie 60 3,03 1,16 

Nudzę się z moimi kolegami z klasy 60 3,43 0,99 

x = średnia arytmetyczna, SD = odchylenie standardowe 

Uczniowie z niepełnosprawnością wzroku oceniając swój udział 
w klasowych relacjach interpersonalnych, uzyskali średni wynik  
48 punktów. Odchylenie standardowe wynosi 9,7 punktu. Taki roz-
kład wyników w porównaniu do rozpiętości skali (15–60) wskazuje, 
Ŝe samoocena tej grupy uczniów w zakresie omawianej zmiennej 
przyjmuje dosyć wysoki poziom. NajniŜszy wynik indywidualny 
liczył 21 punktów – najwyŜszy 60. Poszukując stwierdzeń, które 
wskazują na najpozytywniejsze oceny, moŜna wymienić następujące: 
„W klasie czuję się samotny” (pytanie odwrócone) x( = 3,58), „Do-
________________ 

D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak, Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Bezpie-
czeństwa, Poznań 2009, s. 341. 
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brze się rozumiem z moimi kolegami z klasy” x( = 3,48), i „Nudzę się 
z moimi kolegami z klasy” (pytanie odwrócone) x( = 3,43). Wyniki te 
sugerują pozytywną ocenę kontaktów z klasowymi kolegami z per-
spektywy subiektywnych odczuć i doświadczeń dzieci z niepełno-
sprawnością wzroku. Badani zatem pozytywnie oceniają własne stany 
związane z udziałem w Ŝyciu towarzyskim klasy. Ocena obiektywnej 
sytuacji społecznej, opisywanej jako zewnętrzna wobec doświadczeń 
dziecka, była juŜ znacząco niŜsza. Przy stwierdzeniu: „W naszej kla-
sie wszyscy jesteśmy dobrymi przyjaciółmi” średni wynik wyno- 
sił 2,57. Oznaczać to moŜe, Ŝe dzieci te obserwują istniejące w zespole 
klasowym konflikty, antagonizmy lub wyrazy antypatii, w których 
sami nie uczestniczą lub tego uczestnictwa nie dostrzegają. 

Wyniki uzyskane w badaniu metodą socjometryczną dzieci kształ-
cących się w integracji jak i inkluzji przedstawia poniŜsza tabela. 

Tabela 2. Pozycja na Socjometrycznej Skali Akceptacji badanych uczniów z niepeł-
nosprawnością wzroku kształcących się w systemie inkluzyjnym i integracyjnym –  
 wyniki globalne 

Kategoria socjometryczna 
Badani (N = 54) 

N % 

Akceptacja (A) 
wybitna 
silna 
słaba 

5 
– 
– 
5 

9,25 
– 
– 

9,25 

Przeciętność (X) 28 51,85 

Polaryzacja akceptacji (P) 
silna 
wybitna 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

Izolacja (I) 
słaba 
silna 
wybitna 

13 
10 

3 
– 

24,07 
18,51 

5,55 
– 

Odrzucenie (O) 
słabe 
silne 
wybitne 

8 
5 
2 
1 

14,81 
9,25 
3,70 
1,85 
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Analiza sytuacji w grupie klasowej uczniów z niepełnospraw-
nością wykazała, Ŝe nieco ponad połowa z nich uzyskuje pozycję 
przeciętną (51,85%). Oznacza to, Ŝe uczniowie ci zarówno na skali 
sympatii, jak i antypatii zajmują pozycje średnie lub zbliŜone do 
średnich. Są to osoby, w stosunku do których występują mało zróŜ-
nicowane, niezbyt silne postawy grupy27. DuŜy odsetek tych 
uczniów jest w swoim zespole klasowym izolowanych (25,95%). 
Uczniowie z niepełnosprawnością wzroku, których dotyczyło ba-
danie, nie są ani lubiani, ani nielubiani przez grupę, a zatem odbie-
rani obojętnie i w sposób neutralny. Spośród trzech stopni nasilenia 
izolacji (słaba, silna, wybitna) w niniejszych badaniach dominuje 
izolacja słaba, o której mówić moŜna w sytuacji zajmowania przez 
ucznia pozycji niskiej w jednej ze skal i wysokiej w drugiej. Nieco 
mniejszą grupę badanych uczniów z niepełnosprawnością wzroku 
(14,81%) stanowią uczniowie odrzucani w jakimś stopniu przez 
grupę. Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej związane jest ze 
stanem nieakceptacji ucznia, niską pozycją społeczną ucznia w kla-
sowej grupie rówieśniczej, niezaspokajaniem jego wielu potrzeb 
psychicznych, a zwłaszcza potrzeby kontaktu emocjonalnego, i mo-
Ŝe być interpretowane jako jawnie zadeklarowana forma niechęci 
grupy do ucznia odrzuconego28. Odrzucenie słabe dotyczy 9,25% 
badanych i charakteryzuje się posiadaniem statusu powyŜej prze-
ciętnego na skali antypatii przy jednoczesnym zajmowaniu pozycji 
niskiej lub poniŜej przeciętnej na skali sympatii. Odrzucenie  
w stopniu silnym czy wybitnym odnosiło się do pojedynczych 
uczniów, dlatego teŜ moŜna mówić o rzadkich przejawach sytuacji 
skrajnej antypatii do badanych uczniów z niepełnosprawnością 
wzroku. Najmniej liczną grupę stanowili uczniowie akceptowani 
(9,25%), co więcej, była to akceptacja w stopniu słabym, charaktery-
zująca się posiadaniem statusu wyŜszego od przeciętnego na skali 
sympatii i jednoczesnym zajmowaniem pozycji niskiej lub poniŜej 
przeciętnej na skali antypatii. 

________________ 

27 M. Pilkiewicz, op. cit., s. 271. 
28 K. Musialska, op. cit., s. 15. 
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Generalizując otrzymane dane, moŜna stwierdzić, Ŝe pozycja 
około połowy badanych uczniów z niepełnosprawnością wzroku  
w hierarchii klasowej jest przeciętna. Uczniowie ci zatem nie budzą 
szczególnych emocji i odczuć ani pozytywnych ani negatywnych. 
Niestety sytuacja drugiej połowy uczniów wskazuje na częstsze 
występowanie niekorzystnego odbioru społecznego w klasie szkol-
nej, poniewaŜ 38,88% z nich jest izolowanych lub odrzucanych na-
tomiast tylko 9,25% jest akceptowanych. 

Poszukując związku między satysfakcją z kontaktów rówieśni-
czych (Integracja Społeczna) a zajmowaną pozycją socjometryczną, 
wykorzystano analizę korelacji. Integrację społeczną jako zmienną 
ilościową skorelowano z ilościowymi wskaźnikami socjometrycz-
nymi. Obliczono pozytywny status socjometryczny (PSx) oraz nega-
tywny status socjometryczny (NSx) oraz ogólną pozycję socjometrycz-
ną (OSx) dla kaŜdego ucznia, korzystając z właściwych wzorów. 

Tabela 3. Integracja społeczna a status socjometryczny – analiza korelacyjna 

Integracja Społeczna 

 rS p 

Psx 0,50 0,000* 

Nsx –0,63 0,000* 

Osx 0,65 0,000* 

*p <0,001 

Obliczono współczynnik korelacji rho-Spermana pomiędzy zmien-
nymi „Integracja Społeczna” oraz pozytywny status socjometryczny 
(Psx) (r = 0,50, p < 0,001). Korelacja okazała się istotna. Istnieje 
umiarkowany, dodatni związek między satysfakcją z kontaktów 
rówieśniczych a indywidualnym pozytywnym wskaźnikiem statu-
su socjometrycznego. Wysokim wartościom jednej zmiennej towa-
rzyszą wysokie wartości drugiej. W przypadku związku integracji 
społecznej z negatywnym statusem socjometrycznym (Nsx) rów-
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nieŜ odnotowano istotną, ujemną korelacją (r = –0,63, p < 0,001). 
Wysokim wartościom integracji społecznej towarzyszą niskie war-
tości negatywnego statusu socjometrycznego. Jeśli chodzi o współ-
zmienność integracji społecznej z ogólną pozycją socjometryczną, za-
uwaŜyć moŜna dodatnią, istotną, umiarkowaną korelację (r = 0,65, 
p < 0,001). Wysokiej integracji społecznej towarzyszy wyŜszy wskaź-
nik ogólnej pozycji socjometrycznej (więcej ocen akceptujących). 

6. Wnioski 

Otrzymane wyniki badań pozwalają przynajmniej częściowo od-
powiedzieć na postawione wcześniej pytania badawcze. W odniesie-
niu do pozycji socjometrycznej uczniów z niepełnosprawnością wzro-
ku w heterogenicznym zespole klasowym szkoły ogólnodostępnej  
i integracyjnej moŜna ogólnie stwierdzić, Ŝe jest ona neutralna. Więk-
szość dzieci zajmowało pozycję przeciętną, natomiast jedna czwarta 
to uczniowie izolowani. Potwierdza to przywoływane w części teore-
tycznej badania wskazujące raczej na tolerancję niŜ akceptację dzieci 
z niepełnosprawnością wzroku w klasach ogólnodostępnych. Nie-
ustalone pozostają natomiast przyczyny takiego stanu rzeczy, które 
mogą tkwić zarówno w czynnikach pośrednio i bezpośrednio powią-
zanych z niepełnosprawnością wzroku, ale i zewnętrznych wobec 
dziecka postawach, ocenach, przekonaniach otoczenia. 

Badania subiektywnej oceny sytuacji społecznej pokazują, Ŝe sa-
tysfakcja z kontaktów rówieśniczych jest względnie wysoka, szcze-
gólnie jeśli ocenie podlegają sytuacje społeczne z udziałem dziecka 
w klasie. Interesujących wniosków dostarczają wyniki korelacji tych 
dwóch zmiennych, które wskazują na istotną współzmienność. Po-
zytywnej ocenie klasowych relacji interpersonalnych z pozycji za-
równo obserwatora, jak i uczestnika towarzyszyły wyŜsze wskaźni-
ki pozytywnego statusu socjometrycznego oraz ogólnej pozycji 
społecznej. Korelacja ta jednak nie pokazuje kierunku zaleŜności 
stąd teŜ interpretacji przyczynowych naleŜałoby poszukiwać wy-
łącznie w kategoriach hipotetycznych. 



70 BEATA PAPUDA-DOLIŃSKA 

Satysfakcja z kontaktów rówieśniczych wyraŜona subiektywnie 
jako m.in. sympatia do kolegów z klasy, ocena tak swojej, jak i ogól-
nej sytuacji społecznej w klasie, deklarowana chęć spędzania wol-
nego czasu z kolegami z klasy wyraŜa pozytywne nastawienie dzie-
ci z niepełnosprawnością wzroku do pełnosprawnych rówieśników. 
Taka postawa uznawana jest za jedno z uwarunkowań rówieśniczej 
akceptacji. Dla jakości relacji interpersonalnych uczniów z niepełno-
sprawnością wzroku istotne jest ich subiektywne nastawienie wo-
bec swoich pełnosprawnych kolegów. Podobne, choć z wykorzy-
staniem innych narzędzi, wyniki uzyskała Z. Palak – młodzieŜ 
widząca, w opinii osób niewidomych i słabowidzących, postrzega-
na jest jako towarzyska, przyjazna, serdeczna, śmieszna, wesoła, ale 
moŜna czasem zaobserwować u niej przejawy wyŜszości, nietole-
rancji i smutku, a takŜe smutku i osamotnienia29. Pozytywne po-
stawy niewidomych wobec widzących mają znaczenie – ułatwiają 
inicjowanie kontaktów, przyczyniają się do rezygnacji z myślenia 
stereotypowego o sobie jak i o innych oraz umoŜliwiają otwartość  
i autentyczność we wzajemnych relacjach. PrzecieŜ to m.in. takie 
cechy znajdują się w charakterystykach dzieci popularnych ze 
względu na zajmowaną pozycję socjometryczną30. Zastanawiają 
zatem względnie niskie pozycje socjometryczne uczniów z niepeł-
nosprawnością wzroku przy pozytywnych subiektywnych ocenach 
sytuacji społecznej w klasie, której są częścią. 

Współzmienność pozycji socjometrycznych i integracji społecz-
nej moŜna rozpatrywać takŜe w przeciwnym kierunku. Uczeń lu-
biany, akceptowany i świadomy takich ocen ze strony rówieśników 
będzie naturalnie przejawiał satysfakcję z takich relacji koleŜeń-
skich. Warunkiem odczuwanej satysfakcji w takim rozumieniu  
________________ 

29 Z. Palak, By zwiększyć szanse integracji społecznej osób niewidomych i słabowidzą-

cych, [w:] Interdyscyplinarność w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej, red. M. Chod-
kowska, UMCS, Lublin 1999, s. 178. 

30 J. Coie, K. Dodge, J. Kupersmidt, op. cit.; A.F. Newcomb, W.M. Bukowski,  
L. Pattee, Children’s peer relations: A meta-analytic review of popular, rejected, neglected, 

controversial, and average sociometric status, „Psychological Bulletin” 1993, nr 113. 
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byłaby świadomość bycia pozytywnie odbieranym prze rówieśni-
ków, posiadanie doświadczeń wskazujących na to, Ŝe koledzy kla-
sowi są mu Ŝyczliwi, pomocni, otwarci. Percepcja swojej sytuacji 
społecznej okazuję się być istotnym mediatorem pomiędzy statu-
sem socjometrycznym a satysfakcją z kontaktów rówieśniczych31. 
Nieadekwatność oceny swoich relacji z rówieśnikami, bez względu 
na to czy są one zawyŜone, czy zaniŜone, jest główną przyczyną 
niezadowolenia z tych kontaktów32. Wydaje się, Ŝe w przypadku 
uczniów z niepełnosprawnością wzroku, a szczególnie niewido-
mych, ocena pojedynczych sytuacji społecznych moŜe być utrud-
niona. Zdaniem T. Majewskiego rozwój kontaktów społecznych 
decydujących o socjalizacji dziecka opiera się na orientacji wzroko-
wej w środowisku społecznym33. Dziecko moŜe nie dostrzegać po-
zawerbalnych reakcji rówieśników lub zdarzeń, których nie jest 
bezpośrednim uczestnikiem. 

Istotnym postulatem dla praktyki wydaje się być konieczność 
diagnozy sytuacji społecznej w zróŜnicowanych klasach szkół  
masowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na uczniów z niepeł-
nosprawnościami. Mimo pozornie pozytywnych relacji między 
uczniami, na gruncie formalnym mogą istnieć ukryte problemy 
niedostrzegalne przez nauczycieli, rodziców czy nawet samych 
uczniów. Bezpośrednie konsekwencje dotykają wówczas ucznia 
niepełnosprawnego, który jest obiektywnie izolowany, ale w su-
biektywnej perspektywie nie odbiera subtelnych sygnałów ignoru-
jących lub izolujących postaw ze strony rówieśników. Taka sytua-
cja, choć z pozoru bezpieczna, moŜe być zapowiedzią przyszłych, 
jawniejszych przejawów niewłaściwych relacji w grupie klasowej. 

________________ 

31 A.H. Cillessen, Sociometric status, social self-perceptions, and the development of 

school adjustment in middle childhood, Biennal Meeting of the society for research in 

Child Development, Washington, April 3–6, 1997. 
32 N.Y. Matelska, The problem of sociometric status influence at the development of 

self consiousness in early adolescence, „Vìsnik Harkìvs′kogo nacìonal′nogo peda-
gogìčnogo unìversitetu ìmenì G.S. Skovorodi. Psihologìâ” 2014, no. 48. 

33 T. Majewski, op. cit., s. 138. 
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Na cztery lata przed przeprowadzonym w 1971 r. waŜnym stan-
fordzkim eksperymentem więziennym (Stanford Prison Experiment) 
przeprowadzonym przez psychologów pod kierunkiem Philipa 
Zimbardo, w kwietniu 1967 r. w prestiŜowym liceum w Palo Alto  
w Californii doszło do kilkudniowego zdarzenia, które moŜna by 
nazwać eksperymentem, gdyby nie fakt, iŜ projekt ten został podję-
ty przez nauczyciela i uczniów spontanicznie i w taki teŜ sposób był 
przeprowadzony. Pomysły rodziły się w głowach uczestników  
z dnia na dzień, a ich realizacja miała bardzo naturalny, niewymu-
szany Ŝadnym programem przebieg. Efekt końcowy był zupełnym 
zaskoczeniem i przeszedł oczekiwania zarówno uczniów, jak i ro-
dziców oraz nauczycieli. TakŜe dziś ten kilkudniowy, nieoczekiwa-
ny incydent z Palo Alto zmusza do refleksji. Początkowo „wstydli-
wie” zapomniany, obecnie coraz częściej jest przypominany. Nie 
ma niczego zaskakującego w stwierdzeniu, Ŝe środowisko pedago-
gów winno być zainteresowane nie tylko samym zdarzeniem, ale 
równieŜ jego teoretycznym rozpracowaniem. Mimo całej wiedzy na 
temat narodzin niemieckiego faszyzmu, łatwość z jaką uczniowie 
weszli w zaproponowane im niegodziwe przecieŜ role budzi grozę. 
Zwłaszcza, Ŝe cała historia rozgrywała się w warunkach wręcz 
wzorcowej amerykańskiej demokracji. Szczególnie zainteresowany-
mi tym przypadkiem powinny być teoretycy i praktycy pedagogiki 
specjalnej. Łatwo bowiem rozpoznawalny w całej historii motyw 
granfalonu staje się zjawiskiem groźnym wówczas, gdy wykorzy-
stuje grupę zewnętrzną, czyli ludzi uznanych za „niepoŜądanie” 
innych. Zwłaszcza w kontekście nieuchronnego – jak tego dowodzi 
logika języka naturalnego – myślenia stereotypami, osoby mniej 
sprawne lub niepełnosprawne mogą się stać niemal „naturalnymi” 
kandydatami na członków grupy zewnętrznej. Emocjonalne, a zwłasz-
cza przesycone złą wolą wykorzystanie takiej grupy w celu kształto-
wania dominującego w społeczeństwie sposobu myślenia bazujące-
go na wykreowanym granfalonie np. „ludzi pełnowartościowych” 
moŜe prowadzić nie tylko do osobistych tragedii, lecz takŜe do de-
gradacji osobowości głównie członków granfalonu. Choćby z tego 
powodu refleksja nad granfalonem uświadamiająca istnienie od-
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powiadającej mu grupy zewnętrznej ludzi skazanych na jakąś formę 
dyskryminacji powinna towarzyszyć opracowywaniu oraz realizacji 
takich projektów jak chociaŜby inkluzyjna edukacja osób z niepeł-
nosprawnościami. Trudno teŜ wyobrazić sobie uczciwe i rzetelne 
rozwaŜania dotyczące kwestii eugenicznych bez odniesienia do 
zagroŜeń jakie stwarza prowadzona na skalę społeczną manipulacja 
„odpowiednio” zdefiniowanym granfalonem. 

Uczniowie z PaloAlto1 

Doświadczenie Trzeciej Fali (The Third Wave Experience) rozegra-
ło się na przestrzeni zaledwie pięciu dni, od poniedziałku do piąt-
ku. Projekt edukacyjny poświęcony autorytaryzmowi miał być rea-
lizowany przez cały semestr. Jednak juŜ na samym początku 
wymknął się spod kontroli, co spowodowało, iŜ niezaleŜnie od pla-
nów Jonesa, przerwania eksperymentu zaŜądali oburzeni nauczy-
ciele i rodzice. ChociaŜ początkowo projekt był działaniem ograni-
czonym do jednej z drugich klas liceum (uczniowie w wieku 15 lat) 
juŜ pod koniec trzeciego dnia skupiał przeszło dwustu silnie roze-
mocjonowanych, oddanych sprawie wyznawców ruchu Trzeciej Fali. 

Na pomysł projektu Ron Jones, absolwent Harvardu, wówczas 
36-letni nauczyciel historii, wpadł po wysłuchaniu serii pytań i ko-
mentarzy wypowiedzianych przez uczniów podczas prowadzonej 
przez siebie lekcji z historii najnowszej. WyraŜali oni swoje szczere 
oburzenie i zdumienie faktem, iŜ w XX w., w europejskim kraju, 
________________ 

1 Wiedza na temat incydentu Trzeciej Fali wciąŜ nie jest dostatecznie upo-
wszechniona. Wykorzystane tu informacje są zaczerpnięte z coraz liczniejszych 
stron internetowych poświęconych temu zdarzeniu. Wśród nich warto wymienić 
The third wave, 1967: an account – Ron Jones https://libcom.org/history/the-third-
wave-1967-account-ron-jones [2.04.2016]. Szczególną wartość poznawczą ma takŜe 
film dokumentalny z 2010 r. Plan lekcji: Historia trzeciej fali (Lesson Plan: The Story of 

the Third Wave) zrealizowany przez Philipa Neela, ówczesnego ucznia Palo Alto, 
członka Trzeciej Fali. Prezentacja wspomnień Rona Jonesa, dyrektora szkoły, na-
uczycieli oraz uczniów jest przepleciona komentarzami Philipa Zimbardo, interpre-
tującego i wyjaśniającego kolejno przypominane fakty. 
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jakim przecieŜ są Niemcy, udało się urzeczywistnić tak niewyobra-
Ŝalne w skutkach i głęboko patologiczne zjawisko jak nazizm.  
Z nieukrywanym poczuciem wyŜszości zgodnie twierdzili, Ŝe im, 
wychowanym w demokratycznym państwie nie grozi fascynacja 
autokracją i Ŝe oni nie ulegliby wpływowi Ŝadnej totalitarnej propa-
gandy. W takiej sytuacji Jones uznał, iŜ najlepszą naukę uczniowie 
wyniosą z osobistego przeŜycia tego, co tak bardzo nie mieściło im 
się w głowie. Niestety, nie zdawał sobie sprawy ze skutków, jakie 
wywoła realizacja jego pomysłu. Dzisiaj wiemy, Ŝe podobne ekspe-
rymenty wymagają odpowiedniego przygotowania zwłaszcza pod 
względem ewentualnych zagroŜeń, jakie mogą dotknąć psychikę 
ludzi poddanych eksperymentowi. Zamiast tego Jones spontanicz-
nie zaczął realizować swój projekt, z dnia na dzień zastanawiając 
się, co zrobić nazajutrz, takŜe wdraŜając w Ŝycie podobnie sponta-
niczne pomysły uczniów. Zapłacił za to wysoką cenę utraty praw 
nauczania. Obecnie prowadzi zajęcia o charakterze terapeutycznym 
z ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Doświadczenie Trze-
ciej Fali przedstawił w sztuce teatralnej pod tytułem The Wave. 

Pierwszy dzień projektu Jones przeznaczył na ustanowienie 
nowych zasad funkcjonowania klasy. Dotychczas uczniowie mogli 
zwracać się do niego po imieniu. Jednak z dniem rozpoczęcia pro-
jektu taka poufałość została wykluczona. „Panie Jones” stała się 
jedyną dopuszczalną formą zwracania się ucznia do nauczyciela. 
Uczniowie musieli teŜ zrezygnować z rozwlekłych wypowiedzi, 
kaŜdą ograniczając do maksymalnie trzech (!) słów oraz siedzieć  
w ławkach w „postawie zasadniczej”. Przez całą lekcję pozostawali 
więc wyprostowani, z rękami załoŜonymi do tyłu, ze złączonymi 
kolanami i stopami przylegającymi do podłogi. Na drugi dzień, 
idąc do szkoły Jones przypuszczał, Ŝe uczniowie zasiądą w ławkach 
w tradycyjny, dobrze znany swobodny sposób. Tymczasem ze 
zdumieniem zobaczył uczniów siedzących dokładnie tak, jak 
pierwszego dnia. Przestrzeganie tych, wydawać by się mogło, dru-
gorzędnych zasad dotyczących form zachowania wpłynęło znaczą-
co na… myślenie i emocje uczniów. Podobny wpływ na zachowanie 
miało równieŜ przećwiczone pierwszego dnia sprawne zajmowanie 
miejsc przez wszystkich uczniów wchodzących do klasy. Z se-
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kundnikiem Jones sprawdzał szybkość zajmowania miejsc, kilka-
krotnie kaŜąc powtarzać wciąŜ jego zdaniem zbyt wolne wbieganie 
do sali lekcyjnej. Gdy wreszcie zajmowanie miejsc zajęło czas za-
dowalający Jonesa, okazało się, Ŝe uczniowie spontanicznie zapra-
gnęli pobić ten rekord, co im się zresztą udało. Tutaj zauwaŜmy 
jedynie, Ŝe poza zerwaniem ze „złą przeszłością” nowe zachowanie 
uczniów miało waŜny pozawerbalny charakter. Bez głoszenia jakie-
gokolwiek komunikatu, nie przekazując Ŝadnej merytorycznej tre-
ści, wpływało na myślenie uczniów w ten sposób, Ŝe czyniło ich 
psychicznie gotowymi do akceptacji nowych, chociaŜ wciąŜ nie-
przedstawionych im treści. Przypomnijmy, Ŝe wyprana z treści po-
stać oddziaływania ma charakter fundamentalny dla procesu mani-
pulacji. NaleŜy dodać, iŜ cały projekt cechował się brakiem 
merytoryczności, aŜ do samego końca. 

Drugiego dnia Jones wraz z uczniami nadał klasie nazwę „Trze-
cia Fala”. Wyjaśnić tu naleŜy, iŜ wybór ten w najmniejszym nawet 
stopniu nie był przejawem fascynacji Trzecią Rzeszą, nie miał teŜ do 
niej nawiązywać – przez cały czas trwania projektu uczniowie na-
wet na chwilę nie zmienili swojego negatywnego stosunku do nazi-
zmu. Nazwą tą uczniowie nawiązali do faktu, iŜ w czasie przypły-
wu trzecia fala jest tą najsilniejszą z całej serii – sami chcieli stać się 
właśnie tą najsilniejszą z fal. Podniesiona ręka, której dłoń była zgię-
ta w literę C na kształt grzywy fali stała się nowym gestem po-
zdrowienia. Co ciekawe, młodzi ludzie chętnie pozdrawiali się tym 
gestem takŜe poza szkołą, czego wymagał od nich sam Jones, cho-
ciaŜ z oczywistych powodów nie był w stanie tego skutecznie egze-
kwować. Mimo to wszyscy entuzjastycznie i z prawdziwą dumą 
zastosowali się do tego polecenia. Ruch Trzeciej Fali zaczął być roz-
poznawalny poza murami szkoły. Jones poinformował uczniów, Ŝe 
odtąd są zwartym kolektywem, nie zaś zbiorowiskiem jednostek 
pozostających w egoistycznych relacjach z otoczeniem. Odwołując 
się do przykładu sportów zespołowych, wytłumaczył, Ŝe siła tkwi 
we wspólnym dumnym działaniu grupy. Myśl tę wyraŜały cztery 
slogany: „W dyscyplinie siła” (ang. Strength through discipline), „We 
wspólnocie siła” (ang. Strength through community), „W działaniu 
siła” (ang. Strength through action), „W dumie siła” (ang. Strength 
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through pride), które uczniowie musieli nauczyć się głośno i idealnie 
równo skandować. SłuŜyło temu wielokrotne, coraz to doskonalsze 
wspólne rytmiczne wykrzykiwanie tych haseł. NaleŜy tu zauwaŜyć 
fakt, iŜ odnotowana wcześniej beztreściowość wspólnoty została 
zachowana, gdyŜ wspomniane slogany nie wyraŜały Ŝadnych treści 
poza prawdami o charakterze organizacyjnym. To puste meryto-
rycznie wykreowanie stowarzyszenia stwarzało szansę groźnego  
w skutkach wykorzystania grupy w niemal dowolnym celu wska-
zanym przez nauczyciela. Tak oto w ciągu dwóch dni Jones stał się 
wzorcowym przykładem niezwykle skutecznego manipulatora. 

Trzeciego dnia Jones rozdał uczniom małe karteczki, które miały 
pełnić funkcję legitymacji członkowskich ruchu. Sam teŜ uprzedził, 
Ŝe na trzech karteczkach zaznaczył czerwony krzyŜyk oznaczający, 
Ŝe osoby posiadające tę specjalną legitymację zostały mianowane 
jego informatorami. W rzeczywistości, jak się później okazało, wielu 
uczniów donosiło Jonesowi na swoich kolegów, jeśli tylko dostrze-
gli zachowanie niezgodne z przyjętymi w Trzeciej Fali ustaleniami. 
Zadenuncjowanych przez kolegów „zdrajców” Jones karał publicz-
nie, czyli przed całą klasą. Musieli więc albo przez resztę lekcji stać 
pod ścianą, albo wyrzucał ich z zajęć, nakazując spędzenie reszty 
czasu w bibliotece. Poza donosicielami, z grupy wyłonili się spon-
tanicznie „ochroniarze” Jonesa. Od tej pory nauczyciel chodził po 
szkole w asyście kilku ochroniarzy, którzy dumnie maszerowali za 
nim w odległości jednego kroku. Od tego dnia niemal cała szkoła 
pozdrawiała się gestem Trzeciej Fali w ten sposób, Ŝe najpierw ge-
stem pozdrawiano Jonesa, później Jones w ten sam sposób odpo-
wiadał pozdrowieniem, na co uczniowie znów odpowiadali po-
zdrowieniem, na które tym samym gestem reagowali ochroniarze. 
Efekt był poraŜający – gdy Jones szedł korytarzem, przez szkołę 
przepływała prawdziwa fala pozdrowień przypominających nazi-
stowskie wznoszenie rąk. 

W czwartym dniu, naciskany przez otoczenie Jones postanowił 
zakończyć eksperyment. Przyczyną była dostrzegalna gołym okiem 
demoralizacja członków ruchu. Uczniowie przestali widzieć cokol-
wiek złego w donoszeniu na kolegów – w końcu ruch był najwaŜ-
niejszy. Dochodziło do tego, Ŝe kolega donosił na swojego najlep-
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szego od lat przyjaciela za wypowiedziany w domu (!) Ŝart na te-
mat Trzeciej Fali. Później przyjaciel ten był karany na oczach całej 
grupy w tym denuncjatora, który nie przejawiał ani Ŝalu, ani wsty-
du przed zadenuncjowanym kolegą. Dochodziło teŜ do przemocy 
psychicznej, a nawet fizycznej. Na korytarzach pojawiły się ławki – 
punkty werbunkowe Trzeciej Fali. Przechodzący uczniowie byli 
agresywnie nagabywani, aby wstąpić do ruchu. WaŜne jest to, Ŝe 
gdy zaczepiani po latach wspominali te zdarzenia, podkreślali,  
Ŝe agitatorzy w Ŝaden sensowny sposób nie potrafili wyjaśnić, jakie 
są cele ruchu i dlaczego warto do niego przystąpić. Naturalnie fakt 
ten wynikał z tego, Ŝe ruch nie miał programu. Dlatego nagabywani 
uczniowie słyszeli jedynie powtarzane jak mantra wspomniane 
wcześniej cztery slogany: „We wspólnocie siła”… Co gorsza, do-
chodziło teŜ do pobić tych, którzy pozostawali poza ruchem – oni 
po prostu z definicji stawali się wrogami organizacji. Osobą pobitą 
był m.in. redaktor gazetki szkolnej, który starał się obiektywnie 
opisać fenomen Trzeciej Fali. Kilkuset osobowa grupa uczniów stała 
się groźnym dla otoczenia bezideowym monolitem, posługującym 
się jedynie chwytliwymi sloganami. Aby zakończyć projekt, Jones 
ogłosił, Ŝe Trzecia Fala ma znacznie szerszy zasięg obejmujący 
uczniów szkół innych stanów i Ŝe ten ogromny skupiający tysiące 
młodych ludzi ruch naleŜy zjednoczyć, aby przejął władzę, zaczy-
nając od obalenia (!) rządu USA. Jones poinformował, Ŝe nazajutrz 
odbędzie się w auli wiec, na którym zostanie przedstawiony kan-
dydat na prezydenta USA oraz program nowopowstałej partii. 

W piątek w zaciemnionej auli zebrani tłumnie uczniowie długo 
wpatrywali się w migający śnieg na ekranie niepodłączonego do 
anteny, ale od samego początku włączonego telewizora. Oczekiwali 
pojawienia się ich nowego przywódcy. Wyjście zabezpieczali 
ochroniarze, ale go nie blokowali. Gdy więc atmosfera stała się 
szczególnie depresyjna, niektórzy uczniowie zaczęli uciekać z auli, 
nie mogąc znieść rosnącego napięcia. Wówczas z cienia wyszedł na 
środek podium sam Jones i przypomniał, Ŝe projekt był fikcją stwo-
rzoną, jako symulacja umoŜliwiająca doświadczenie rodzenia się 
systemu totalitarnego. Z ust Jonesa padły wówczas pod adresem 
uczniów wyjątkowo mocne i gorzkie słowa. Stwierdził on wprost, 
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Ŝe to, co obserwował kaŜdego z czterech ostatnich dni, napawało go 
rosnącym obrzydzeniem. W ten bezpardonowy sposób projekt 
Trzeciej Fali został zamknięty. Uczniowie byli w szoku. Po latach 
niektórzy z uczniów, wracając pamięcią do tamtego piątku, przy-
pominają, iŜ twarze koleŜanek i kolegów oświetlane jedynie wciąŜ 
migającym monitorem były przeraŜająco puste i podobne do zna-
nych z filmów twarzy zombi. Wielu z nich, wychodząc z auli, po 
prostu płakało, inni nie wiedzieli jak się zachować. Wszyscy wyglą-
dali na psychicznie rozbitych. Ich wspaniały ruch, który nadał ich 
Ŝyciu sens (jaki?) okazał się oszustwem i legł w gruzach. 

Po latach, w roku 1981 Todd Strasser, amerykański pisarz spe-
cjalizujący się w powieściach adresowanych do dorastającej mło-
dzieŜy, a traktujących o trudnych Ŝyciowych dylematach, napisał 
ksiąŜkę The Wave, w której sfabularyzował eksperyment Trzeciej 
Fali2. Lokalizując akcję w 1969 r. oraz zmieniając nazwiska bohate-
rów, opisał cały incydent dzień po dniu. KsiąŜka stała się lekturą 
obowiązkową w niemieckich, izraelskich, a takŜe w wielu amery-
kańskich szkołach. Dzisiaj zjawisko Trzeciej Fali słuŜy jako przykład 
powstawania gangów młodocianych, w których głównym czynni-
kiem kreującym grupę jest tzw. presja rówieśnicza (ang. peer pressu-
re, takŜe social pressure). Wydaje się jednak, Ŝe takie spojrzenie na 
ten historyczny juŜ fenomen spłyca jego faktyczny sens i zmienia 
właściwą wymowę zdarzeń i postaw. Znacznie więcej moŜna wy-
nieść z doświadczenia, jakim była Trzecia Fala, analizując ją jako 
kreowany przez Jonesa granfalon. Wskazuje na to obecna, niemała 
juŜ wiedza na temat tego właśnie fenomenu. 

„Minimalność” i spontaniczność powstawania granfalonu 

Słowo „granfalon” (ang. granfalloon) wprowadził do literatury 
pieknej Kurt Vonnegut w 1963 r., publikując swoją sławną powieść 
Kocia kołyska3, której jedna z drugoplanowych bohaterek urodzona  
________________ 

2 T. Strasser, The Wave, Dell Publishing Co., New York 1981. 
3 K. Vonnegut, Kocia kołyska, Albatros, Warszawa 2012. 
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i Ŝyjąca w Indianie nieustannie tropi pochodzenie sławnych ludzi, 
sprawdzając, czy takŜe nie urodzili się w tym stanie. To nieustanne 
rozpoznawanie ludzi słuŜy potwierdzeniu jej tezy, iŜ ludzie z In-
diany są wyjątkowi i wspaniali. Mamy więc przypadek typowego 
granfalonu. Innymi przykładami tego fenomenu skutecznie dzielą-
cego ludzi na swoich i obcych są zdaniem Vonneguta narody i reli-
gie. Z punktu widzenia obowiązującego w psychologii znaczenia 
tego słowa ani naród, ani religia nie spełniają jednak definicji gran-
falonu, w przeciwieństwie do wspomniane wyŜej dzielenie ludzi na 
pochodzących z Indiany i pozostałych. Granfalon jest bowiem 
dumnym i bezsensownym stowarzyszeniem ludzi. Definicja ta mo-
Ŝe zaskakiwać, zwłaszcza gdy konfrontujemy ją z inną, a mianowi-
cie z definicją człowieka pojmowanego jako istota rozumna. Defini-
cja granfalonu wskazuje bowiem, iŜ terminem tym moŜna nazwać 
jedynie wolne od sensu stowarzyszenie ludzi, czyli takie, które mi-
mo braku idei, treści spajających swoich członków jest źródłem ich 
wielkiej dumy. Gdzie więc rozumność człowieka? Z jednej strony 
mamy bezsens stowarzyszenia, z drugiej zaś silną emocjonalność. 
Faktycznie, jedynie pusta, bo pozbawiona sensu emocjonalność jest 
siłą tworzenia i podtrzymywania granfalonu. Z definicji jego kreo-
wanie jest wolne od głoszenia merytorycznych komunikatów. Są 
one zredukowane do sloganów. Niekiedy osoby pierwszy raz spo-
tykające się z tym zagadnieniem mają problem z uwierzeniem, iŜ 
takie zjawisko w ogóle jest moŜliwe. Okazuje się jednak, Ŝe nie tyl-
ko przypadek z Palo Alto dowodzi, iŜ podobne intuicje są w tym 
względzie mylące. W latach 60. XX w. psychologowie zaczęli zwra-
cać uwagę na pewne dość niezwykłe zjawisko. OtóŜ osoby uczest-
niczące w eksperymencie są zazwyczaj dzielone na dwie grupy. 
Badanym czynnikiem oddziałuje się jedynie na osoby z jednej gru-
py, pozostali ludzie tworzą tzw. grupę kontrolną. Jak wiadomo, 
tworzą ją wszyscy ci, których nie poddano wpływowi interesujące-
go badaczy czynnika, dzięki czemu ich zachowanie juŜ po ukoń-
czeniu eksperymentu będzie słuŜyło za punkt odniesienia w ocenie 
zachowań ludzi pierwszej grupy, czyli tych, których poddano 
wpływowi tegoŜ czynnika. Z metodologicznego punktu widzenia 
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waŜne jest, aby członkowie obu grup nie róŜnili się pod Ŝadnym 
względem. W konsekwencji chodzi więc o to, aby uniknąć sytuacji, 
w której w jakiejś grupie dominują np. kobiety, męŜczyźni, ludzie  
w pewnym wieku, wykonujący pewien zawód, itd. Dlatego teŜ za-
zwyczaj kryterium wyłaniania obu grup ma charakter losowy, co 
oznacza, Ŝe jedyną przyczyną przydzielenia danej osoby do danej 
grupy jest np. ustalony wcześniej wynik rzutu kostką lub monetą – 
podział ma nie mieć Ŝadnego istotnego sensu. Metoda ta spełnia 
kryterium minimalności podziału, bo trudno sobie wyobrazić jesz-
cze większe zmniejszenie (redukcję) sensu podziału. Stąd metodo-
logia ta zyskała nazwę „paradygmatu grupy minimalnej” (ang. mi-
nimal group paradigm), zaś kaŜda z powstałych w ten sposób grup 
jest przykładem tzw. grupy minimalnej. To, co było najistotniejsze, 
a zarazem zaskakujące w kontekście grup minimalnych, wyraŜało 
się w wykreowaniu emocji spajających członków kaŜdej z grup. 
Ktoś naleŜący do danej grupy cenił, lubił, szanował innych człon-
ków swojej społeczności, do ludzi z grupy drugiej miał natomiast 
stosunek niechętny, a niekiedy nawet wrogi. Dokładniejsze badania 
nad tym fenomenem prowadził Henri Tajfel, który uzyskane wyni-
ki opublikował w artykule Experiments in Intergroup Discrimination4. 
Wykazał on, iŜ podstawą dla dyskryminowania członków grupy 
innej (ang. to discriminate against), a nie tylko odróŜniania czy iden-
tyfikacji własnej grupy wystarczy minimalne kryterium podziału na 
grupy, czyli sam fakt ich wykreowania. Później eksperyment ten 
powtarzał w rozmaitych odmianach nie tylko Tajfel, ale takŜe Ro-
bert Cialdnini czy sam Eliot Aronson. Jedną z odmian eksperymen-
tu Tajfela dowodzącą jak bardzo spontanicznie tworzymy granfalon 
są dwa eksperymenty przeprowadzone przez Johna Fincha i Ro-
berta Cialdiniego. Uczestniczący w nich studenci mieli nauczyć się 
Ŝyciorysu Grigorija Rasputina, w którym został on przedstawiony 
w złym świetle5. W kaŜdym z dwóch przypadków podzielono stu-
dentów na dwie grupy, z których jedna była kontrolną. Studenci 

________________ 

4 H. Tajfel, Experiments in intergroup discrimination, „Scientific American” 1970. 
5 E. Aronson, A.R. Pratkanis, Wiek propagandy, PWN, Warszawa 2003, s. 191–192. 
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grupy kontrolnej mieli nauczyć się Ŝyciorysu Rasputina z właściwą 
datą jego narodzin, zaś członkowie grupy poddanej wpływowi 
czynnika grupy minimalnej dostali te same Ŝyciorysy z jedną zale-
dwie zmianą: datą urodzin Rasputina, z której wynikało, Ŝe czytają-
cy i Rasputin musieliby obchodzić urodziny tego samego dnia. 
Okazało się, Ŝe referowanie negatywnego Ŝyciorysu Rasputina 
przebiegało w niezakłócony sposób jedynie w grupach kontrolnych 
– tylko ci studenci bez oporów powtarzali to, czego się nauczyli. 
Zupełnie inaczej odpytywania studentów przebiegały w grupie 
poddanej wpływowi wiadomego czynnika. Ludzie, którzy byli 
przekonani, Ŝe Rasputin urodził się tego samego dnia miesiąca co 
oni, buntowali się przeciwko tendencyjnemu ich zdaniem wyboro-
wi faktów, twierdzili, Ŝe Ŝyciorys nie jest prawdziwy, jest nieuczci-
wie przerysowany itd. Ujawnili tym samym swoją silną sympatię 
do nieznanej im wcześniej historycznej postaci. W świetle zachowa-
nia się studentów grupy kontrolnej naleŜało uznać, Ŝe sympatia  
ta powstała jedynie dzięki odpowiednio spreparowanej dacie na-
rodzin. 

Cechy granfalonu  

Oba wyŜej przypomniane eksperymenty, które oficjalnie miały 
sprawdzać umiejętność zapamiętywania moŜliwie największej licz-
by faktów z Ŝycia Rasputina oraz wiele innych dowodzą tezy, która 
ujawnia groźne oblicze granfalonu. Elliot Aronson i Anthony Prat-
kanis tak ją formułują: „Atrakcyjni są dla nas ludzie naleŜący do 
naszego granfalonu, nawet jeśli ci ludzie są niegodziwi i pozbawie-
ni skrupułów”6. W istocie członek granfalonu ma niezwykle prosty 
sposób oceny elementów świata w którym Ŝyje. Oceny te zaleŜą od 
dwóch podstawowych etykietek. Jedną jest nazwa społeczności, 
drugą zaś nazwa grupy zewnętrznej tegoŜ granfalonu. Aby mieć 
orientację na temat rzeczywistości, członek granfalonu musi mieć tę 
________________ 

6 Ibidem, s. 191. 
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rzeczywistość starannie poznaczoną tymi etykietami. Ma on zdanie 
wyrobione wyłącznie na temat tych elementów, które zostały ozna-
czone przez twórców (przywódców) społeczności. Reguły myślenia 
są wówczas proste: „swój” jest dobry, mądry, przyzwoity, godny 
szacunku, lubiany, kulturalny, na poziomie, itd.; „obcy” zaś jest 
głupi, zły, nieprzyzwoity, ordynarny, poniŜej wszelkiego poziomu, 
itd. Naturalnie, rzeczywistość moŜe być zupełnie przeciwna. To 
jednak nie ma dla członka granfalonu Ŝadnego znaczenia. CięŜsza 
forma granfalonu jest bowiem techniką oddziałującą na psychikę  
w najgłębszy sposób, co w konsekwencji prowadzi do kontroli my-
śli7. To waśnie potrzeba nieustannej kontroli własnych myśli i wy-
powiadanych przez siebie sądów sprawia, Ŝe ludzie z granfalonu 
tracą orientację w przypadkach nieoznakowanych. Oni naprawdę 
muszą mieć świat, którego kaŜdy fragment ma etykietkę. Co waŜne, 
uŜycie słowa „kaŜdy” w tej charakterystyce nie jest przesadą. Ety-
kietki muszą bowiem znaczyć takŜe te fragmenty i aspekty świata, 
które ktoś spoza tej społeczności w ogóle nie łączyłby ani z granfa-
lonem, ani z jego grupą zewnętrzną. Członek tej grupy czuje się 
uwięziony w stale oblęŜonej twierdzy – walczy nawet wtedy, gdy 
nikt go nie atakuje. Jednak jego prywatny świat jest rzeczywistością 
nieustającej wojny z ludźmi z grupy zewnętrznej. Aronson i Pratka-
nis wprost twierdzą, iŜ grupa zewnętrzna jest po to, aby ludzie  
z granfalonu wiedzieli kogo mają nienawidzić. Dodają teŜ, Ŝe grupa 
zewnętrzna pojawia się niejako automatycznie towarzysząc proce-
sowi kreowania granfalonu. Twierdzą, Ŝe nienawiść do ludzi z gru-
py zewnętrznej jest jego drugim obliczem8. Grupę zewnętrzną two-
rzą ci, którzy ani nie naleŜą do granfalonu, ani nie sympatyzują  
z nim. Grupa zewnętrzna to właśnie skazany na dyskryminację 
Inny. I tu dochodzimy do sedna reprezentowanego w tytule tej pra-
cy. PoniewaŜ Innym jest kaŜdy członek grupy zewnętrznej, niena-
wiść do innego jest motorem działania granfalonu jest jego spoi-
wem i gwarantem trwałości. Gdyby nie istnienie Innego, granfalon 

________________ 

7 T. Witkowski, Psychomanipulacje, Moderator, Taszów 2006, s. 34. 
8 E. Aronson, A.R. Pratkanis, op. cit., s. 269. 
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straciłby rację bytu – przecieŜ nie mogą być nim wszyscy ludzie, 
tylko niektórzy z nich. Granfalon dzieli bowiem świat, a nie łączy. 
Dla członka granfalonu kaŜdy współtowarzysz jest osobą „właści-
wą” pod kaŜdym względem: właściwie myślącą, właściwie mówią-
cą, właściwie działającą. KaŜdy, kto myśli, mówi i działa inaczej, 
jest wrogiem. Członków granfalonu poznać właśnie po tym, Ŝe za-
sada pluralizmu przekonań jest dla nich zupełnie niezrozumiała. 
Świat róŜnorodności myśli jest czymś złym, niewłaściwym. Jest dla 
nich zagroŜeniem. Tylko własna grupa jest gwarantem jedynie 
słusznego myślenia, mówienia i działania. Poza nią wszystkie te 
aktywności są niesłuszne. Widać to było dobitnie w Trzeciej Fali. 
Rację i to bezwzględną i niepodlegającą krytyce mieli jedynie człon-
kowie granfalonu. Problem w tym, Ŝe zarówno w przypadku Trze-
ciej Fali, jak i w kaŜdej innej groźnej postaci granfalonu komunika-
cja przywódcy z członkami nie ma charakteru merytorycznego. 
PrzecieŜ Ron Jones nie przedstawił uczniom Ŝadnego programu 
poza czterema sloganami o treści organizacyjnej. Co więcej, przy-
wódca granfalonu moŜe tym sloganom zaprzeczyć, co jest jawnym 
dowodem na beztreściowość (bezideowość) granfalonu. Głosząc 
więc umiłowanie pokoju, moŜna w imię właśnie pokoju rozpętać 
wojnę światową, głosząc walkę z nienawiścią moŜna zrobić z niej 
narzędzie i podstawę komunikowania się, głosząc walkę z korupcją 
moŜna ją tolerować, usprawiedliwiać, a nawet w niej uczestniczyć, 
głosząc konieczność obniŜania podatków moŜna je dowolnie i bez-
karnie podnosić. Wszystko to jest moŜliwe dzięki temu, Ŝe komuni-
kacja jest beztreściowa i zredukowana wyłącznie do haseł. Co cie-
kawe, taka beztreściowa narracja doskonale sprawdza się właśnie  
w granfalonie. Członek granfalonu i tak wszystko zrozumie, bo… chce 
zrozumieć9. Brak treści jest więc poŜądany, gdyŜ kaŜdy naleŜący do 
________________ 

9 Na ogromne znaczenie jakie ma pragnienie akceptacji treści dla ich faktycznej 
akceptacji zwraca uwagę Artur Schopenhauer w swojej ksiąŜeczce Erystyka, czyli 

sztuka prowadzenia sporów metodę opatrzoną numerem 35 uwaŜa za tak skuteczną, 
Ŝe wszelki inne muszą jej ustąpić. Jest nią zastąpienie oddziaływania na rozum 
oddziaływaniem na wolę, czyli chcenie. Zatem, zamiast przekonywać do danych 
poglądów skuteczniej jest przekonać do ich posiadania. 
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granfalonu sam wie najlepiej jak sobie wytłumaczyć pojawiające się 
sprzeczności. Nieustający dysonans poznawczy jest stałym proble-
mem członka granfalonu, z którym musi się jednak uporać sam. 

On nie tylko „logicznie” wytłumaczy sobie zaistniałą sprzecz-
ność, ale w to swoje wytłumaczenie głęboko uwierzy tylko dlatego, 
Ŝe bardzo tego pragnie. W tym samookłamywaniu się stosowane 
jest tzw. odwrócenie wartości. Zjawisko to nie polega na tym, Ŝe 
członek granfalonu zaczyna cenić zło jako zło, a dobro odrzuca dla-
tego, Ŝe jest dobrem. Tak jak zdecydowana większość ludzi takŜe ci 
z granfalonu chcą wierzyć, Ŝe stoją po słusznej stronie, Ŝe bronią 
prawdy, dobra, uczciwości itd. Dbają, a właściwie to walczą, o ko-
rzystną dla siebie samoocenę. Mimo iŜ stoją po stronie głupoty, 
nieprawości, korupcji pragną widzieć w sobie obrońców mądrości, 
prawości, uczciwości. W tym celu w swojej świadomości odwracają 
oceny wartościujące rzeczywistość. Po tym teŜ moŜna poznać nie 
tylko ludzi granfalonu, ale wszelkie ofiary manipulacji. W konse-
kwencji dla ludzi z granfalonu człowiek mądry jest głupcem, głupi 
zaś mędrcem, uczciwy nieuczciwym, a nieuczciwy uczciwym,  
ordynarny kulturalnym choć „nieco ekscentrycznym”, a kulturalny 
ordynarnym itd. Jest to ich sposób na podtrzymanie dobrej samoo-
ceny10. Nietrudno zauwaŜyć, Ŝe podstawą dialogu wewnętrznego 
członka granfalonu jest samookłamywanie się. Cecha ta dotyczy 
wszelkich ofiar manipulacji, nie tylko ludzi granfalonu11. Poza od-
wróceniem wartości istnieje jeszcze jedna łatwo dostrzegalna cecha 
kaŜdej ofiary manipulacji, a więc i członka granfalonu. Jest nią coś, 
co Philip Zimbardo określa mianem „wyłączania moralności”12. 
Fenomen ten polega na stosowaniu podwójnych standardów. Ofia-
ra manipulacji nie stosuje tych samych praw wobec „swoich” i wo-
bec „wrogów”. Członkom granfalonu przysługują wszelkie prawa  
________________ 

10 P. Łukowski, Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji, Wolters Klu-
wer, Warszawa 2012, s. 284. 

11 Ibidem, s. 278–284; takŜe M. Karwat Rewizja obiegowych pojęć manipulacji, [w:] 
Przestrzenie manipulacji społecznej, red. D. Doliński, M. Gamian-Wilk, PWN, War-
szawa 2014, s. 44. 

12 P. Zimbardo, Efekt Lucyfera, PWN, Warszawa 2012, s. 39–42. 
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i Ŝadne obowiązki – wszystko potrafią uzasadnić i z wszystkiego 
potrafią się wytłumaczyć. Przeciwnie, ludzie z grupy zewnętrznej,  
a więc dyskryminowani Inni nie posiadają Ŝadnych praw, za to 
mają wszelkie moŜliwe obowiązki. Dlatego jeśli członek granfalonu 
zachowuje się poniŜej krytyki, jego współplemieńcy uwaŜają, iŜ jest 
np. oryginalny. Jednocześnie nie wybaczą nawet nieco ostrzejszego 
stwierdzenia, które bez wątpienia nie przeczy kulturze osobistej, 
jeśli tylko pada z ust Innego. UŜyte wyŜej słowo „współplemieńcy” 
nawiązuje do myślenia plemiennego, które jest przejawem granfa-
lonu. Do tej pory organizacje międzynarodowe nie są wstanie wy-
tępić zjawiska myślenia plemiennego w wielu krajach Afryki. Jeśli 
policjant ma napisać raport z miejsca przestępstwa czy chociaŜby 
wykroczenia, nie postępuje zgodnie z prawdą, lecz z nakazami 
plemiennymi. Wybiela więc współplemieńca, obciąŜając winą człon-
ka obcego plemienia, w ogóle nie zwaŜając na to, jaki jest stan fak-
tyczny. Dokładnie tak samo myślą ludzie granfalonu, bez względu 
na to, czy mieszkają w Afryce, w Azji, czy w Europie. 

Podsumowanie  

Przeprowadzona wyŜej charakterystyka granfalonu nie jest peł-
na, co nie jest zaskakujące, gdyŜ wiedza na ten temat jest dość ob-
szerna i wciąŜ poszerzana. Dla jasności narracji zostały pominięte 
odniesienia do przykładu Trzeciej Fali. Takie bieŜące komentowanie 
wydaje się zupełnie zbędne, gdyŜ czytelnik bez najmniejszego tru-
du rozpozna, w jaki sposób incydent z Palo Alto ilustruje po kolei 
omawiane własności granfalonu. Co więcej, moŜna przypuszczać, 
Ŝe doświadczony pedagog jest w stanie wskazać własne przykłady 
ilustrujące ten fenomen. Nie chodzi tu bynajmniej o granfalony 
stworzone przez doświadczonego pedagoga, ale takie, które potrafi 
on trafnie rozpoznać. 

Kreowanie granfalonu moŜe być celowe i przeprowadzone  
z pełną wiedzą na jego temat, moŜe teŜ być tak jak w przypadku 
Trzeciej Fali – spontaniczne, osiągnięte bez wiedzy o tym fenome-
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nie, a mimo to zaskakująco fachowe i skuteczne. JuŜ z tego chociaŜ-
by powodu znajomość zjawiska granfalonu oraz innych technik 
manipulacyjnych powinna być powszechna wśród nauczycieli  
i wychowawców, w tym zwłaszcza pedagogów specjalnych. Dzięki 
niej moŜna zarówno w porę zapobiec13 tej niewątpliwie groźnej 
patologii, a takŜe uniknąć nieświadomego kreowania tego zjawiska. 
To, Ŝe ksiąŜka The Wave Todda Strassera stała się lekturą szkolną  
w Niemczech i Izraelu, moŜna wytłumaczyć, odwołując się do hi-
storii. W jednym przypadku mamy potrzebę uporania się z kom-
pleksem przez pokazanie, Ŝe groźna postać granfalonu nie jest zja-
wiskiem typowo niemieckim, zaś w drugim moŜemy domyślać się 
realnego strachu przed powtórzeniem się tego, co chociaŜ na pozór 
wydaje się nierealne, kiedyś stało się jednak faktem. Pomijając te 
domysły dotyczące prawdziwych motywów, naleŜy z szacunkiem 
odnieść się do faktu, iŜ systemy edukacyjne obu państw objęły edu-
kacją ten niezmiernie waŜny z pedagogicznego punktu widzenia 
temat. Zwłaszcza Ŝe wiedza o manipulacji w tym o technice granfa-
lonu moŜe skutecznie zablokować osiągnięcie celu przez ewentual-
nych manipulatorów. Eliot Aronson wprost twierdzi, Ŝe jeśli mamy 
walczyć z manipulacją, to juŜ na etapie szkolnym. Po pierwsze 
dzieci i młodzieŜ są bardzo podatne na wszelką w tym i nieuczciwą 
perswazję, ale jeszcze z dość duŜą łatwością potrafią wyjść ze stanu 
zmanipulowania, co dorosłym przychodzi z ogromnym trudem,  
o ile w ogóle jest dla nich osiągalne. Po drugie zaś wiedza na ten 
temat sprawia, Ŝe człowiek uodparnia się na wpływ manipulatora14. 
Zdaniem obu autorów, co było teŜ wyraźnie widoczne w incydencie 
Trzeciej Fali, naleŜy odróŜnić przekonanie o własnej odporności na 
manipulację od faktycznej odporności, która rzeczywiście moŜe 
________________ 

13 Zapis przejmującego ze względu na skutki, udanego choć nieuczciwego wy-
kreowania wroga w warunkach szkolnych zawiera opowiadanie Murakamiego 
Milczenie [w:] Zniknięcie słonia, Muza SA, Warszawa 2012, s. 331–350. Manipulato-
rem, który skutecznie zapanował nad myśleniem i emocjami nauczycieli, zamienia-
jąc ich w stado działające bezrefleksyjnie za to z całym okrucieństwem okazał się 
być licealista. 

14 E. Aronson, A.R. Pratkanis, op. cit., s. 286–303. 
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zostać osiągnięta dzięki przekazaniu potencjalnej ofierze wiedzy, 
która samą treścią profilaktycznie zawstydza. A jak wiemy, wstyd 
jest niezwykle silnym sposobem wywierania wpływu. Jeśli ktoś juŜ 
wie, Ŝe z inteligentnego człowieka moŜna zrobić głupca podpo-
rządkowanego manipulatorowi, gotowego ponosić realne straty  
i ośmieszać się w imię nie wiadomo czego, zdolnego do niemal 
wszystkiego, czego tylko zaŜąda manipulator, a ponadto jeśli ten 
ktoś wie, jak się taki efekt osiąga i jak poniŜająca jest psychologiczna 
charakterystyka ofiary manipulacji, znacznie trudniej będzie mu 
ulec procesowi manipulacji. 

Istnieje teŜ jeszcze jeden bardzo waŜny powód, dla którego pe-
dagodzy powinni posiadać wiedzę na temat granfalonu, a takŜe 
manipulacji. OtóŜ zawód ten wymaga od człowieka wewnętrznej 
wolności, zdolności do sprawiedliwych ocen i otwartości na cudze 
poglądy. Tymczasem myślenie granfalonem, a więc plemienne, 
sprawia, Ŝe człowiek Ŝadnej z tych cech juŜ nie posiada. Fakt ten 
dyskwalifikuje kaŜdego, kto chciałby wykonywać zaszczytny za-
wód pedagoga, jak i kaŜdy inny zawód zaufania społecznego, np. 
sędziego, prokuratora, policjanta czy dziennikarza. Ludzie granfa-
lonu nie są psychologicznie zdolni do uczciwego pełnienia tych 
odpowiedzialnych funkcji społecznych. 
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Zaburzenia spektrum autyzmu od lat skupiają uwagę wielu na-
ukowców, dzięki czemu zakres wiedzy dotyczącej specyfiki funk-
cjonowania zarówno dzieci, jak i dorosłych osób z autyzmem po-
większa się. Ma to istotne znaczenie nie tylko dla nauki, ale takŜe 
praktyki – terapii osób z zaburzeniami spektrum autyzmu, której 
rezultaty przekładają się w konsekwencji na podniesienie jakości 
Ŝycia tych osób. Nieustannie podejmowane są próby ustalenia etio-
logii autyzmu, przez wiele lat intensywnej pracy wyodrębniono 
koncepcje mówiące o mechanizmach patogennych zaburzeń auty-
stycznych. Jednak do tej pory nie udało się określić jednorodnej, 
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spójnej koncepcji, która wyczerpująco tłumaczyłaby przyczyny 
owego zaburzenia1. Jak postulują liczni badacze, prawdopodobnie 
wynika to z faktu, iŜ etiologia zaburzeń spektrum autyzmu jest 
skomplikowana i wieloczynnikowa2. 

Współczesne doniesienia naukowe wpisują autyzm w grupę za-
burzeń o podłoŜu neurorozwojowym, w której fundamentalne zna-
czenie mają dysfunkcje w budowie i funkcjonowaniu mózgu. Zwra-
ca się równieŜ uwagę, iŜ nie bez znaczenia są czynniki natury 
genetycznej i środowiskowej3. Przez wiele lat w myśleniu o przy-
czynach zaburzeń spektrum autyzmu dominowały jednak czynniki 
o charakterze psychologicznym, przypisujące główną rolę w po-
wstawaniu zaburzeń rodzicom dzieci4. 

Celem niniejszego opracowania jest usystematyzowanie kon-
cepcji etiologicznych zaburzeń spektrum autyzmu, a takŜe zwróce-
nie szczególnej uwagi na koncepcje potwierdzone empirycznie. 

Czynniki psychogenne 

Rozpatrywanie etiologii autyzmu z perspektywy podejścia psy-
choanalitycznego jest najstarszą próbą zrozumienia przyczyn tego 
zaburzenia. Koncepcje wpisujące się w nurt psychologiczny były 
________________ 

1 P. Gołaska, Etiologia zaburzeń ze spektrum autyzmu. Przegląd wybranych koncepcji, 
[w:] Psychiatria i psychologia kliniczna, nr 1, 2013, s. 8; M. Talaroska, A. Florkowski,  
P. Gałecki, K. Zboralski, Psychologiczne koncepcje rozwoju autyzmu, [w:] Autyzm – 

epidemiologia, diagnoza i terapia, red. T. Pietras, A. Witusik, P. Gałecki, Wydawnictwo 
Continuo, Wrocław 2010, s. 99. 

2 E. Pisula, Autyzm. Od Badań mózgu do praktyki psychologicznej, Gdańskie Wy-
dawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012, s. 57. 

3 E. Pisula, Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia, Wydawnictwo HARMONIA, 
Gdańsk 2010b, s. 25; B. Winczura, Jak funkcjonuje mózg dzieci z autyzmem? Neurobiolo-

giczne ścieŜki zaburzeń autystycznych, [w:] Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne  

i pedagogiczne, red. B. Cytowska, B. Winczura, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kra-
ków 2008, s. 17. 

4 E. Pisula, Małe dziecko z autyzmem, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Sopot 2010a, s. 22; E. Pisula, Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia…, s. 25. 
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najbardziej rozpowszechnione w połowie XX w. Zgodnie z ich zało-
Ŝeniami autyzm to zaburzenie o podłoŜu psychogennym, stanowią-
ce odpowiedź dziecka na zastane, niesprzyjające środowisko5.  
W koncepcjach tych bardzo istotną rolę odgrywa obserwacja rozwo-
ju dziecka rozpoczynająca się juŜ w okresie Ŝycia płodowego, która 
obejmuje badanie kolejnych faz rozwoju świadomości, od niezróŜ-
nicowanej matrycy, do odróŜnienia poczucia ja od innych obiektów 
w otaczającym świecie. Analizie poddawane są równieŜ mechani-
zmy poznawcze, behawioralne i emocjonalne, warunkujące prawi-
dłowy przebieg rozwoju6.  

Koncepcje psychogenne zbudowane są na przekonaniu, iŜ autyzm 
jest skutkiem pojawienia się w trakcie rozwoju dziecka czynnika 
traumatyzującego, wynikającego z zaistnienia nieprawidłowych 
relacji między dzieckiem a opiekunem podstawowym, najczęściej 
matką7. Wśród sytuacji mogących wywołać traumę u dziecka psy-
choanalitycy wymieniają m.in.: 

– poród, podczas którego dziecko doświadcza silnego lęku, 
spowodowanego nagłym przejściem z ciepłego i bezpiecznego 
środowiska, w którym rozwijało się do tej pory, w środowisko 
zupełnie obce, nieprzyjazne, 

– oddzielenia dziecka od matki tuŜ po narodzinach, 
– pobyt w inkubatorze, 
– psychiczne odtrącenie dziecka przez matkę, 
– powtórne lub długotrwałe przebywanie dziecka w szpitalu, 
– oddanie dziecka do domu dziecka8. 
Leo Kanner uznawany jest za jednego z głównych przedstawi-

cieli psychoanalitycznego spojrzenia na etiologię autyzmu. W arty-
________________ 

5 E. Pisula, D. Danielewicz, Terapia i edukacja osób z autyzmem – historia i dzień 

dzisiejszy, [w:] Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane zagadnienia, red. D. Danie-
lewicz, E. Pisula, Wydawnictwo APS, Warszawa 2003, s. 9. 

6 M. Talaroska, A. Florkowski, P. Gałecki, K. Zboralski, op. cit., s. 100. 
7 M. Suchowierska, P. Ostaszewski, P. Bąbel, Terapia behawioralna dzieci z auty-

zmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania, Gdańskie Wydawnic-
two Psychologiczne, Sopot 2012, s. 28. 

8 M. Młynarska, Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym: terapia dyskursywna a teo-

ria umysłu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 89. 
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kule z 1943 r. zawarł opis sylwetki psychologicznej rodziców dzieci 
z zaburzeniami spektrum autyzmu, którym przypisał takie cechy 
jak: chłód emocjonalny, sztywność w funkcjonowaniu, przeintelek-
tualizowanie, a takŜe zachowania obsesyjne9. Był on zdania, iŜ  
źródłem autyzmu jest „zimna”, nadmiernie racjonalna, odrzucająca 
noworodka, deprywująca jego emocjonalne potrzeby, matka10.  
W pracy tej napisał równieŜ, iŜ dzieci z tego typu zaburzeniami 
rodzą się z „niezdolnością do formowania zwyczajnych, zdetermi-
nowanych biologicznie emocjonalnych kontaktów z innymi osoba-
mi”11, co wskazuje, iŜ poza cechami osobowości rodziców dostrze-
gał neurobiologiczne podłoŜe zaburzeń spektrum autyzmu. Mimo 
to psychiatrzy przyjęli kannerowski opis osobowości rodziców 
dzieci z autyzmem jako swoisty wzór, a inni psychoanalitycy po-
twierdzali związek między „zimną”, sztywną osobowością rodzi-
ców a autyzmem występującym u dzieci12. 

Kontynuatorem myśli Leo Kannera był Bruno Bettelheim. Jego 
zdaniem zachowania autystyczne stanowią mechanizm obronny, 
uruchamiany przez dzieci w sytuacjach skrajnego zagroŜenia pły-
nącego z najbliŜszego otoczenia. Reakcje te, choć często ekstremal-
ne, pomagają dzieciom poradzić sobie z traumatycznymi doświad-
czeniami, które przeŜywają. Zatem zgodnie ze sposobem myślenia 
badacza wnioskować moŜna, iŜ zaburzenia spektrum autyzmu mają 
charakter funkcjonalny13. Bruno Bettelheim w sposób bezpośredni 
upatrywał źródeł negatywnych doświadczeń w rodzicach, zwłasz-

________________ 

9 L. Bobkowicz-Lewartowska, Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapii, 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000, s. 25. 

10 M. Talaroska, A. Florkowski, P. Gałecki, K. Zboralski, op. cit., s. 101; B. Win-
czura, Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 350. 

11 B. Winczura, Dziecko z autyzmem…, s. 17. 
12 A. Wojciechowska, Koncepcje autyzmu i problemy diagnostyczne – przegląd litera-

tury, [w:] Poznańska pedagogika specjalna. Tradycje – osiągnięcia – perspektywy, red.  
W. Dykcik, A. Twardowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 314. 

13 E. Pisula, D. Danielewicz, op. cit., s. 10; M. Talaroska, A. Florkowski, P. Ga-
łecki, K. Zboralski, op. cit., s. 102. 
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cza matkach. Wśród przyczyn autyzmu wymieniał: „psychotyczną 
więź matki z dzieckiem, zaburzenia osobowości obojga rodziców, 
trudności w nawiązywaniu kontaktu emocjonalnego między matką 
i dzieckiem”14. Podkreślał, iŜ na skutek doświadczenia odrzucenia  
i deprywacji ze strony opiekuna dzieci tracą zaufanie do świata 
zewnętrznego. Zakłócona więź stanowi zatem przyczynę społecz-
nego wycofania się dziecka, wyizolowania, ucieczki do własnego, 
wewnętrznego świata15. 

Kolejnym reprezentantem psychoanalitycznych poglądów była 
Melanie Klein. Doszukiwała się ona przyczyn występowania zabu-
rzeń spektrum autyzmu w niedojrzałym i słabo zintegrowanym ego 
dziecka16. Zgodnie z załoŜeniami prezentowanymi przez M. Klein 
funkcjonowanie psychiczne noworodka przechodzi przez kilka faz 
rozwoju i ma charakter psychotyczny. W pierwszej fazie niemowlę 
znajduje się w pozycji paranoidalno-schizoidalnej17, w której głów-
ną emocją przeŜywaną przez dziecko jest silny lęk. Pojawia się on, 
poniewaŜ „w wyniku działania projekcji i introjekcji ego pozostaje  
w relacji z dwoma obiektami: piersią idealną i piersią prześladującą”18. 
Druga faza rozwoju została nazwana przez autorkę pozycją depre-
syjną, na tym etapie dziecko spostrzega juŜ matkę całościowo, rea-
guje na całą osobę, a nie, jak miało to miejsce dotychczas, wybiórczo 
np. na jej ręce czy głos. Zdaniem badaczki, jeŜeli na tym etapie roz-
woju dojdzie do zakłóceń w relacji matka – dziecko, przeŜywany 
przez dziecko lęk, moŜe spowodować wystąpienie u niego reakcji 
obronnych, przejawiających się m.in. w postaci autystycznego za-
chowania. Melanie Klein uwaŜa, iŜ rezultatem trwale zaburzonego 
kontaktu jest stan adaptacji schizoidalnej, która polega na wycofa-
niu się dziecka z relacji interpersonalnych. Wycofanie to, według 
________________ 

14 B. Winczura, Dziecko z autyzmem…, s. 351. 
15 L. Bobkowicz-Lewartowska, op. cit., s. 27; E. Pisula, D. Danielewicz, op. cit., s. 10. 
16 B. Winczura, Dziecko z autyzmem…, s. 351. 
17 Pojęcia „pozycja paranoidalno-schizoidalna” oraz „pozycja depresyjna” są sto-

sowane w pracach Melanie Klein (por.: L. Bobkowicz-Lewartowska, op. cit., s. 21). 
18 L. Bobkowicz-Lewartowska, op. cit., s. 21. 
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autorki, ma charakter obronny. Podkreśla ona równieŜ, iŜ negatyw-
ne doświadczenia wyniesione z wczesnego dzieciństwa wpływają 
na sposób funkcjonowania osób w dorosłości19. 

W podobny sposób etiologię zaburzeń spektrum autyzmu tłu-
maczy Margaret Mahler. UwaŜa ona, tak jak inni autorzy, iŜ u pod-
staw zaburzeń autystycznych leŜy nieprawidłowa relacja matki  
i dziecka. Dodaje jednocześnie, iŜ powstałe zakłócenia negatywnie 
wpływają na przebieg procesu indywiduacji. Margaret Mahler była 
zdania, iŜ stan autyzmu występuje w rozwoju kaŜdego dziecka  
i trwa przez kilka pierwszych tygodni Ŝycia. Noworodek reaguje 
wtedy wyłącznie na własne potrzeby, a świat zewnętrzny nie jest 
dla niego interesujący – nie tworzy ono relacji z obiektami i nie róŜ-
nicuje ich. Około 2. miesiąca Ŝycia niemowlę zaczyna spostrzegać, iŜ 
matka stanowi obiekt zaspokajania jego potrzeb. Zaczyna tworzyć  
z nią symbiotyczną więź, dla której charakterystyczny jest „brak 
rozróŜniania pomiędzy self a obiektem oraz istnienie połączonej 
reprezentacji umysłowej self i obiektu”20. Autorka podkreśla, iŜ po-
zytywne doświadczenia wyniesione z tej fazy rozwoju związane  
z czułą opieką i troską matki stanowią kluczową rolę dla procesu 
separacji. Proces ten polega na zauwaŜeniu przez dziecko, Ŝe ono  
i matka stanowią dwie odrębne osoby. UwaŜa ona tym samym, iŜ 
zaburzenia spektrum autyzmu pojawiają się u dziecka na skutek 
nieprawidłowości zaistniałych właśnie w fazie symbiozy. W konse-
kwencji dziecko nie posiada świadomości istnienia zewnętrznej 
rzeczywistości, a takŜe tworzenia swojego własnego schematu  
i obrazu ja21. 

Współczesna psychoanalityk dziecięca Francis Tustin postuluje, 
iŜ autyzm jest jednym z pierwszych etapów rozwojowych kaŜdego 
dziecka. Stanowi on przejaw radzenia sobie z trudną dla noworod-
ka sytuacją – rozdzielenia jego ciała od ciała matki. Rezultatem za-
istniałej sytuacji jest występujące u dziecka poczucie utraty własne-
________________ 

19 M. Talaroska, A. Florkowski, P. Gałecki, K. Zboralski, op. cit., s. 100–101. 
20 L. Bobkowicz-Lewartowska, op. cit., s. 22 
21 M. Młynarska, op. cit., s. 89 
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go ciała22. Francis Tustin zwraca uwagą na czas, w którym dochodzi 
do separacji, sugerując, iŜ dziecko nie jest na nią jeszcze gotowe:  
„w autyzmie zbyt wcześnie doznana frustracja naraŜa ego dziecka 
na doświadczenie braku obiektu, zanim było ono zdolne do relacji  
z obiektem na poziomie wewnętrznym reprezentacji fantazji czy 
halucynacji”23. Podczas separacji dziecko doświadcza poczucia sil-
nego lęku przed obcym, niebezpiecznym, nieznanym światem ze-
wnętrznym. Spoglądając z takiej perspektywy, wystąpienie u dziec-
ka zachowań autystycznych staje się czymś naturalnym, bowiem 
broni ono siebie, swoją własną wraŜliwość. Zachowania te mogą 
jednak przejeść w stan patologii, gdy stanowią jedyną moŜliwą stra-
tegię radzenia sobie z sytuacją trudną. Koncepcja przestawiona 
przez F. Tustin jest istotna, poniewaŜ stanowi próbę połączenia  
(w myśleniu o przyczynach zaburzeń spektrum autyzmu) czynni-
ków psychologicznych z neurobiologicznymi. Patrząc w taki spo-
sób, autyzm jest wynikiem reakcji z poziomu ośrodkowego układu 
nerwowego na traumę przeŜywaną przez dziecko we wczesnym 
dzieciństwie24. 

Nieco inaczej autystyczną obronę postrzega John Hochman.  
W tej koncepcji dziecko w sposób aktywny i celowy wycofuje się ze 
świata zewnętrznego, gdyŜ odbiera wszelkie przejawy aktywności 
intelektualnej jako atak na siebie, co w konsekwencji destrukcyjnie 
wpływa na jego rozwój. Zdaniem J. Hochmana autyzm jest „posta-
wą aktywnego wycofania się z kontaktu z rzeczywistością, która 
dziecka nie satysfakcjonuje, ponadto jest unikaniem wszelkiej 
zmiany i zafascynowaniem czynnościami mechanicznego powta-
rzania”25. Źródeł tej sytuacji równieŜ upatruje się w postawach ro-
dziców, których działania stanowią mechanizm napędowy w spirali 
zachowań autystycznych. To oni – zgodnie z prezentowaną kon-
cepcją – nie potrafią stworzyć interesującego dla dziecka środowi-

________________ 

22 B. Winczura, Dziecko z autyzmem…, s. 351 
23 L. Bobkowicz-Lewartowska, op. cit., s. 24 
24 M. Talaroska, A. Florkowski, P. Gałecki, K. Zboralski, op. cit., s. 102. 
25 B. Winczura, Dziecko z autyzmem…, s. 351. 
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ska rozwojowego. Starają się stymulować jego rozwój poznawczy, 
czego dziecko nie toleruje, przez co zachwiane jest jego poczucie 
bezpieczeństwa. Dziecko poprzez powtarzające się, mechaniczne 
działania stara się przywrócić sobie równowagę i zaspokoić swoje 
potrzeby26. 

Kolejnym przedstawicielem psychoanalitycznego sposobu ro-
zumowania etiologii zaburzeń spektrum autyzmu jest Niko Tin-
bergen. Postrzega on autyzm nie jako stan, lecz proces prowadzący 
od normy do patologii. Autor koncepcji uwaŜa, iŜ zachowanie auty-
styczne pojawia się u dziecka w wyniku poczucia zagroŜenia wy-
wołującego lęk. Badacz podkreśla, iŜ dziecko pierwszych zdobywa 
pierwsze doświadczenia społeczne w kontakcie z matką27. Mówi on 
o dwóch drogach rozwoju społecznego, zbudowanych właśnie na 
tego rodzaju doświadczeniach. Pierwszą z nich jest radość z kontaktu, 
której konsekwencją jest występująca u dziecka reakcja dąŜenia do. 
Pozytywne doświadczenia powodują, iŜ dziecko chętnie nawiązuje 
kontakt fizyczny, wzrokowy, naśladuje innych ludzi. Natomiast 
druga, wynika z doświadczeń negatywnych, które N. Tinbergen 
nazywa strachem przed kontaktem. Skutkuje on reakcjami odwrotny-
mi: dziecko unika kontaktów społecznych i zaczyna przejawiać 
cechy autystyczne28. Badacz podkreśla, iŜ zachowania tego typu 
mogą pojawić się w rozwoju kaŜdego dziecka jako mechanizm 
obronny przed doświadczanym lękiem i brakiem poczucia bezpie-
czeństwa w relacji z matką29. Zgodnie z omawianą koncepcją zabu-
rzenia spektrum autyzmu rozwijają się pod wpływem wystąpienia 
kilku czynników: podatności na zranienie, która powoduje obniŜe-
nie odporności dziecka na czynniki zewnętrzne o charakterze pato-
gennym, a takŜe patogennych czynników zewnętrznych, do których 
zalicza: „brak bezpośredniego kontaktu cielesnego (samotne leŜenie 
w łóŜeczku), wielogodzinna rozłąka po porodzie, wspólne chwile 
matki i dziecka jedynie podczas sytuacji karmienia oraz awersyjne 
________________ 

26 Ibidem. 
27 Ibidem, s. 352. 
28 L. Bobkowicz-Lewartowska, op. cit., s. 34. 
29 M. Talaroska, A. Florkowski, P. Gałecki, K. Zboralski, op. cit., s. 102. 
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doznania, jak klaps w pośladek i szybkie odcięcie pępowiny po 
urodzeniu”30. Niko Tinbergen podkreśla równieŜ, iŜ duŜe znacze-
nie w etiologii zaburzeń spektrum autyzmu ma pęd cywilizacyjny, 
sprawiający iŜ matki mają coraz mniej czasu dla swoich dzieci, są 
zapracowane, przemęczone, nastawione na karierę zawodową,  
a takŜe wykazują skłonności depresyjne. Stwarzane przez nie śro-
dowisko wychowawcze nie sprzyja zatem rozwojowi społecznemu 
dzieci31. 

Koncepcja autorstwa Jiriny Prekop równieŜ wpisuje się w za-
łoŜenia psychoanalitycznego sposobu tłumaczenia przyczyn za-
burzeń spektrum autyzmu. Badaczka uwaŜa, iŜ powodem wystę-
powania specyficznych zachowań u dzieci z autyzmem jest zbyt 
statyczny tryb Ŝycia kobiet spodziewających się dziecka. Według 
autorki zachowania takie jak: kompulsje, stereotypie czy rytuały 
występujące u dzieci wynikają z niewystarczającej stymulacji 
trzech kanałów: westybularnego, kinestetycznego i dotykowego. 
Niezaspokojone w trakcie Ŝycia płodowego potrzeby powodują, iŜ 
dzieci starają się samodzielnie dostarczyć sobie brakujących im 
bodźców32. 

Psychoanalityczne spojrzenie na etiologię zaburzeń spektrum 
autyzmu przedstawione w opisanych wyŜej koncepcjach opiera się 
w znacznej mierze na wywiadach i rozmowach, często o charakte-
rze retrospektywnym, dlatego teŜ naleŜy mieć na uwadze, iŜ mogą 
one być nieobiektywne33. 

Cechą wspólną, charakterystyczną dla przedstawionych poglą-
dów jest zbudowanie ich na załoŜeniu, iŜ główną przyczyną wystą-
pienia autyzmu u dziecka jest nieprawidłowa relacja między nie-
mowlęciem a matką34. 

Akcentowane w omawianych teoriach cechy osobowości rodziców 
dzieci z autyzmem, do których zalicza się m.in.: chłód emocjonalny, 
________________ 

30 L. Bobkowicz-Lewartowska, op. cit., s. 35. 
31 M. Młynarska, op. cit., s. 89. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
34 M. Talaroska, A. Florkowski, P. Gałecki, K. Zboralski, op. cit., s. 99. 



102 LIDIA SZMANIA 

sztywność, pedanteria, przeintelektualizowanie, usilne dąŜenie do 
osiągania sukcesów zawodowych, niezdolność do okazywania 
uczuć, a takŜe brak umiejętności rozumienia i zaspokajania potrzeb 
dziecka stanowią przyczynę wyizolowania dzieci, ich ucieczki we 
własny wewnętrzny świat, odgrodzony szklanym murem od świata 
zewnętrznego. Postrzeganie etiologii zaburzeń spektrum autyzmu 
w takich kategoriach spowodowało przypisanie matkom etykiety 
zimnych oraz obwinianie ich o zaburzenie występujące u dzieci. 
Wiązało się to z ich społecznym naznaczaniem, a takŜe doświad-
czaniem przez nie przeciąŜenia psychicznego i emocjonalnego spo-
wodowanego poczuciem winy. W rezultacie samopoczucie psy-
chiczne matek przekładało się na funkcjonowanie poszczególnych 
członków rodziny oraz rodziny jako całości35. 

Badania prowadzone od lat 70. XX w. nie potwierdzają hipotezy 
mówiącej o tym, by czynniki psychospołeczne odgrywały kluczową 
rolę w etiologii zaburzeń spektrum autyzmu36. Mimo to koncepcje 
psychoanalityczne równieŜ dzisiaj znajdują swoich zwolenników. 
Współcześni psychoanalitycy akcentują przeŜytą przez dziecko 
traumę wynikającą z faktu, iŜ w trakcie jego rozwoju miała miejsce 
wyjątkowo trudna sytuacja. Zdaniem badaczy pojawiający się 
czynnik traumatyczny wywołuje u dziecka silny lęk, z którym stara 
się ono poradzić sobie w sposób jemu dostępny – głównie poprzez 
wycofanie z relacji społecznych i izolację. Trzeba równieŜ podkre-
ślić, iŜ współcześnie czynników traumatycznych nie upatruje się  
w osobowości matek, lecz przypisuje się go sytuacjom mającym 
miejsce we wczesnych fazach rozwoju dziecka, w których jego pod-
stawowe potrzeby zostały zdeprywowane. Do takich sytuacji za-
liczyć moŜna oddzielenie dziecka od matki zaraz po porodzie  
i umieszczenie go w klasycznym inkubatorze, będącym dla dziecka 
środowiskiem obcym i nieprzyjemnym, w którym nie czuje się ono 

________________ 

35 E. Pisula, D. Danielewicz, op. cit., s. 11; E. Pisula, Małe dziecko z autyzmem…,  
s. 22–23; E. Pisula, Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia…, s. 25; M. Suchowierska,  
P. Ostaszewski, P. Bąbel, op. cit., s. 28. 

36 M. Talaroska, A. Florkowski, P. Gałecki, K. Zboralski, op. cit., s. 102. 
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bezpiecznie. Jednak równieŜ ta teoria, rozpatrywana w kategorii 
wiodącego czynnika wywołującego zaburzenia spektrum autyzmu 
nie uzyskała empirycznego potwierdzenia37. 

Czynniki środowiskowe 

Analizując etiologię zaburzeń spektrum autyzmu, nie moŜna 
pominąć czynników natury środowiskowej. Rysunek 1. stanowi 
próbę uporządkowania elementów składających się na podgrupy 
wpisujące się z kolei w szeroką i zróŜnicowaną grupę czynników 
środowiskowych. W celu dokładnego zrozumienia poruszanego 
tematu w niniejszej części pracy dokonano charakterystyki kaŜdej  
z wyodrębnionych podgrup. 

 

Rys. 1. Środowiskowe czynniki ryzyka zaburzeń spektrum autyzmu 

Źródło: opracowanie własne38 
________________ 

37 Ibidem. 
38 Na podstawie: U. Frith, Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Sopot 2008; E. Pisula, Autyzm...; B. Winczura, Dziecko z autyzmem… 
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Czynniki prenatalne i perinatalne 

Badania prowadzone nad etiologią zaburzeń spektrum autyzmu 
donoszą, iŜ zdarza się, Ŝe juŜ w okresie Ŝycia płodowego, a takŜe pod-
czas porodu, występują pewne czynniki, które w konsekwencji mogą 
zwiększać ryzyko pojawienia się zaburzeń rozwoju małego dziecka39. 

Naukowcy dostrzegają zagroŜenie w takich czynnikach jak: wiek 
rodziców (matki powyŜej 30 r.Ŝ., ojcowie powyŜej 35 r.Ŝ.), krwawie-
nia w czasie ciąŜy – zwłaszcza w pierwszym lub drugim trymestrze, 
przyjmowanie leków przez matkę podczas ciąŜy, a takŜe: poród po-
śladkowy lub z uŜyciem narzędzi, niska waga urodzeniowa (równa 
bądź niŜsza niŜ 2500 g), wcześniactwo, a takŜe przenoszenie ciąŜy40. 

Według niektórych badaczy nie bez znaczenia dla rozwoju 
dziecka pozostają równieŜ: cukrzyca ciąŜowa, sztuczne wywoływa-
nie porodu, cesarskie cięcie, zatrucie ciąŜowe oraz kolejność uro-
dzeń dzieci – szczególnie zagroŜone wystąpieniem zaburzeń spek-
trum autyzmu są dzieci z pierwszej, trzeciej lub dalszej ciąŜy41. 

Gabriela Jagielska42 do czynników ryzyka pre- i perinatalnego 
zalicza ponadto: 

– zagroŜenie poronieniem, 
– niedotlenienie płodu, 
– wady wrodzone, 
– codzienne palenie papierosów przez matkę podczas ciąŜy, 
– smółkę w wodach płodowych (tzw. zielone wody płodowe). 
Stres prenatalny stanowi kolejny czynnik mogący niekorzystnie 

wpłynąć na wczesny rozwój mózgu dziecka. Wyniki jednych z ba-
dań43 ukazują, iŜ matki dzieci z autyzmem przeŜywały szczególnie 
________________ 

39 Ibidem, s. 355 
40 A. Wojciechowska, op. cit., s. 320. 
41 E. Pisula, Małe dziecko z autyzmem…, s. 23; E. Pisula, Autyzm…, s. 66. 
42 G. Jagielska, Etiologia zaburzeń autystycznych, [w:] Autyzm i zespół Aspergera, 

red. J. Komander, G. Jagielska, A. Bryńska, Wydawnictwo lekarskie PZWL, War-
szawa 2009, s. 24. 

43 Za: P. Gołaska, Etiologia zaburzeń ze spektrum autyzmu. Przegląd wybranych kon-

cepcji, „Psychiatria i psychologia kliniczna” 2013, nr 1. 
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silny stres między 21. a 32. tygodniem ciąŜy44. Okazało się, iŜ właśnie 
w tym czasie powstają nieprawidłowości w strukturach i funkcjo-
nowaniu mózgu osób z zaburzeniami spektrum autyzmu. Marleen 
Claassen tłumaczy zachodzące zjawisko w następujący sposób: prze-
Ŝywany przez matkę stres wpływa na podniesienie poziomu leuko-
cytów oraz glikokortykoidów u dziecka, które z kolei prowadzą do 
zaburzenia rozwoju jego struktur mózgowych. MoŜna zatem stwier-
dzić, iŜ traktowanie sytuacji stresujących, doświadczanych przez 
matkę właśnie w tym okresie ciąŜy, jako czynnika zagraŜającego 
prawidłowemu rozwojowi dziecka, nie jest bezpodstawne. NaleŜy 
jednak pamiętać, iŜ z całą pewnością nie jest to czynnik izolowany45. 

Simon Baron – Cohen i Patrick Bolton są zdania, iŜ czynniki po-
chodzące z tej grupy „są ewidentne jedynie u mniejszości dzieci  
z autyzmem oraz, Ŝe występują one równieŜ u dzieci, które rozwijają 
się absolutnie prawidłowo. ToteŜ, czynniki te same w sobie nie muszą 
powodować autyzmu, lecz mogą mieć pewien udział w powstawaniu 
autyzmu u niektórych dzieci”46. Uta Frith47 dodaje, iŜ: „trudny poród 
moŜe być przyczyną wielu róŜnych problemów rozwojowych i nie 
jest w jakiś szczególny sposób związany z autyzmem”. 

Czynniki biologiczne 

Zaburzenia spektrum autyzmu łączą się z problemami zdro-
wotnymi, do których zaliczyć moŜna: zaburzenia metaboliczne, 
obniŜenie odporności, występowanie infekcji wirusowych, grzybi-
czych, bakteryjnych oraz alergie48. 

U osób z zaburzeniami spektrum autyzmu częściej niŜ przecięt-
nie występuje zaburzenie metabolizmu puryn (adeniny i guaniny). 

________________ 

44 P. Gołaska, op. cit., s. 10. 
45 E. Pisula, Autyzm…, s. 67. 
46 S. Baron-Cohen, P. Bolton, Autyzm. Fakty, Wydawnictwo JAK, Kraków 1999, 

s. 35. 
47 U. Frith, Autyzm…, s. 99. 
48 E. Pisula, Autyzm…, s. 68. 
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„Badania biochemiczne wykazały zwiększoną przemianę białkową 
u dzieci autystycznych i wydalanie puryn z moczem”49. Natomiast 
wysoki poziom peptydów w organizmach osób z zaburzeniami 
spektrum autyzmu zauwaŜył Karl Reichelt50. Zdaniem badacza u tej 
grupy osób moŜe dochodzić do swoistego przesycenia niektórymi 
peptydami51. 

Okazało się, Ŝe nieprawidłowe związki chemiczne, które Rei-
chelt regularnie wykrywał w próbkach moczu, naleŜą do tej samej 
grupy substancji, co heroina. PoniewaŜ wiele innych fizycznych 
objawów, które odkrywał, przypominało objawy występujące po 
uŜyciu lub naduŜyciu heroiny albo morfiny, wysunął hipotezę, Ŝe 
jeśli dane produkty zostaną usunięte z diety, spowoduje to złago-
dzenie objawów52. 

Jedną z najbardziej charakterystycznych chorób metabolicznych, 
która nieleczona, doprowadza do wystąpienia u dziecka autystycz-
nych symptomów jest fenyloketonuria. Do objawów tych zaliczyć 
moŜna m.in.: stereotypie ruchowe, niezborność ruchową, chód ate-
totyczny, nadpobudliwość ruchową, zaburzenia mowy, napady 
złości oraz agresji i autoagresji, a takŜe występowanie problemów 
ze snem, obniŜenie zdolności koncentrowania uwagi, lęk przed 
nieznanymi ludźmi oraz zmianami w otoczeniu53. Przyczyną feny-
loketonurii jest nieprawidłowy metabolizm fenyloalaniny. Wczesne 
zastosowanie diety eliminacyjnej chroni ośrodkowy układ nerwowy 
przez uszkodzeniem, dzięki czemu dziecko ma szansę rozwijać się 
prawidłowo54. 

Badania wskazują, iŜ między deficytami immunologicznymi  
i nasileniem autystycznych objawów zachodzi korelacja. Taki stan 
________________ 

49 M. Młynarska, op. cit., s. 91. 
50 A. Wojciechowska, op. cit., s. 320. 
51 L. Bobkowicz-Lewartowska, op. cit., s. 43. 
52 R. Kessick, Autyzm i dieta. O czym warto wiedzieć, Fraszka Edukacyjna, War-

szawa 2010, s. 13. 
53 K. Mowszet, T. Hutyra, Dziecko z fenyloketonurią, [w:] Dzieci chore, niepełno-

sprawne i z utrudnieniami w rozwoju, red. B. Cytowska, B. Winczura, A. Stawarski, 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 204. 

54 G. Jagielska, op. cit., s. 22. 
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jest rezultatem rozregulowania systemu odporności dzieci juŜ od 
najmłodszych lat Ŝycia55. 

Naukowcy dostrzegają czynniki ryzyka równieŜ w zakaŜeniach 
grzybiczych – głównie wiązanych z Candidą albicans oraz wiruso-
wych. U. Frith56 uwaŜa, iŜ „choroby wirusowe rozwijają się gwał-
townie i mogą zainfekować ośrodkowy układ nerwowy, doprowa-
dzając do trwałego uszkodzenia mózgu. W rzadkich przypadkach 
zakaŜenie ośrodkowego układu nerwowego w krytycznym okresie 
przed porodem lub po porodzie moŜe doprowadzić do autyzmu”. 
Wirusy, które zgodnie z hipotezami mogą przyczyniać się do wy-
stępowania zaburzeń spektrum autyzmu u dzieci, to: 

– retrowirus, 
– wirus róŜyczki, 
– wirus cytomegalii, 
– opryszczkowe zapalenie mózgu57. 
Coraz częściej w etiologii zaburzeń spektrum autyzmu dostrzega 

się znaczenie róŜnych alergii. Przyczyną wystąpienia reakcji alergicz-
nych mogą być zarówno produkty Ŝywnościowe, jak i alergeny 
wziewne, w tym pyłki traw i roztocza58. Bernard Rimland jest zdania, 
iŜ niektóre produkty spoŜywcze mogą wywoływać reakcje alergiczne 
w układzie nerwowym dziecka59. Do produktów tych zalicza: „pszeni-
cę (mąkę), mleko, cukier, sól, barwniki sztuczne, aromaty i niektóre 
sztuczne przyprawy”60. Naukowcy twierdzą, iŜ u osób z zaburze-
niami spektrum autyzmu dość często występuje nadwraŜliwość na 
gluten i kazeinę. Obecność tych substancji w organizmie powoduje 
wywołanie reakcji alergicznej, skutkującej wzmoŜeniem autystycz-
nych symptomów61. Pamiętać jednak naleŜy, iŜ między zaburzeniami 
________________ 

55 E. Pisula, Autyzm…, s. 70. 
56 U. Frith, op. cit., s. 99. 
57 S. Baron-Cohen, P. Bolton, op. cit., s. 35-36; U. Frith, op. cit., s. 99. 
58 L. Bobkowicz-Lewartowska, op. cit., s. 43; B. Winczura, Dziecko z autyzmem…, 

s. 355. 
59 A. Wojciechowska, op. cit., s. 320. 
60 M. Młynarska, op. cit., s. 91–92. 
61 R. Kessick, Autyzm i dieta. O czym warto wiedzieć, Fraszka Edukacyjna, War-

szawa 2010, s. 17 
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natury biologicznej (zwłaszcza metabolicznej) a występowaniem 
autyzmu u dziecka nie ma znaku równości, zatem kaŜdą z powyŜ-
szych hipotez naleŜy sprawdzić u odpowiednich specjalistów. 

Czynniki neurochemiczne 

Neuroprzekaźniki odgrywają istotną rolę w procesach pobudzę-
nia i hamowania układu nerwowego. Nieprawidłowości w funkcjo-
nowania systemu neuroprzekaźnictwa mogą w rezultacie dopro-
wadzić do zaburzeń natury neurologicznej, psychicznej, a takŜe do 
wystąpienia deficytów neuropsychologicznych62. W tabeli 2. przed-
stawiono neuroprzekaźniki, których nieprawidłowe funkcjonowa-
nie moŜe mieć znaczenie w etiologii zaburzeń spektrum autyzmu. 

Tabela 2. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu neurotransmiterów istotne w etio- 
 logii zaburzeń spektrum autyzmu 

Nazwa  
neurotransmitera 

Obszar nieprawidłowości Konsekwencje dla osób z ASD 

Zaburzenia serotoni-
nergicznego systemu 
przekaźnictwa 

Zwiększony poziom serotoniny  
w surowicy i płytkach krwi 
Anderson (2002) 

Zaburzony kontakt z matką, trud-
ność z wchodzeniem w interakcje 
społeczne, reagowanie nadmierną 
agresją na pojawiające się bodźce 
McNamara (2008) – badania na 
modelu zwierzęcym 

PodwyŜszony poziom serotoniny  
w ośrodkowym układzie nerwo-
wym 
Okado (2001) 

Zaburzenia w interakcjach spo-
łecznych, stereotypie ruchowe i za-
burzenia percepcji  
Boylan (2007) – badania na mode-
lu zwierzęcym 

Mniejsze zagęszczenie receptorów 
5HT2 w korze mózgowej, dotyczą-
ce następujących obszarów: zakrętu 
obręczy, płata czołowego w oby- 
dwu półkulach, górnej części płata 

Problemy z uwagą, pamięcią do-
wolną, myśleniem, kontrolą 
emocji  
Murphy (2006) 

________________ 

62 R. Wujcik, A. Porzycka, A. Witusik, T. Pietras, Neurorozwojowa hipoteza au-

tyzmu, [w:] Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia, red. T. Pietras, A. Witusik,  
P. Gałecki, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2010, s. 41. 
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cd. tab. 2 

Nazwa  
neurotransmitera 

Obszar nieprawidłowości Konsekwencje dla osób z ASD 

 skroniowego w obydwu półkulach, 
lewego płata ciemieniowego 
Murphy (2006) 

 

Zaburzenia GABA-er-
gicznego i glutaminer-
gicznego systemu 
przekaźnictwa 

Niedobór komórek Purkinjego po-
wiązanych z GABA-ergicznymi in-
terneuronami  
Amaral (2008) 

Zaburzenia połączeń móŜdŜku  
z korowymi ośrodkami, które 
odpowiadają za funkcje moto-
ryczne i poznawcze 
Amaral (2008) 

Nieprawidłowy poziom białka de-
karboksylazy glutaminianu (GAD67) 
w interneuronach drobnocząstecz-
kowej warstwy kory mózgu 
Yip (2007, 2008) 

Wystąpienie klinicznych cech au-
tyzmu 
Yip (2007, 2008) 

PodwyŜszenie stęŜenia kwasu 
glutaminowego w stęŜeniu krwi 
Moreno-Fuenmayor (1996) 

Zaburzenia związane z uczeniem 
się, pamięcią, a takŜe motywacją 
Moreno-Fuenmayor (1996) 

Zaburzenia neuroprze-
kaźnictwa za pośred-
nictwem katecholamin 

PodwyŜszony poziom dopaminy  
w korze czołowej  
Narita (2002) 

Uszkodzenie dopaminowych 
neuronów, skutkujących rozwi-
nięciem się autyzmu  
Wierzbiński (2005) – badania na 
modelu zwierzęcym 

Zaburzenia neuroprze-
kaźnictwa z udziałem 
neuropeptydów 

Większe stęŜenie endorfin w płynie 
mózgowo-rdzeniowym  
Gilberg (1995), Van Ree (2000) 

ObniŜenie wraŜliwości na ból – 
wystąpienie autoagresji 
Gilberg (1995), Van Ree (2000) 

WyŜsze stęŜenie wazoaktywnego 
peptydu jelitowego 
Nelson (2001) 

Zaburzenia snu i dolegliwości ze 
strony przewodu pokarmowego  
Lam (1992) 

Mniejsze stęŜenie oksytocyny  
w surowicy krwi 
Hollander (2003) 

Występowanie stereotypii rucho-
wych  
Hollander (2003) 
Zaburzenia związane z kształto-
waniem pamięci społecznej  
Crawley (2007) 

Zaburzenia ośrodkowego neuroprze-
kaźnictwa z udziałem wazopresyny 
Hammock (2006) 

Trudności w kształtowaniu więzi 
społecznych  
Hammock (2006) 

Źródło: opracowanie własne63 

________________ 

63 Na podstawie: R. Wujcik, A. Porzycka, A. Witusik, T. Pietras, Neurorozwojowa 
hipoteza autyzmu, [w:] Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia, red. T. Pietras,  
A. Witusik, P. Gałecki, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2010, s. 41–47. 
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Badacze dostrzegli ponadto związek między występowaniem 
zachowań charakterystycznych dla zaburzeń spektrum autyzmu  
a poziomem testosteronu danej osoby. Hormon ten bierze udział  
w rozwoju niektórych struktur mózgowych, m.in.: kory nowej, hi- 
pokampa i układu limbicznego. Wymienione obszary są odpowie- 
dzialne za pewne cechy zachowania, powiązane z płcią: agresyw- 
ność, poziom aktywności oraz orientację przestrzenną64. 

Naukowcy wyodrębniają trzy okresy nagłego wzrostu testoste-
ronu w organizmie: 

– od 8. do 24. tygodnia ciąŜy – testosteron płodowy, 
– od narodzin do ok. 4. do 6. miesiąca Ŝycia – testosteron no-

worodkowy, 
– okres adolescencji65. 
Hipoteza testosteronowa powstała w oparciu o wyniki róŜnych 

badań. Polega ona na przekonaniu, iŜ istnieje związek między pozio- 
mem owego hormonu występującym w Ŝyciu płodowym a umiejęt- 
nością nawiązywania interakcji społecznych u dzieci w wieku czte- 
rech lat66. Ponadto zauwaŜono, Ŝe wysoki poziom testosteronu  
płodowego u chłopców wiąŜe się z występowaniem u nich wąskich  
i uporczywych zainteresowań67. Badania potwierdzające ową hipo- 
tezę donoszą, Ŝe osoby z wysokim poziomem testosteronu w Ŝyciu 
płodowym preferują obiekty nieoŜywione – osoby z zaburzeniami 
spektrum autyzmu cechuje ponadprzeciętne zainteresowanie przed- 
miotami mechanicznymi68. MoŜna zatem wnioskować, iŜ nie jest 
wykluczone, Ŝe wysoki poziom testosteronu płodowego ma znacze- 
nie w etiologii zaburzeń z autystycznego spektrum69. 

Rolę innego hormonu, poprzez swoje badania, odkryli: Edward 
Ritvo w badaniach z 1993 r., a takŜe: Melke, Goubran Botros, Cha-
________________ 

64 E. Pisula, Autyzm…, s. 69–70. 
65 P. Gołaska, op. cit., s. 11. 
66 E. Pisula… 
67 Ibidem, s. 70. 
68 P. Gołaska, op. cit., s. 13. 
69 E. Pisula, Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia…, s. 28. 
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ste, Betancur, Nygren i inni w publikacji z roku 200870. Dostrze- 
gają oni nieprawidłowości w okołodobowym rytmie wydzielania  
melatoniny występujące u osób z zaburzeniami spektrum autyzmu.  
Naukowcom nie udało się do tej pory ustalić przyczyn tego stanu.  
Jednak bez wątpienia deficyt tego hormonu stanowi źródło pro- 
blemów ze snem, z którymi borykają się osoby z autyzmem71. 

Szczepionki 

W toku poszukiwań czynników wpływających na występowa- 
nie zaburzeń spektrum autyzmu w 1998 r. Andrew Wakefield  
zwrócił uwagę na zbieŜność występującą między czasem podania  
potrójnej szczepionki przeciwko śwince, odrze i róŜyczce (MMR)  
a regresem w rozwoju i/lub pojawieniem się autystycznych symp- 
tomów u dziecka72. 

W szczepionce tej znajduje się thimerosal – substancja zawie- 
rająca rtęć. 

Pojawiło się przypuszczenie, Ŝe w przypadku niektórych osób 
zaburzenia z autystycznego spektrum powstają prawdopodobnie  
w wyniku kombinacji czynników genetycznych i biochemicznych, 
które znacznie obniŜają zdolność usuwania rtęci z organizmu73. 

Zdaniem niektórych badaczy taka sytuacja moŜe zwiększyć 
ryzyko wystąpienia zaburzeń spektrum autyzmu u dziecka.  
Z kolei badania epidemiologiczne dotyczące częstotliwości wystę- 
powania autyzmu u dzieci przed i po wprowadzeniu powszech- 
nych szczepień z uŜyciem potrójnej szczepionki wykluczają taki 
związek74. 
________________ 

70 E. Pisula, Autyzm…, s. 71. 
71 L. Bobkowicz-Lewartowska, op. cit., s. 43; E. Pisula, Autyzm…, s. 71; R. Wuj-

cik, A. Porzycka, T. Witusik, op. cit., s. 48. 
72 G. Jagielska, op. cit., s. 25; E. Pisula, Autyzm…, s. 27. 
73 Ibidem, s. 69. 
74 G. Jagielska, op. cit., s. 25. 
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Światowa Organizacja Zdrowia podaje, Ŝe nie moŜna jedno- 
znacznie stwierdzić, iŜ szczepionka MMR prowadzi do wystąpienia  
zaburzeń z autystycznego spektrum. Nie ma dowodów, jakoby 
mogła stanowić jedyny czynnik wywołujący owe zaburzenie. Istnie- 
je jednak prawdopodobieństwo, iŜ w przypadku niektórych dzieci 
moŜe zwiększyć ryzyko ujawnienia się bądź nasilenia autystycz- 
nych cech75. 

Opisane czynniki pochodzenia środowiskowego mogą stanowić 
zagroŜenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. NaleŜy jednak pa- 
miętać, iŜ etiologia autyzmu jest złoŜona, dlatego teŜ czynniki natu- 
ry środowiskowej, genetycznej czy neurologicznej, zazwyczaj wy- 
stępują razem, w róŜnorodnej kompilacji. 

Czynniki genetyczne 

Kolejnym obszarem zagadnień w etiologii zaburzeń spektrum 
autyzmu są czynniki genetyczne. W celu zweryfikowania hipotezy 
dotyczącej ich znaczenia, przeprowadzono liczne badania76. 

Pierwsza praca, w której ukazano związek pomiędzy uwarun- 
kowaniami genetycznymi a zachowaniami autystycznymi, pocho-
dzi z 1977 r. Jej autorami są Susan Folstein i Michael Rutter. Doko- 
nali oni opisu 11 par bliźniąt monozygotycznych i 10 par bliźniąt  
dizygotycznych. W kaŜdej z par przynajmniej u jednego dziecka 
zdiagnozowano autyzm. Wyniki badań wykazały, iŜ występowanie 
autyzmu u obojga rodzeństwa w populacji bliźniąt monozygotycz- 
nych szacuje się na 36%, natomiast w grupie bliźniąt dizygotycz- 
nych bliskie było zeru77. Częstsze współwystępowanie zaburzeń 
spektrum autyzmu wśród bliźniąt o takim samym materiale gene- 

________________ 

75 U. Frith, op. cit., s. 102; E. Pisula, Autyzm…, s. 69. 
76 S. Baron-Cohen, P. Bolton, op. cit., s. 31. 
77 E. Pisula, Autyzm…, s. 58. 
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tycznym, ukierunkowuje zatem myślenie badaczy na waŜność 
czynników genetycznych w etiologii zaburzeń z kręgu autyzmu. 
Uta Frith78 zwraca uwagę, iŜ „wielu z braci par niezgodnych cier-
piało w istocie na łagodniejszą postać zaburzenia autystycznego, 
spełniając bardziej współczesne, szersze kryteria”. Stwierdzenie to 
jest niezwykle istotne, poniewaŜ stosując podczas badań właśnie 
tzw. szersze kryteria, współwystępowanie zaburzeń spektrum au-
tyzmu u bliźniąt monozygotycznych wynosi 90%79. Z kolei wyniki 
późniejszych badań wykazują, Ŝe częstotliwość współwystępowa-
nia autyzmu u bliźniąt monozygotycznych określa się na 69–89%, 
natomiast w przypadku bliźniąt dizygotycznych to 6–8%80. Gabriela 
Jagielska81 podaje natomiast, iŜ „analiza występowania u bliźniąt 
objawów szerszego spektrum autystycznego (zaburzenia komuni-
kacji, zaburzenia funkcjonowania społecznego) wykazała jeszcze 
większą zgodność, wynoszącą 92% u bliźniąt jednojajowych i 10%  
u dwujajowych”. Choć wyniki procentowe, z przedstawionych ba-
dań są rozbieŜne, to kaŜde z nich wskazuje na zdecydowanie częst-
sze współwystępowanie zaburzeń spektrum autyzmu w grupie 
bliźniąt monozygotycznych, niŜ w grupie bliźniąt dizygotycznych 
czy teŜ w populacji ogólnej. 

Badania dowodzą równieŜ, iŜ zaburzenia spektrum autyzmu 
częściej występują u rodzeństwa dzieci z autyzmem niŜ w populacji 
ogólnej82. 

Ryzyko wystąpienia tego zaburzenia u kolejnego dziecka, mimo 
Ŝe obiektywnie stosunkowo niewielkie (wynosi 2–8%), jednak 
zwiększa się ok. 50–200 razy w przypadku rodzin posiadających 
wcześniej dziecko z zaburzeniami spektrum autyzmu, w stosunku 
do rodzin, które takich dzieci nie posiadały83. 
________________ 

78 U. Frith, op. cit., s. 97. 
79 Ibidem. 
80 Za: E. Pisula, Małe dziecko z autyzmem…, s. 25. 
81 G. Jagielska, op. cit., s. 19–20. 
82 B. Winczura, Dziecko z autyzmem…, s. 353. 
83 E. Pisula, Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia..., s. 31. 
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Ponadto u krewnych osób z zaburzeniami spektrum autyzmu 
zdecydowanie częściej obserwuje się występowanie cech, wpisują-
cych się w triadę zaburzeń autystycznych. Specyficzne zachowania, 
choć typowe, mają jednak zbyt małe nasilenie, by móc zdiagnozo-
wać u danej osoby zaburzenia spektrum autyzmu, dlatego teŜ okre-
śla się je jako: lŜejszy wariant autyzmu lub teŜ szerszy fenotyp autyzmu. 
Do jego charakterystycznych cech Dawson ze współpracownikami 
zaliczają: 

– trudności w przetwarzaniu informacji dotyczących twarzy 
(np. w rozpoznawaniu emocji), 

– obniŜona zdolność tworzenia więzi społecznych lub wraŜli-
wość na wzmocnienia społeczne, 

– gorzej rozwinięta zdolność naśladowania ruchów, 
– słabsza pamięć bodźców społecznych, 
– zaburzenia funkcji wykonawczych (trudności związane z pla-

nowaniem, kontrolą wykonania oraz płynnością działania), 
– gorzej rozwinięte zdolności językowe84. 
NaleŜy jednak podkreślić, iŜ badania prowadzone nad fenoty-

pem krewnych osób z zaburzeniami spektrum autyzmu nie są  
jednoznaczne, a przy ich analizie trzeba mieć na uwadze wiele 
zmiennych85. 

Kwestie związane z rolą genetyki w zaburzeniach spektrum au-
tyzmu stanowią kolejny temat dyskusji badaczy. Do tej pory nie 
udało się ustalić Ŝadnego genu odpowiedzialnego za występowanie 
autyzmu. Mało prawdopodobne jest jednak, by zaburzenie o tak 
szerokim zróŜnicowaniu objawów i stopniu nasilenia cech, mogło 
być spowodowane nieprawidłowością pojedynczego genu86. Obec-
nie przypuszcza się, iŜ za powstanie autyzmu odpowiedzialnych 
jest kilka genów (od 2 do 10–15), z wieloma ich lokalizacjami, m.in.: 
4p12, 5q34-35, 6q15, 15q12 (Ma i in. – publikacja z 2005 r.87), 1q41-42 
________________ 

84 E. Pisula, Autyzm…, s. 59. 
85 E. Pisula, Autyzm…, s. 64. 
86 J. Hauser, M. Dmitrzak-Węglarz, Leksykon genetyki w psychiatrii, Termedia 

Wydawnictwo Medyczne, Poznań 2010, s. 17. 
87 Za: R. Wujcik, A. Porzycka, A. Witusik, T. Pietras, op. cit. 
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(Maussion i in., publikacja z 2008 r.88), a takŜe 7q21.2 q36.2, 16p12.1 
p13.3, 6q14.3 q23.2, 2q24.1 q33.1, 17q11.1 q21.2, 1q21 q44, 3q21.3 q29 
(Yang i in. z 2007 r.89). 

Wśród najczęstszych nieprawidłowości genetycznych występu-
jących u osób z zaburzeniami spektrum autyzmu wymienia się: 

– 15q11-13 – duplikacja części chromosomu 15, 
– delecja 2q37, 
– anomalie strukturalne chromosomu 7, 
– nieprawidłowości w zakresie liczby i struktury chromosomów 

płciowych90. 
Warto zaznaczyć, iŜ duplikacja 15q11-13 stanowi przyczynę wy-

stąpienia zespołu Angelmana i zespołu Pradera-Williego. W obraz 
cech klinicznych obu tych zespołów wpisane są zachowania auty-
styczne91. Nie są to jednak przypadki odosobnione. Ze względu na 
fakt, iŜ jak wspomniano wcześniej, zaburzenia spektrum autyzmu 
łączą się z występowaniem nieprawidłowości w wielu genach,  
u osób z zaburzeniami genetycznymi, których przyczyna tkwi  
w nieprawidłowościach chromosomalnych, często stwierdza się 
występowanie cech charakterystycznych dla osób z autyzmem92. Do 
takich zaburzeń naleŜą: zespół łamliwego chromosomu X, stward-
nienie guzowate, nerwiakowłókniakowatość, fenyloketonuria, ze-
spół Klinefeltera, zespół Angelmana, zespół Downa, zespół Prade-
ra-Williego, zespół Smitha-Magenisa, zespół Williamsa, zespół 
Cornelii de Lange, zespół Noonana, zespół Coffina Sirisa, zespół 
Moebiusa, zespół Smitha-Lemliego-Opitza93. U osób z wszystkimi 
wymienionymi zespołami genetycznymi z mniejszym lub więk-

________________ 

88 Ibidem. 
89 Ibidem. 
90 E. Pisula, Autyzm…, s. 65. 
91 J. Błeszyński, Przegląd badań genetycznych koncepcji etiologii autyzmu, [w:] Szkoła 

Specjalna, nr 3, 2007, s. 178. 
92 E. Pisula, Autyzm…, ibidem. 
93 S. Baron-Cohen, P. Bolton, op. cit., s. 31–34; G. Jagielska, op. cit., s. 21; E. Pisula, 

Autyzm…, ibidem. 
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szym nasileniem, pojawiają się takie nieprawidłowości jak: „opóź-
niony rozwój mowy, stereotypie ruchowe, zaburzenie koordynacji 
ruchowej, izolacja społeczna”94. 

Czynniki genetyczne ciągle jeszcze wymagają głębszego pozna-
nia. Bez wątpienia jednak w niektórych przypadkach mogą od- 
grywać rolę w etiologii zaburzeń spektrum autyzmu. Mimo to,  
podobnie jak przy innych rodzajach czynników, pojawienie się sa- 
modzielnego, wyizolowanego czynnika genetycznego nie wystar-
czy, by u danej osoby wystąpiły symptomy pozwalające zdiagno-
zować zaburzenia spektrum autyzmu. Współcześnie coraz częściej 
wskazuje się na znaczenie nieprawidłowości neurologicznych, które 
mogą mieć istotny wpływ na występowanie zaburzeń z autystycz-
nego spektrum. 

Czynniki neurologiczne 

Współcześnie coraz większe znaczenie w etiologii zaburzeń 
spektrum autyzmu przypisuje się czynnikom pochodzenia neurolo-
gicznego. U znacznej części osób z ASD występuje uszkodzenie  
mózgu, którego zakres i rozległość jest róŜna u poszczególnych  
osób95. 

Populacja osób z zaburzeniami spektrum autyzmu jest bardzo 
zróŜnicowana zarówno pod względem rodzaju oraz natęŜenia ob-
jawów, jak równieŜ sposobu funkcjonowania, dlatego teŜ niemoŜ-
liwym jest ustalenie jednoznacznych, występujących u wszystkich 
osób, przyczyn zaistniałego stanu rzeczy. Jednak badania poczy-
nione w tym temacie pozwoliły na sformułowanie pewnych hipotez 
dotyczących umiejscowienia nieprawidłowości w określonych ob-
szarach mózgu96. Hipotezy te wraz z ich dokładnym opisem przed-
stawiono poniŜej. 
________________ 

94 J. Błeszyński, op. cit. 
95 B. Winczura, Jak funkcjonuje mózg dzieci…, s. 285. 
96 E. Pisula, Autyzm…, s. 71. 
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Tabela 3. Uszkodzone obszary mózgu u osób z zaburzeniami spektrum autyzmu –  
 hipotezy 

A. Płaty czołowe  

Hipoteza: Uszkodzenie płatów czołowych 
Autorzy badań: Giedd, Shaw, Wallace, Gogtay, Lenroot – 2006 

Funkcja sprawowana przez obszar: 
Konsekwencje uszkodzenia obszaru 

u osób z ASD: 

– odpowiadają za funkcje ruchowe, a takŜe 
za pamięć wyuczonych działań ruchowych; 

– odpowiada za planowanie i inicjowanie 
działania w odpowiedzi na zdarzenia ze-
wnętrzne; 

– umoŜliwia ocenę sytuacji i przewidywanie 
konsekwencji zachowań; 

– odpowiada za ekspresję językową oraz 
mowę; 

– umoŜliwia podejmowanie decyzji 

– trudności w zapamiętaniu sekwencji czyn-
ności; 

– trudności z zachowaniem się w sposób 
adekwatny dla danej sytuacji; 

– trudność w przewidywaniu konsekwencji 
własnych zachowań; 

– opóźnienie lub zupełny brak rozwoju mo-
wy; 

– występowanie zaburzeń mowy, 
– nieumiejętność dokonywania wyborów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Pisula, Autyzm. Od Badań mózgu do praktyki 

psychologicznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012, s. 71; A. Rynkiewicz, 
Zespół Aspergera. Inny mózg, inny umysł, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2009, s. 44;  
K. Walsh, Neuropsychologia kliniczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 147. 

B. Płaty skroniowe 
Hipoteza: Uszkodzenie płatów skroniowych 
Autorzy badań: Giedd, Shaw, Wallace, Gogtay, Lenroot – 2006 

Funkcja sprawowana przez obszar: 
Konsekwencje uszkodzenia obszaru 

u osób z ASD: 
– odpowiadają za słuch i rozumienie mowy, 

a takŜe za gramatykę, prozodię; 
– odpowiada za rozpoznawanie obiektów; 
– jest odpowiedzialny za analizę zapachów 

– ograniczenie (lub zupełny brak) rozumie-
nia mowy; 

– wypowiedzi niegramatyczne; 
– nieprawidłowa prozodia języka; 
– zaburzenia słuchu fonematycznego; 
– trudność w rozpoznawaniu dźwięków  

(w tym równieŜ brak reakcji na własne imię) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Pisula, Autyzm. Od Badań mózgu do praktyki 

psychologicznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012, s. 71; A. Rynkiewicz, 
Zespół Aspergera. Inny mózg, inny umysł, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2009, s. 44;  
K. Walsh, Neuropsychologia kliniczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 147. 
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cd. tab. 3 

C. MóŜdŜek 
Hipoteza: Hipoplazja móŜdŜku i zredukowana ilość substancji szarej lub białej w róŜnych 
jej częściach 
Autorzy badań: McAlonan, Cheung, Cheung, Suckling, Lam i in. – 2005; Toal, Bloemen, 
Deeley, Tunstall, Daly i in. – 2009; Mostofsky, Powell, Simmonds, Goldberg, Caffo i in. – 2009 

Funkcja sprawowana przez obszar: Konsekwencje uszkodzenia obszaru 
u osób z ASD: 

– moduluje napięcie mięśni i wpływa na 
utrzymanie prawidłowej postawy i rów-
nowagi ciała; 

– umoŜliwia wykonywanie ruchów precy-
zyjnych 

– trudność w utrzymywaniu równowagi 
oraz dysfunkcje motoryczne; 

– niezdolność do skupienia uwagi na szyb-
ko zmieniających się słowach, gestach, 
pozach i innych wskazówkach, które sy-
gnalizują zmianę w strumieniu informacji; 

– zredukowana eksploracja przestrzenna; 
– nietypowe reakcje na bodźce słuchowe; 
– zaburzone interakcje społeczne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Baron-Cohen, P. Bolton, Autyzm. Fakty, Wy-
dawnictwo JAK, Kraków 1999, s. 41; E. Pisula, Małe dziecko z autyzmem, Gdańskie Wydawnic-
two Psychologiczne, Sopot 2010, s. 25; E. Pisula, Autyzm. Od Badań mózgu do praktyki psy-
chologicznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012, s. 77; B. Winczura, Jak 
funkcjonuje mózg dzieci z autyzmem? Neurobiologiczne ścieŜki zaburzeń autystycznych, [w:] Dziecko 
chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, red. B. Cytowska, B. Winczura, Oficyna Wydaw-
nicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 288. 

D. Pień mózgu – twór siateczkowy 

Hipoteza: Uszkodzenie pnia mózgu lub tworu siateczkowego 
Autorzy badań: Kruk-Lasocka – 1994, 1999; Baron-Cohen – 1999; Bolton – 1999 

Funkcja sprawowana przez obszar: 
Konsekwencje uszkodzenia obszaru 

u osób z ASD: 
– odpowiedzialny jest za stan gotowości 

organizmu do działania; 
– jest centrum „przekaźnikowym”, dzięki 

któremu impulsy biegnące do mózgu są 
przekształcane i przesyłane do odpowied-
nich miejsc w korze mózgowej 

– utrudnienia w zakresie funkcjonowania 
czynności poznawczych, takich jak: uwa-
ga, myślenie inwencyjne, tworzenie wyob-
raŜeń; 

– zaburzenia w zakresie spostrzegania i two-
rzenia pojęć; 

– brak integracji wiązania własnego do-
świadczenia z doznanymi wraŜeniami  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Winczura, Jak funkcjonuje mózg dzieci z autyzmem? 

Neurobiologiczne ścieŜki zaburzeń autystycznych, [w:] Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogicz-

ne, red. B. Cytowska, B. Winczura, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 286–287. 



Etiologia zaburzeń spektrum autyzmu – przegląd koncepcji 119 

cd. tab. 3 

E. Spoidło wielkie (ciało modzelowate) 

Hipoteza: Nieproporcjonalnie mała objętość spoidła wielkiego w stosunku do zwiększo-
nej objętości kory mózgowej u dzieci z autyzmem – agenezja spoidła wielkiego (tj. znacz-
ne zredukowanie liczby aksonów w jego obrębie) 
Autorzy badań: Badaruddin, Andrews, Bӧlte, Schilmoeller, Schilmoeller i in. – 2007 

Funkcja sprawowana przez obszar: 
Konsekwencje uszkodzenia obszaru 

u osób z ASD: 

– przekazuje informacje pomiędzy prawą  
i lewą półkulą; 

– odpowiada za kojarzenie 

– trudności w zakresie interakcji i społecznej 
komunikacji; 

– zdarza się występowanie ograniczonych 
wzorców zachowań; 

– trudności w kojarzeniu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Pisula, Autyzm. Od Badań mózgu do prak-
tyki psychologicznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012, s. 77; K. Walsh, 
Neuropsychologia kliniczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 50 i 72. 

F. Ciało migdałowate 

Hipoteza: dysproporcja między wielkością ciała migdałowatego u dzieci z autyzmem  
i u dzieci rozwijających się prawidłowo 
Autorzy badań: Edelson – 1997 

Funkcja sprawowana przez obszar: 
Konsekwencje uszkodzenia obszaru 

u osób z ASD: 

– kontrola emocji oraz zachowań agresyw-
nych; 

– rozpoznawanie emocji u innych ludzi 

– pojawienie się zachowań agresywnych  
i autoagresywnych; 

– występowanie pasywności; 
– pozorna „płaskość emocjonalna”; 
– izolacja społeczna; 
– zachowania przymusowe; 
– trudność w przystosowaniu się do no-

wych wydarzeń, sytuacji i otoczenia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Pisula, Autyzm. Od Badań mózgu do praktyki 

psychologicznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012, s. 75; A. Rynkiewicz, 
Zespół Aspergera. Inny mózg, inny umysł, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2009, s. 44;  
B. Winczura, Jak funkcjonuje mózg dzieci z autyzmem? Neurobiologiczne ścieŜki zaburzeń autystycz-

nych, [w:] Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, red. B. Cytowska, B. Winczura, 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 289. 
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cd. tab. 3 

G. Układ limbiczny 
Hipoteza: nadmierne zagęszczenie neuronów oraz ich mniejsze rozmiary  
Autorzy badań: Palmen, i in. – 2004; Mosconi, Cody-Hazlett i in. – 2009; Adolphs, Baron- 
-Cohen i Tranel – 2012 

Funkcja sprawowana przez obszar: Konsekwencje uszkodzenia obszaru  
u osób z ASD: 

– przetwarzanie bodźców o znaczeniu 
emocjonalnym i społecznym 

– trudność w tworzeniu wspólnego pola 
uwagi; 

– trudność w rozpoznawaniu stanów men-
talnych, zwłaszcza stanów złoŜonych, 
szczególnie bardziej skomplikowanych 
emocji społecznych; 

– trudność w nawiązywaniu kontaktu wzro-
kowego podczas rozmowy z innymi ludźmi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie, Baron-Cohen S., Bolton P., Autyzm. Fakty, Wy-
dawnictwo JAK, Kraków 1999.s. 38; E. Pisula, Autyzm. Od Badań mózgu do praktyki psychologicz-

nej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012, s. 74; B. Winczura, Jak funkcjonuje 

mózg dzieci z autyzmem? Neurobiologiczne ścieŜki zaburzeń autystycznych, [w:] Dziecko chore. Zagad-

nienia biopsychiczne i pedagogiczne, red. B. Cytowska, B. Winczura, Oficyna Wydawnicza „Im-
puls”, Kraków 2007, s. 289. 

H. Hipokamp 

Hipoteza: Zmiana w rozmiarze hipokampa w stosunku do populacji ogólnej  
Autorzy badań: Rojas, Smith, Benkers, Camou, Reite i in. – 2004; Aylward, Minshew, 
Goldstein, Honeycutt, Augustine i in. – 1999 

Funkcja sprawowana przez obszar: 
Konsekwencje uszkodzenia obszaru 

u osób z ASD: 

– odpowiada za proces uczenia się i pamięć – niezdolność gromadzenia w pamięci no-
wych informacji; 

– trudność z powiązaniem informacji no-
wych i wcześniej nagromadzonych;  

– pojawienie się zachowań stereotypowych  
i autostymulacyjnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Pisula, Autyzm. Od Badań mózgu do praktyki 

psychologicznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012, s. 74; B. Winczura, Jak 

funkcjonuje mózg dzieci z autyzmem? Neurobiologiczne ścieŜki zaburzeń autystycznych, [w:] Dziecko 

chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, red. B. Cytowska, B. Winczura, Oficyna Wydaw-
nicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 289. 



Etiologia zaburzeń spektrum autyzmu – przegląd koncepcji 121 

W tabeli 3. ukazano zaledwie kilka tez dotyczących roli uszko-
dzenia określonych obszarów mózgu w etiopatogenezie zaburzeń 
spektrum autyzmu. Hipotez tych jest znacznie więcej, niewiele jed-
nak znajduje potwierdzenie na drodze badań naukowych, wybrano 
zatem te, których wiarygodność udokumentowano empirycznie. 

Istnieje jeszcze jedna niezwykle ciekawa koncepcja przyczyn 
występowania zaburzeń spektrum autyzmu, na którą warto zwró-
cić uwagę. Jej twórcą jest Jean Ayres, zdaniem której symptomy 
występujące w omawianym zaburzeniu są konsekwencją zaburzeń 
integracji sensorycznej. Dysfunkcja procesów poznawczych powo-
duje, iŜ układ nerwowy nie jest zdolny do uporządkowania infor-
macji, docierających do niego poprzez róŜne kanały sensoryczne. 
Dlatego teŜ nie jest w stanie zintegrować napływających danych,  
a takŜe połączyć świeŜych informacji z wcześniejszymi. Skutkuje  
to wystąpieniem nieadekwatnej reakcji na określony, działający  
w danym momencie, bodziec. Do najcharakterystyczniejszych 
symptomów zaburzeń integracji sensorycznej naleŜą: „nadaktyw-
ność oraz trudności w koncentracji uwagi, zaburzenia napięcia mię-
śniowego i koordynacji, a takŜe wszelkiego rodzaju nadwraŜliwość 
lub jej brak na hałas, dotyk, światło, zapach czy smak”97. 

Trafność owego twierdzenia znalazła swoje odzwierciedlenie  
w najnowszych kryteriach diagnostycznych Amerykańskiego To-
warzystwa Psychiatrycznego – DSM-V, w których jednym z moŜli-
wych symptomów zaburzeń spektrum autyzmu są właśnie zabu-
rzenia sensoryczne98. 

Podsumowując, zaburzenia spektrum autyzmu, jako niezwykle 
zróŜnicowane zaburzenia rozwoju, bez wątpienia mają równieŜ 
wieloczynnikową etiologię. Stanowiska badaczy dotyczące przy-
czyn autyzmu zmieniają się, prezentowane przez nich koncepcje są 
coraz bardziej szczegółowe i precyzyjne, mimo to nie pozwalają 
udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób do-

________________ 

97 B. Winczura, Jak funkcjonuje mózg dzieci…, s. 291. 
98 American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders. Fifth edition, Washington, DC, London, England 2012–2013. 
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chodzi do występowania zaburzeń spektrum autyzmu u dzieci? 
Jednak pomimo iŜ przyczyny autyzmu nadal nie są znane, a zapre-
zentowane hipotezy wymagają dalszych weryfikacji, duŜym osią-
gnięciem jest moŜliwość wyodrębnienia potencjalnych czynników 
ryzyka – ich znajomość, świadomość konsekwencji, jakie moŜe mieć 
ich obecność dla rozwoju dziecka, a takŜe umiejętność dostrzegania 
pierwszych niepokojących symptomów autyzmu, jest niezwykle 
waŜna ze względu na moŜliwość przeprowadzenia diagnozy,  
a takŜe podjęcia wczesnych oddziaływań terapeutycznych, które 
mają kluczowe znaczenie dla późniejszego funkcjonowania dziecka 
z zaburzeniem spektrum autyzmu. 
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Relacja jednostki z otaczającym ją światem zewnętrznym,  
a zwłaszcza z innymi osobami, jest podstawą ukonstytuowania 
wielu współczesnych dyscyplin naukowych z obszaru nauk społec-
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znych. Obszarem, na gruncie którego dochodzi do spotkań między 
realnie istniejącymi osobami, jest sfera społeczna, w której nieu-
chronnie odbywają się podziały, wyznaczanie granic i kategoryzacji 
grupowych. „Inny” – w kategorii człowiek – moŜe być postrzegany 
jako odmienny ze względu na określone, ujawniane przez niego 
cechy bądź przypisywane mu atrybuty. Tego rodzaju „inność” mo-
Ŝe być interpretowana w kategoriach obcości strukturalnej, która 
ujawnia się przez pryzmat doświadczeń związanych z wkrocze-
niem w obszar „innego” porządku społecznego, „innego” dyskursu 
kształtującego reguły, sposób funkcjonowania, świat społeczny, 
dostarczając innych wzorów działania, znaczeń i sposobów inter-
pretacji tego, co się dzieje obok nas1. 

W ostatnim czasie obserwuje się postęp prac badawczych nad 
językowymi moŜliwościami dzieci z zespołem Aspergera. Pomimo 
tego wiedza na temat komunikacji tej grupy osób wydaje się być 
ciągle niewystarczająca. Bezsporny jest takŜe fakt, iŜ komunikacja 
zarówno na poziomie językowym, jak i niejęzykowym u tych osób 
nie jest prawidłowa. Zaburzenia w jej obrębie mogą mieć róŜny 
charakter. Jedne dzieci funkcjonują pod względem językowym na 
zadowalającym poziomie, inne nie opanowały umiejętności mówie-
nia w wystarczającym stopniu, co więcej – trudno jest przewidzieć 
dalszy ich rozwój w tym obszarze. Dodatkową trudnością w rozwo-
ju kompetencji komunikacyjnych jest to, Ŝe dzieci wykazują istotne 
róŜnice między sobą pod tym względem. Sprawność porozumie-
wania się jednostki nie jest tylko elementem jej socjalizacji, lecz tak-
Ŝe wpływa na rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka; przede 
wszystkim dlatego, Ŝe umoŜliwia powiększanie obszaru doświad-
czeń oraz ułatwia rozumienie świata i ludzi. Nieprawidłowości, 
jakie daje się zauwaŜyć w rozwoju komunikacji dzieci z zespołem 
Aspergera, skłaniają do tego, aby zastanowić się jakimi metodami 
moŜemy usprawnić ich funkcjonowanie w przestrzeni społecznej. 

Osoby z zespołem Aspergera charakteryzują się brakiem em-
patii, pedantyczną repetatywną mową, ubogą komunikacją, głęboką 
________________ 

1 J. Rzeźnicka-Krupa, Inny i pedagogika: doświadczenie inności i relacja z innym jako 
istotne kategorie nauk o wychowaniu, „Studia Edukacyjne” nr 28/2013, s. 31–45. 
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analizą określonych sytuacji, niezaradnością i zaburzoną motoryką. 
Jest ono percepowane jako zaburzenie ze spektrum autyzmu2. Wy-
stępujące róŜnice między autyzmem a zespołem Aspergera w od-
niesieniu do kryteriów diagnostycznych mają związek głownie  
z rozwojem językowym. Jego tempo w przypadku dziecka z zespo-
łem Aspergera jest prawidłowe, w przypadku dzieci z autyzmem 
jest on opóźniony3. 

W charakterystykach funkcjonowania dzieci/osób z zespołem 
Aspergera podkreślane jest zaburzenie komunikacji, którego skut-
kiem jest zagubienie w rzeczywistości społecznej. Zagubienie to 
ma dwa wymiary: jednostkowy (zagubienie się dziecka w prze-
strzeni społecznej na skutek zaburzonych i utrudnionych relacji 
społecznych) oraz społeczny (zagubienie osoby, której funkcjono-
wanie społeczne odbiega od przyjętych norm i reguł poprzez brak 
systemu wparcia). Bardzo często nawet osoby z najbliŜszego oto-
czenia dzieci z zespołem Aspergera nie rozumieją istoty zaburzenia, 
a przez to nie potrafią efektywnie wpierać ich w rozwoju. Zrozu-
mienie istoty zaburzenia jest fundamentem nie tylko do właściwego 
zaspokajania potrzeb osoby z zespołem Aspergera, ale takŜe do 
stworzenia warunków do wielostronnego funkcjonowania osoby  
w przestrzeni społecznej. 

Międzynarodowa klasyfikacja WHO ICD-10 charakteryzuje zespół 
Aspergera następująco: „to zaburzenie o niepewnej wartości nozolo-
gicznej, charakteryzujące się tymi samymi nieprawidłowościami  
w zakresie interakcji społecznych jak autyzm oraz ograniczonym, 
stereotypowym repertuarem zainteresowań i aktywności”4. 

U osób z zespołem Aspergera zaburzenia komunikacyjne okre-
ślane są w wybranych kryteriach diagnostycznych: 
________________ 

2 T. Attwood, Zespół Aspergera, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998;  
U. Frith, Autyzm i zespół Aspergera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005; 
U. Frith, Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, GWP, Gdańsk 2008; E. Pisula, Autyzm  

u dzieci. Diagnostyka, klasyfikacja, etiologia, PWN, Warszawa 2001; E. Pisula, Od badan 

mózgu do praktyki psychologicznej. Autyzm, Wydawnictwo GWP, Sopot 2015. 
3 E. Pisula, Od badan mózgu do praktyki psychologicznej…, s. 17. 
4 www.icd10data.com/ICD10CM/Codes/F01-F99/F80-F89/F84-/F84.5 [15.03.2015]. 
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(1) osobliwa mowa oraz zaburzenia komunikacji niewerbalnej;  
(2) niezwykły sposób mówienia i cechy języka, czemu towarzy-

szy co najmniej jeden z następujących właściwości: (a) opóź-
niony rozwój mowy, (b) powierzchownie perfekcyjna ekspre-
sja słowna, (c) sztywny, pedantyczny język, (d) dziwaczna 
prozodia, niezwykłe charakterystyki w operowaniu głosem, 
(e) ograniczona zdolność rozumienia języka łącznie z niewła-
ściwą interpretacją literalnych/figuratywnych znaczeń5;  

(3) zaburzenia w komunikacji niewerbalnej – przynajmniej jed-
no z następujących: (a) ograniczona sugestia, (b) niezdarna 
lub niezręczna mowa ciała, (c) ograniczona mimika twarzy, 
(d) niewłaściwa ekspresja, (e) osobliwa chłodne spojrzenie6;  

(4) samotnictwo – minimum dwa z poniŜszych: (a) brak bliskich 
przyjaciół, (b) unikanie innych ludzi, (c) brak zainteresowa-
nia zawieraniem przyjaźni, (d) samotnik;  

(5) upośledzenie interakcji społecznych – co najmniej dwa  
z następujących: (a) zwracanie się do innych ludzi tylko wte-
dy, gdy chodzi o spełnienie potrzeb, (b) niezdarne kontakty 
społeczne, (c) jednostronne reakcje rówieśników, (d) trudno-
ści w wyczuwaniu emocji i uczuć innych ludzi, (e) brak reak-
cji na odczucia innych; 

(6) zaburzenia komunikacji niewerbalnej – co najmniej jeden  
z następujących: (a) ograniczona ekspresja mimiczna, (b) brak 
moŜliwości odczytywania emocji z mimiki innych, (c) brak 
zdolności porozumiewania się spojrzeniami, (d) niepatrzenie 
na innych, (e) niewykorzystywanie gestów rąk jako środka 
ekspresji, gesty są „niezdarne”, (f) podchodzenie zbyt blisko 
do innych;  

(7) dziwny sposób mówienia – co najmniej dwa z następujących: 
(a) nieprawidłowe stosowanie zasad związanych z fleksją,  

________________ 

5 C.Ch. Gilberg, 1989, za: T. Attwood, Zespół Aspergera, Wydawnictwo Zysk  
i S-ka, Poznań 1998, s. 59. 

6 A. Kozdroń, Zespół Aspergera. Zrozumieć aby pomóc, Wydawnictwo Difin, War-
szawa 2015, s. 17. 
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(b) mówienie zbyt duŜo, mówienie zbyt mało, (c) brak spój-
ności w rozmowie, (d) idiosynkratyczne uŜycia słownictwa, 
(e) repetytywność – powtarzające się wzory mowy7. 

Klasyfikacja DSM – V z 2013 r. wprowadziła istotne zmiany  
w zakresie zaburzeń autystycznych. Zostały one zaprezentowane  
w nowym ujęciu pod nową nazwą zaburzenia ze spektrum auty-
zmu (ASD), w skład których obecnie wchodzą: zaburzenia auty-
styczne, zespół Aspergera, dziecięce zaburzenia dezintegracji oraz 
całościowe zaburzenia rozwojowe gdzie indziej niediagnozowane8. 

Badacze podkreślają9, Ŝe komunikacja na poziomie językowym 
oraz niejęzykowym u osób z zespołem Aspergera nie przebiega 
prawidłowo lub jest zaburzona. Zmiany w jej obrębie mogą mieć 
róŜny charakter – od braku środków do komunikacji, po brak 
przyjmowania świadomej perspektywy rozmówcy. Deborah I. Gar-
fin i Catherine Lord zwracają uwagę, Ŝe rozwój umiejętności po- 
rozumiewania się wymaga zaistnienia motywacji. W przypadku, 
kiedy dziecko nie odczuwa potrzeby nawiązywania interakcji  
z innymi, nasuwa się pytanie o sens działań, których celem jest  
praca nad rozwojem jego umiejętności komunikacyjnych. Proces 
kształtowania motywacji do porozumiewania się powinien być klu-
czowym elementem w zakresie rozwijania kompetencji komunika-
cyjnych10. 

Na podstawie analizy literatury przedmiotu moŜna dojść do 
wniosku, iŜ niewiele jest badań odnoszących się do kompetencji 
komunikacyjnych osób z zespołem Aspegera. Zagraniczni badacze 
________________ 

7 P. Szatmari, J. Brenner i P. Nagyn, za: A. Kozdroń, op. cit., s. 18. 
8 Warto wspomnieć, iŜ w 2015 roku klasyfikacja została opublikowana w języ-

ku polskim: P.S. Krawczyk Desk reference to the Diagnostic Criteria from DSM – 5, 

Wydawnictwo Edra Urban & Partner Sp. z o.o., Wrocław 2015. 
9 U. Frith, Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy…; K. Markiewicz, MoŜliwości komuni-

kacyjne dzieci autystycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004; E. Pisula, Autyzm  

u dzieci…. 
10 D.I Garfin., C. Lord, Communication as a social problem in autism, [w:] Social Be-

havior in Autism, red. E. Schopler, G. Mesibov, Plenum Press, New York and London 
1986, s. 133–151. 
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podkreślają, Ŝe dzieci z zespołem Aspergera (50%) wykazują opóź-
niony rozwój mowy, ale zazwyczaj w wieku 5 lat mówią płynnie11. 

Opóźnienie rozwoju języka i zaburzone jego uŜywanie w celach 
komunikacyjnych jest wskazywane wśród diagnostycznych kryte-
riów autyzmu w DSM i ICD – 1012. śadne podejście naukowe czy 
preferowana metodologia nie podejmują próby wyjaśnienia tego,  
w jaki sposób język uŜywany jest przez tę grupę osób w celach spo-
łecznych13. Badania uŜywania języka przez osoby z zespołem 
Aspergera obejmują cztery sfery: składnię, semantykę, pragmatykę  
i fonetykę. 

Nieliczne badania podkreślają problemy z wyraŜaniem „zna-
czenia” w rozmowie14. Inne badania z kolei zwracały uwagę na 
problemy ze zrozumiem narracji i ogólnym panowaniem nad roz-
mową15. 

U dzieci z zespołem Aspergera rozwój umiejętności fonetycz-
nych i syntaktycznych odbywa się podobnie jak w przypadku dzie-
________________ 

11 R. Eisenymajer, M. Prior, S. Leekman, L. Wing, J. Gould, M. Welham, B. Ong, 
Comparison of clinical symptoms in autism and Asperger’s Syndrome, „Journal of the 
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry” 1996, 35, s. 1523–1531. 

12 www.justines2010blog.files.wordpress.com/2011/03/dsm-iv.pdf [1.03.2015]. 
www.who.int/classifications/icd/ICD-10_2nd_ed_volume2.pdf [16.03.2015]. 

13 S. Dobbinson, M. R. Perkins, J. Baucher, Structural patterns in conversations 

with a woman who has autism, „Journal of Communication Disorders” 1998, 31,  
s. 113–134; C. Koning, J. Magill-Evans, Social and language skills in adolescent boys with 

Asperger syndrome, „Autism” 2001, 5, s. 23–36; R. Landa, J. Piven, M.M. Wzorek,  
J.O. Gayle, G.A. Chase, S.E. Folstein, Social language use in parents of autistic individu-

als, „Psychological Medicine” 1992, 22, s. 245–254; I. Martin, S. McDonald, An explo-

ration of causes of non–literal language problems in individuals with Asperger syndrome, 
„Journal of Autism and Developmental Disorders” 2004, 34, s. 311–328. 

14 D.V.M. Bishop, J. Chan, C. Adams, J. Hartley, F. Weir, Conversational respon-

siveness in specific language impairment: Evidence of disproportionate pragmatic difficulties in 

a subset of children, „Journal of Development and Psychopathology” 2000, 12, s. 177–199. 
15 C. Adams, J. Green, A. Gilchrist, A. Cox, Conversational behavior of children with 

Asperger syndrome and conduct disorder, „Journal of Child Psychology and Psychia-
try” 2002, 43, s. 679–690; D.V.M. Bishop, C.F. Norbury, Exploring the borderlands of 

autistic disorder and specific language impairment: a study using standardized diagnostic 

instruments, „Journal of Child Psychology and Psychiatry” 2002, 43, s. 917–929. 
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ci w normie rozwojowej. Problem zaznacza się w obszarze seman-
tyki ze względu na to, iŜ nie rozpoznają one róŜnych znaczeń tego 
samego słowa, a takŜe w pragmatycznym uŜyciu języka oraz  
w prozodycznych elementach mowy takich jak intonacja, rytm wy-
powiedzi, akcent16. 

Kolejnym problemem w zakresie moŜliwości komunikacyjnych 
dla dzieci z zespołem Aspergera jest brak zrozumienia zasad pro-
wadzenia dialogu, szczególnie naprzemienności wypowiedzi. By-
wa, Ŝe dzieci te nie potrafią słuchać swojego rozmówcy, rzadko 
decydują się na to, by być inicjatorem rozmowy, jeśli podejmują tę 
rolę, to odnosi się ona do ich specyficznych zainteresowań. Przy-
czyną tego moŜe być duŜa wiedza dziecka w określonym obszarze, 
znajomość specjalistycznej terminologii, a co za tym idzie, poczucie 
bezpieczeństwa i swoboda wypowiedzi. W efekcie posługiwanie się 
określonym skryptem „uczestniczenia” w rozmowie powoduje, Ŝe 
dziecko z zespołem Aspergera ujawnia trudność w inicjacji, pod-
trzymaniu i zakończeniu prowadzonej rozmowy. Dodatkowym 
problemem dla niego jest nawiązanie kontaktu wzrokowego i utrzy-
manie go z rozmówcą. Zdarza się, Ŝe niektóre dzieci z zespołem 
Aspergera nie mówią zbyt wiele, inne z kolei nie pozwalają nikomu 
innemu na zabranie głosu. Bywa, Ŝe w trakcie rozmowy dzieci 
wtrącają wypowiedzi zupełnie niezwiązane z tematem, które mają 
charakter echolalii. Są one wynikiem jakościowych zaburzeń mowy 
i języka, które dziecko „skopiowało” z zupełnie innej rozmowy. Na 
uwagę zasługuje fakt, iŜ dzieci z zespołem Aspergera bardzo często 
są twórcami neologizmów17. 

W literaturze poświęconej zagadnieniu komunikacji dzieci z ze-
społem Aspergera podkreśla się, iŜ często mają one problem ze zro-
zumieniem idiomów, Ŝartów, sarkazmu, ukrytych lub wielorakich 
znaczeń; dosłownie interpretują usłyszane słowa, przerywają roz-
________________ 

16 J. Fine, G. Bartolucci, G. Ginsberg, P. Szatmari, The use of intonation to com-

municate in Pervasive Developmental Disorders, „Journal of Child Psychology and 
Psychiatry” 1991, 32, s. 111–112. 

17 J. Volden, C. Loud, Neologism and idiosyncratic language in autistic speakers, 

„Journal of Autism and Developmental Disorders” 1991, 21, s. 109–130. 
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mówcy i nie stosują się do przyjętych zasad konwersacji. DuŜy pro-
blem stanowi dla nich pojęcia kłamstwa, prawdy, zasadności kom-
plementów i Ŝartów18 . 

Bywa, Ŝe brakuje im odpowiednich słów, kiedy dopada ich 
stres, bezradność lub strach. Nie potrafią opisywać własnych emo-
cji, strategią ujawnianą przez nie w takich sytuacjach jest uŜywanie 
wyrazów dźwiękonaśladowczych, wokalizowanie, śmiech, a nawet 
zdarza się, Ŝe zaczynają się jąkać19. 

Wiele trudności pojawia się podczas analizy problemów ujaw-
nianych przez dzieci z zespołem Aspergera w obszarze rozwoju 
językowego. Z uwagi na to, Ŝe jest to bardzo skomplikowany i dłu-
gotrwały proces, naleŜy rozwijać go jednocześnie pod kątem fono-
logicznym, morfologicznym, składniowym, leksykalnym, seman-
tycznym i pragmatycznym. Cechą charakterystyczną tych kategorii 
jest to, Ŝe dzieci z zespołem Aspergera zaczynają uŜywać pojedyn-
czych słów przed ukończeniem 2. roku Ŝycia, zaś proste zdania 
budują przed 3. rokiem Ŝycia20. 

Komunikacja językowa łączy ludzi ze względu na konieczność 
wymiany informacji. UmoŜliwia to język będący narzędziem, które 
słuŜy do wyraŜania wiedzy, myśli, emocji i opisywania otaczającej 
rzeczywistości. W przekazie informacji równie istotne są komunikaty 
niewerbalne (gesty, mimika), barwa, natęŜenie głosu, jak i stosunki 
przestrzenne między osobami prowadzącymi akt komunikacyjny21. 

Rozwijanie kompetencji w tym obszarze jest związane z prag-
matyczną wiedzą językową. W literaturze przedmiotu podkreśla się 
jej znaczenie w stosunku do kompetencji językowej. Badacze do-
wodzą, Ŝe niemowlę jest w stanie dzielić ze swoją matką pole 
wspólnej uwagi, stara się pojmować intencje innych, zaś w 9. mie-
siącu Ŝycia przekazuje je osobie tworzącej epizody wspólnej uwagi. 
________________ 

18 T. Attwood, op. cit., s. 68–69. 
19 T. Jolliffe, R. Lansdown, C. Robinson, Autism: A personal account, „Communi-

cation Journal of the National Autistic Society” 1992, 26, s. 19. 
20 E. Pisula, Autyzm u dzieci…. 
21 I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 

Warszawa 2000, s. 191. 
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Narzędziem, które pozwala dziecku identyfikować i kreować poję-
cia, jest język22. Według Michaela Tomasello23 podstawą poprawne-
go działania modułu językowego jest określony poziom dojrzałości 
umysłowej, pozwalający na zrozumienie i przyjęcie perspektywy 
innej jednostki. Według niego rozwój funkcji językowych powstaje 
w komunikacyjnego, a takŜe intencjonalnego aspektu zachowań 
językowych. Aspekt ten uznawany jest za umiejętność przypisywa-
ną tylko człowiekowi. 

Analizując zachowania dzieci z zespołem Aspergera, moŜna za-
uwaŜyć, iŜ posiadają one umiejętność operowania językiem, jednak 
pozbawione jest to funkcji w odniesieniu do społecznych interakcji. 

Badania Francesci Happe odnoszące się do analizy zaleŜności 
między deficytami teorii umysłu a trudnościami komunikacyjnymi 
nakreślają załoŜenia dotyczące teorii powiązań (ang. Relevance  
Theory). Teoria ta mówi o związkach pomiędzy sprawnością komu-
nikacyjną a teorią umysłu. Wiedza, jaką dziecko zdobywa podczas 
społecznych interakcji komunikacyjnych, daje mu szansę na doko-
nywanie oceny intencji ludzi, z którymi wchodzi w relację. W kon-
sekwencji pozwala określić zaburzenia komunikacyjne w rozwoju 
teorii umysłu, czyli postrzegania innych jednostek w kontekście 
określonej sytuacji24. Maria Kielar-Turska podaje, Ŝe język wpływa 
na rozwój teorii umysłu, natomiast rozwój reprezentacji umysłu 
wpływa zwrotnie na semantyczny i syntaktyczny rozwój języka25. 

Dziecko z zespołem Aspergera stosuje charakterystyczny dla 
niego sposób przeformułowywania informacji. Odnosi się to do 
słabej centralnej koherencji, co oznacza umiejętność odczytywania 
informacji w określony sposób w danym kontekście bez koncen- 
________________ 

22 E. Pisula, Od badan mózgu do praktyki psychologicznej…, s. 37. 
23 Tomasello M., The cultural origins of human cognition, Harvard University 

Press, Cambridge 1999, s. 134–160. 
24 F. Happe, Autism: An Introduction to Psychological Theory, University College 

London, London 1994, s. 76. 
25 M. Kielar-Turska, Badania nad dziecięcymi teoriami umysłu i ich znaczenie dla kli-

nicznej psychologii dziecka, [w:] Wspomaganie rozwoju, psychostymulacja i psychokorekcja, 
red. B. Kaja, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2002, s. 92. 
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trowania się na drobiazgach. Jest to związane z problemami w za-
kresie rozpoznawania sensu wyrazów w danym kontekście i bra- 
kiem umiejętności dekodowania informacji docierających z otocze-
nia w odniesieniu do ich dokładnego znaczenia. 

Badania prowadzone przez Helen Tager-Flusberg26 pokazują 
pragmatyczną naturę problemów komunikacyjnych dzieci z zespo-
łem Aspergera. Nieprawidłowości dotyczą gestykulacji, moŜliwości 
wypowiedzi, tempa mowy, rytmu, akcentowania, natęŜenia siły 
głosu adekwatnie do sytuacji. Dodatkowo dzieci z zespołem Asper-
gera nie są inicjatorami rozmowy oraz rzadko zabierają głos. Na 
uwagę zasługuje fakt, iŜ same dokonują wyboru tematu rozmowy, 
najczęściej temat ten dotyczy obszaru ich zainteresowań i za wszel-
ką cenę chcą go kontynuować. Cechą charakterystyczną jest wystę-
powanie stereotypii językowych, odwracanie zaimków osobowych 
oraz echolalie. W przypadku dzieci z zespołem Aspergera echolalie 
są „magazynem” słuŜącym do gromadzenia elementów słucho-
wych docierających z otoczenia. Echolalia moŜe mieć charakter 
bezpośredni (powtórzenie natychmiast po usłyszeniu dźwięku, 
słowa), pośredni i odroczony (uruchamiana po pewnym czasie)27. 

Bywa, Ŝe dzieci z zespołem Aspergera mają zaburzony słuch fo-
nematyczny, co w konsekwencji wpływa na trudności w rozumie-
niu mowy. Występujące zaburzenia sensoryczne skutkują podwyŜ-
szoną lub obniŜoną wraŜliwością na określone bodźce zmysłowe 
np. światło, temperaturę, zapach, dotyk, dźwięk. Zdarza się, Ŝe du-
Ŝym problemem dziecka jest ujawniana nadwraŜliwość słuchowa, 
co w efekcie utrudnia odbiór mowy, szczególnie kiedy jest więcej 
niŜ jeden rozmówca i do dziecka docierają inne dźwięki z otoczenia. 

W literaturze przedmiotu jako główny problem dzieci z zespo-
łem Aspergera wskazuje się zaburzenia komunikacji w obszarze 
językowym i pozajęzykowym. UŜywany przez nie język moŜe być 
________________ 

26 H. Tager-Flusberg, On the nature of linguistic functioning in early infantile  

autism, „Journal of autism and developmental disorders” 1981, 11, s. 45–46. 
27 H. Jaklewicz, Zaburzenia mowy w autyzmie wczesnodziecięcym, „Postępy Psy-

chiatrii i Neurologii” 1994, 3, s. 375–381. 
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zbyt pedantyczny, nadmiernie dojrzały, niedostosowany do pozio-
mu rozwoju dziecka i jego wieku. 

Badania przeprowadzone przez Paula Broca28 odnoszące się do 
zmian w mózgu u osób z afazją przyczyniły się do większego zain-
teresowania zaburzeniami mowy i ich zaleŜności od dokonywanych 
zmian w danych obszarach mózgu. W trakcie komunikowania się 
istotną rolę odgrywa prawa półkula mózgu. Występujące w niej 
zmiany są przyczyną zaburzonej komunikacji niewerbalnej, która 
podobnie jak komunikacja werbalna odgrywa duŜą rolę w interak-
cjach społecznych, tak jak i elementy prozodii, z którymi osoby  
z zespołem Aspergera mają trudności. Dotyczą one przede wszyst-
kim brzmienia głosu, intonacji oraz ich synchronizacji z gestem, 
mimiką czy przyjmowaniem odpowiedniej postawy ciała. Jak wia-
domo, prawa półkula mózgu jest odpowiedzialna za orientację 
przestrzenną i identyfikację określonych przedmiotów, co jest nie-
zwykle waŜne w zakresie moŜliwości interpretacji ruchów ciała  
i mimiki twarzy podczas aktu komunikacji. W prawej półkuli po-
wstają motywy wzrokowe i słuchowe, które przyczyniają się do 
rozumienia otaczającej rzeczywistości. Z półkulą tą ma teŜ zwią- 
zek inteligencja i szybkość reakcji na określony bodziec. Kenneth  
A. Bonnet i Xiao-Ke Gao29 opisują charakterystyczne cechy zespołu 
Aspergera, ujmując je jako te, które wpływają na osłabienie komu-
nikacji społecznej i nieprawidłowości w zakresie komunikacji nie-
werbalnej. Przy czym naleŜy dodać, Ŝe występujące nieprawidło-
wości u tej grupy osób nie wynikają z ujawnianych zachowań 
stereotypowych i umiejętności werbalnych. W konsekwencji moŜe 
mieć to związek z nieprawidłowym funkcjonowaniu prawej półkuli 
mózgu. Zatem autorzy ci nie zauwaŜają związku pomiędzy komu-
nikacją werbalną a zaburzeniami w obrębie komunikacji niewerbal-
nej. Pomimo to w dalszym ciągu badacze nie znaleźli jednoznacznej 
odpowiedzi na pytania dotyczące tego, na ile nieprawidłowe funk-
________________ 

28 J.P. Mohr, Broca’s area and Broca’s aphasia, [w:] Studies in neurolingustics, red.  
H. Whitaker, Academic, New York 1976, s. 201–236. 

29 K.A. Bonnet i X.K. Gao, Asperger syndrome in neurologic perspective, „Journal of 
child neurology” 1996, 11(6), s. 483–489. 
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cjonowanie określonych struktur mózgowych wpływających na 
pracę funkcji językowych ma związek z przetwarzaniem seman-
tycznym u dzieci z zespołem Aspergera. 

Zakończenie 

Oczywisty wydaje się fakt, Ŝe osoby z zespołem Aspergera 
ujawniają zaburzenia komunikacyjne na róŜnych poziomach, co  
w konsekwencji wpływa na ich sposób porozumiewania się z in-
nymi. Dzieci z zespołem Aspergera prezentują zróŜnicowany reper-
tuar reakcji i zachowań komunikacyjnych. Ze względu na ograni-
czenia i zaburzenia w komunikowaniu się, często mają one 
trudności w nawiązywaniu interakcji i relacji społecznych. NaleŜy 
podkreślić, Ŝe ze względu na interakcyjny charakter procesu komu-
nikowania takŜe osoby będące z nimi w relacjach napotykają wiele 
trudności. Dotyczy to zarówno rozpoznawania znaczących komu-
nikatów, jak i interpretowania reakcji i zachowań komunikacyjnych. 
Trudności w komunikowaniu dzieci z zespołem Aspergera (oraz  
z nimi) powodują ich problemy w funkcjonowaniu społecznym,  
a przecieŜ kaŜdy człowiek, niezaleŜnie od jego osobistej sytuacji, 
poziomu funkcjonowania czy teŜ doświadczeń ma prawo do 
uczestnictwa w Ŝyciu społecznym. 

U dzieci z zespołem Aspergera problemy z rozumieniem i eks-
presją mogą przybierać bardzo róŜną postać i natęŜenie: od całko-
witego braku rozumienia określonych sytuacji komunikacyjnych/ 
/społecznych po subtelne pomyłki w ich interpretacji; od braku 
potrzeby komunikacji po zaburzenia zdolności inicjowania i pod-
trzymywania rozmowy z innymi mimo dobrego opanowania mowy 
i języka. 

Zatem wspieranie rozwoju dziecka z zespołem Aspergera bez-
względnie musi obejmować rozwój kompetencji komunikacyjnych. 
Aby proces wspierania był efektywny, powinien mieć charakter 
systemowy. W zawiązku z róŜnorodnością cech komunikacji uję-
tych w róŜnych kryteriach diagnostycznych oraz klasyfikacjach 
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zasadne wydaje się opracowanie modelu, w którym nie tylko zosta-
nie zdefiniowane pojęcie kompetencje komunikacyjne dzieci  
z zespołem Aspergera, ale takŜe wskazane zostaną sposoby ich 
funkcjonalnej oceny oraz zasady wspierania rozwoju kompetencji 
komunikacyjnych. MoŜna sądzić, iŜ w praktyce zarówno terapeuci, 
opiekunowie, rodzice, jak i inne osoby wspierające rozwój dziecka  
z zespołem Aspergera będą mogli na tej podstawie określić prawi-
dłowości w rozwijaniu jego komunikacji. Efektywne komunikowa-
nie się zwłaszcza w otoczeniu społecznym wspomaga wielka liczba 
ukrytych zasad i niuansów. Dlatego teŜ opracowanie modelu kom-
petencji komunikacyjnych uczniów z zespołem Aspergera jest nie-
zbędnym warunkiem wspierania porozumiewania się jednostki  
w róŜnych relacjach społecznych. MoŜe to wpisywać się w model 
diagnozy dla jakości Ŝycia dzieci z zespołem Aspergera, jak teŜ 
wskazywać na moŜliwość rozpoznawania kompetencji komunika-
cyjnych w róŜnych sytuacjach społecznych, ale obecnie wydaje się 
to być zadaniem na przyszłość. 
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Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie róŜnych form współ-
pracy wyŜszych uczelni z pracodawcami nakierowanych na zwięk-
szenie zatrudnialności absolwentów, w tym osób z niepełnospraw-
nościami. 

Zagadnienia edukacji stanowią waŜną dziedzinę systemu spo-
łecznego, gdyŜ pomyślność społeczeństwa zaleŜy w duŜej mierze 
od systemu edukacji. Obecnie oświatę naleŜy traktować jako inwe-
stycję w kapitał ludzki, wykształcenie człowieka zwiększa jego 
szanse Ŝyciowe, a wykształceni obywatele są potrzebni krajów, po-
niewaŜ lepiej rozumie zjawiska zachodzące we współczesnym 
świecie, moŜe uzyskać atrakcyjną pracę, pozycję społeczną i zawo-
dową oraz większe dochody. Działania kaŜdej uczelni powinny 
więc być skoncentrowane wokół dobrego przygotowania studen-
tów do czekających ich zadań. 

W Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 sformułowane 
są główne wyzwania rozwojowe, które wskazują m.in. na potrzebę1: 

– budowania sieci powiązań między przedsiębiorcami, placów-
kami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu, 

– dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb regionalnego 
rynku pracy oraz poprawę współpracy sektora naukowo-
badawczego z gospodarką, 

– zwiększenia wysokiej jakości, kreatywnego kapitału ludzkie-
go, aktywnego zawodowo we wszystkich kategoriach wieko-
wych oraz uruchomienie niewykorzystanych zasobów pracy, 

– zmniejszenia skali ubóstwa i wykluczenia społecznego dla po-
budzenia rozwoju gospodarczego, 

– podjęcia działań ukierunkowanych na rzecz równouprawnia-
nia i przeciwdziałania dyskryminacji. 

Wspieranie współpracy między środowiskiem wyŜszych uczel-
ni a sferą gospodarczą uznawane jest w Strategii za jeden ze stra-
tegicznych kierunków działań nakierowanych na kształtowanie  
i rozwój kadr dla innowacyjnej gospodarki2. 
________________ 

1 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, s. 72 http://www.strategia. 
lodzkie.pl [5.02.2016]. 

2 Ibidem, s. 82. 
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Problemem współczesnej edukacji w szkołach wyŜszych jest za-
pewnienie przydatności edukacji do zatrudnienia absolwentów, 
otwarcie jej na rynek pracy, ukształtowanie takich kwalifikacji, któ-
re są oczekiwane przez pracodawców. 

Badacze rynku pracy podają wiele przyczyn wysokiej stopy 
bezrobocia wśród młodzieŜy, co naleŜy brać pod uwagę, tworząc 
rozwiązania, które mają zbliŜać system edukacji do potrzeb gospo-
darki. Zdaniem Mieczysława Kabaja wyróŜnić moŜna trzy główne 
kategorie przyczyn3: 

– MłodzieŜ wchodzi na rynek pracy po raz pierwszy, natomiast 
dorośli juŜ pracują, jedynie zmieniają pracę. 

– Generalnie rynek dysponuje ograniczoną liczbą miejsc pracy. 
– Jest pewne, Ŝe w określonej sytuacji na rynku pracy szanse 

znalezienia zatrudnienia przez młodych ludzi zaleŜeć będą 
głównie od ich wiedzy i przygotowania praktycznego do wy-
konywania danego zawodu. ZbliŜenie szkoły zawodowej do 
Ŝycia, do gospodarki i popytu na pracę moŜe ułatwić młodym 
ludziom znalezienie zajęcia i zmniejszenie stopy bezrobocia 
wśród młodzieŜy. 

JeŜeli uznamy za prawdziwą tezę, Ŝe bezrobocie ma wymiar 
przestrzenny, pojawi się konieczność mobilizowania wszystkich 
lokalnych zasobów i podmiotów w celu zbadania charakteru pro-
blemu i znalezienia twórczych rozwiązań. Zmiany, jakie zachodzą 
we współczesnej szkole wyŜszej, nakierowanej na podwyŜszenie 
efektywności kształcenia, rodzą wiele problemów, których rozwią-
zanie zaleŜy w duŜej mierze od tego, czy będzie ona prowadzić 
proces kształcenia w izolacji, czy we współpracy z róŜnorodnymi 
instytucjami i organizacjami. 

Wydaje się, Ŝe współpraca z pracodawcami na rzecz zniwelo-
wania bezrobocia wśród absolwentów szkół wyŜszych tego pro-
blemu nie rozwiąŜe w pełni, ale zapewne przyczyni się do obniŜe-

________________ 

3 M. Kabaj, Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej  

i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 191–192. 
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nia jego poziomu. Jest to potencjalne źródło poszukiwania nowych 
moŜliwości w walce z bezrobociem młodych ludzi. 

Nawiązana współpraca pomiędzy uczelniami a pracodawcami 
ma zwykle charakter otwarty i stanowi grupę dobrze współdziała-
jących ze sobą partnerów, nakierowaną na innowacyjne rozwiązy-
wanie postawionych problemów. W podejmowanych działaniach 
zorientowanych na tworzenie dobrej współpracy naleŜy pamiętać  
o kilku zasadach, m.in.: dobrowolności, spójności podejmowanych 
działań, otwartości, elastyczności, rozumianej jako zdolności przy-
stosowania się do zmieniających się warunków pracy, skupienie się 
na obszarach, które wymagają poprawy, skuteczności w osiąganiu 
postawionych celów i podejmowanych działaniach, aktywności  
w realizacji zadań wszystkich partnerów4. 

Dla pełniejszego obrazu zachodzących prawidłowości na  
rynku pracy poniŜej zostaną zaprezentowane wybrane badania  
z najnowszych raportów dotyczących oczekiwań pracodawców  
i potrzeb absolwentów uczelni, w tym absolwentów niepełno-
sprawnych. 

Bardzo istotne wydają się wyniki badań przedstawione w ra-
porcie „Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwięk-
szenia szans absolwentów na rynku pracy”, w szczególności w ob-
szarze identyfikującym czynniki ograniczające szanse absolwentów 
na rynku pracy. W kategorii przeszkody w zatrudnieniu w opinii 
absolwentów wskazano jako najistotniejsze: 

– niewystarczające doświadczenie zawodowe (75% wskazań), 
– brak odpowiednich kompetencji absolwentów (48% wskazań), 
– brak wystarczających kontaktów i znajomości (45% wskazań), 
– dostępne stanowiska są zbyt mało płatne (39% wskazań), 
– pracodawcy nie potrzebują nowych pracowników (36% wska-

zań). 

________________ 

4 B. Zając, Partnerstwa lokalne na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Edukacja. Trady-

cje, rzeczywistość, przyszłość, Materiały pokongresowe I Zachodniopomorskiego 
Kongresu Edukacyjnego, Szczecin 2005, s. 304–305. 
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Badania przeprowadzono przy pomocy ankiety internetowej 
CAWI na próbie badawczej n = 31365. Istniała moŜliwość wskazania 
więcej niŜ jednej odpowiedzi. 

Jak wynika z przeprowadzonych wśród pracodawców badań – 
przedsiębiorcy mają trudności ze znalezieniem dobrego pracowni-
ka. Jako przyczyny takiego stanu rzeczy podawane są przede 
wszystkim trudności związane z niedopasowaniem kompetencji  
i postaw kandydatów do pracy6. 

W przywołanym raporcie dla potrzeb prowadzonych rozwaŜań 
szczególnie istotne są scharakteryzowane rekomendacje pracodaw-
ców dla studentów wyŜszych uczelni oraz wskazania pracodawców 
w zakresie działań, jakie powinna podjąć uczelnia wyŜsza, aby  
w większym stopniu dopasować kompetencje absolwentów do po-
trzeb rynku pracy. 

W zakresie pierwszego obszaru większość badanych pracodaw-
ców rekomendowała studentom: 

– uczęszczanie na praktyki i staŜe (52% badanych), 
– udział w dodatkowych szkoleniach i kursach związanych  

z wykonywanym zawodem (44% badanych), 
– wykazywanie dbałości o rozwój osobisty – wzmacnianie mo-

tywacji (36% badanych), 
– podejmowanie pracy poza studiowaniem (35% badanych), 
– udział w dodatkowych szkoleniach i kursach z zakresu kom-

petencji miękkich (19% badanych) i inne. 
Badania prowadzono przy uŜyciu kwestionariusza CATI na 

próbie badawczej n = 16077. 
W drugim zakresie wskazań dotyczącym działań, jakie powinna 

podejmować uczelnia, pracodawcy uznali m.in., Ŝe naleŜy: 
– zwiększyć liczbę zajęć praktycznych, rozumianych jako zajęcia 

prowadzone przez praktyków, zajęcia wymagające zaanga-
________________ 

5 Raport końcowy. Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans 

absolwentów na rynku pracy, Agrotec Polska Sp. z o.o., Warszawa 2014, s. 95. 
6 Ibidem, s. 96. 
7 Ibidem, s. 99. 
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Ŝowania samych studentów, zajęcia kształcące konkretne, 
praktyczne umiejętności wymagane na rynku pracy, 

– zwiększyć liczbę obowiązkowych praktyk i staŜy, 
– zwiększyć wpływ pracodawców na moŜliwości tworzenia 

programów studiów, 
– zwiększyć liczbę projektów badawczych8. 
Wnioski końcowe wynikające z Raportu wskazują wyraźnie na 

fakt, Ŝe oferta dydaktyczna odpowiadająca potrzebom pracodaw-
ców powinna ulegać konsekwentnym zmianom. 

Podobne wnioski moŜna odczytać w Raporcie „Rynek pracy 
widziany oczami pracodawców”. 

Na fakt niespełnienia przez kandydatów oczekiwań pracodaw-
ców związanych z danym stanowiskiem wskazywało cztery piąte 
przedsiębiorców poszukujących osób do pracy i doświadczających 
trudności rekrutacyjnych. Wymieniając konkretne braki, wskazano 
niewystarczające kompetencje, doświadczenie zawodowe oraz 
wciąŜ będącą problemem – niewystarczającą motywację do pracy. 

Wśród wskazywanych braków kompetencyjnych wyróŜniono: 
– samoorganizacyjne – związane z umiejętnościami takimi jak: 

zarządzanie, czasem samodzielność, podejmowanie decyzji  
i przejawianie inicjatywy, odporność na stres i chęć do pracy, 

– zawodowe – specyficzne umiejętności niezbędne do wykony-
wania zadań właściwych dla danego stanowiska pracy, 

– interpersonalne – umiejętność kontaktowania się z ludźmi, by-
cia komunikatywnym, współpracy w grupie, a takŜe rozwią-
zywania konfliktów9. 

Wiele miejsca w badaniach związanych z rynkiem pracy po-
święcono równieŜ osobom niepełnosprawnym. Jak wskazują bada-
nia prowadzone w tej grupie, aktywność zawodowa oraz wskaźniki 
zatrudnienia są uwarunkowane poziomem ich wykształcenia. Naj-
większą grupą zatrudnioną na rynku pracy są osoby z niepełno-
________________ 

8 Ibidem, s. 109. 
9 M. Kocór, A. Strzebońska, M. Dawid-Sawicka, Rynek pracy widziany oczami pra-

codawców, PARP, Warszawa 2015, s. 52. 
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sprawnością z wyŜszym wykształceniem10. Ten stan rzeczy deter-
minuje potrzebę zmian dokonanych w kształceniu na wyŜszych 
uczelniach osób z niepełnosprawnością. 

Iwona Chrzanowska w prowadzonych rozwaŜaniach wskazuje 
na szereg barier systemowych, prawnych i proceduralnych. Za 
szczególnie istotne wśród tych moŜna uznać: 

– sposób komunikowania się ze studentem z niepełnosprawno-
ścią na uczelni, 

– brak stanowiska rzecznika/pełnomocnika ds. osób z niepełno-
sprawnością. 

Wśród barier psychologicznych za najistotniejsze moŜna uznać: 
– nastawienie kadry dydaktycznej do studenta z niepełno-

sprawnością, 
– relacje w grupie studenckiej, 
– atmosfera panująca na uczelni, 
– warunki studiowania – infrastruktura, dostępność materiałów 

i pomocy dydaktycznych w formie alternatywnej11. 
Ze względu na fakt, Ŝe przedsiębiorcy są podstawowymi 

uczestnikami rynku pracy mającymi istotny wpływ na generowanie 
popytu na pracę i tworzenie etatów, tak istotna jest ich rola i odpo-
wiedzialność w tworzeniu miejsc zatrudnienia dla osób z niepełno-
sprawnością. 

Ewa Giermanowska, podsumowując wyniki badań pracodaw-
ców działających na otwartym rynku pracy w Polsce, wskazuje na 
wiele czynników ograniczających zatrudnianie osób z niepełno-
sprawnością. Najistotniejsze z nich dotyczą problemów: 

– administracyjnych: związanych z obsługą dofinansowań  
z PFRON, niestabilnym i nie- jednoznacznym prawem – np. 
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych została w latach 1997 i 2014 no-
welizowana 60 razy12, 

________________ 

10 I. Chrzanowska, Pedagogika specjalna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kra-
ków 2015, s. 609. 

11 Ibidem, s. 605–606. 
12 Ibidem, s. 611. 
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– społecznych, na które składają się uprzedzenia i stereotypy 
pracodawców i pracowników, obawy związane z niedostoso-
waniem społecznym pracowników z niepełnosprawnością  
i brakiem akceptacji przez innych pracowników, 

– finansowych – wyŜsze koszty pracy wynikające z niŜszej wy-
dajności, uprawnień osób z niepełnosprawnością do szeregu 
uprawnień socjalnych, np. krótszy czas pracy, dłuŜsze urlopy 
oraz dodatkowe koszty ponoszone na dostosowania pomiesz-
czeń i stanowisk pracy, 

– organizacyjnych – konieczność dostosowania rodzaju i organi-
zacji pracy do moŜliwości niepełnosprawnych pracowników, 

– kwalifikacyjnych – zbyt niskie lub nieodpowiednie kwalifi-
kacje zawodowe, często ich bierne postawy wobec własnej  
aktywności i rozwoju zawodowego, 

– informacyjnych – brak wiedzy o moŜliwościach uzyskania 
wsparcia w zatrudnieniu, 

– infrastrukturalnych – niedostosowana infrastruktura lokalna – 
komunikacyjna, rehabilitacyjna, medyczna, brak wystarczają-
cego wsparcia ze strony organizacji lokalnych13. 

Jak wskazują powyŜsze rozwaŜania, osoby z niepełnosprawno-
ścią napotykają znacznie więcej problemów zarówno na etapie 
kształcenia na uczelni, jak i na otwartym rynku pracy. 

Zaprezentowane wyŜej badania oraz wieloletnie doświadczenia 
własne pozwalają na sformułowanie stwierdzenia, Ŝe kompetencje, 
kreatywność, umiejętność pracy w zespołach, transfer umiejętności, 
samodzielność, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach 
zawodowych, często w warunkach nieprzewidzianych – to oczeki-
wania pracodawców wobec pracowników, w tym równieŜ pracow-
ników z niepełnosprawnością na współczesnym rynku pracy. Pod-
wyŜszenie poziomu jakości kształcenia studentów wyŜszych 
uczelni i osiąganie wysokiego poziomu zatrudnialności przez  
________________ 

13 E. Giermanowska, Dobre praktyki w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na pol-

skim i europejskim rynku pracy, [w:] Zatrudniając niepełnosprawnych, Akademia Górni-
czo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Kraków 2014, s. 63. 
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absolwentów oczekiwanych na lokalnym rynku pracy to jedno  
z podstawowych wyzwań współczesnej uczelni. 

Priorytetem polityki edukacyjnej jest coraz częściej poszukiwa-
nie takich rozwiązań, które umoŜliwiłyby skuteczniejsze przygoto-
wanie studentów do wykonywania oczekiwanych na rynku pracy 
zadań zawodowych. 

Jeśli za prawdziwe uznamy czynniki warunkujące zmiany na 
rynku pracy w XXI wieku, takie jak: globalizacja gospodarki, rozwój 
i upowszechnienie technologii teleinformatycznych, wzrost sektora 
usług, wzrost poziomu wykształcenia i potrzeba stałego podnosze-
nia kwalifikacji, częste zmiany miejsca pracy, przemiany społeczne 
związane z nowymi technologiami, „zmniejszenie skali zatrudnie-
nia w stosunku do wielkości populacji, prekaryzacja pracy, co ozna-
cza zmiany w gwarantowanych wcześniej warunkach zatrudnienia, 
w kierunku obniŜenia płac i niepewności zatrudnienia, wzrastające 
nierówności zarobkowe, międzynarodowe migracje”14, moŜna za-
dać pytanie, czy szkołą wyŜsza – nawet najlepsza – organizując 
proces kształcenia w izolacji społecznej, poradzi sobie z tymi bardzo 
powaŜnymi wyzwaniami. 

Rozwijanie samodzielności i twórczego podejścia studentów do 
wykonania zadań zawodowych moŜe następować jedynie we 
współpracy z pracodawcami juŜ na etapie ich kształcenia. 

W opracowaniu Connection – innowacyjny model współpracy uczel-

ni z biznesem pod redakcją Tomasza Domańskiego autorzy wskazują 
na potrzebę prowadzenia działań skierowanych do czterech grup 
adresatów: absolwentów, biznesu, pracowników wydziałów i stu-
dentów. Wśród najwaŜniejszych działań skierowanych do ww. 
grup adresatów naleŜy uznać: wsparcie w zakresie organizacji prak-
tyk studenckich, udział pracodawców w działaniach dydaktycz-
nych uczelni, utworzenie wydziałowej rady biznesu, utrzymanie 
kontaktów z absolwentami, np. poprzez powołanie absolwenckiej 

________________ 

14 J. Szaban, Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, Difin SA, Warszawa 2013, 
s. 34. 
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rady biznesu, zjazdy absolwentów, włączenie pracodawców w zaję-
cia dydaktyczne15. 

W ramach optymalizacji obszarów współpracy uczelni z praco-
dawcami w niniejszym artykule zostaną zaprezentowane wybrane 
formy tej współpracy. 

StaŜe i praktyki zawodowe –  
obszar najbardziej wyróŜniany przez pracodawców 

Zalecenie Rady Unii Europejskiej16 w sprawie ram jakości staŜy 
uwzględniające traktat o funkcjonowaniu UE, mając na uwadze 
kilka kluczowych zagadnień, m.in.: wysoki poziom bezrobocia 
wśród młodzieŜy, konieczność płynnego przejścia z etapu edukacji 
do etapu zatrudnienia, istnienie dowodów na związek pomiędzy 
jakością staŜu/praktyki a rezultatem w zakresie zatrudnienia, 
wskazuje na potrzebę zmian jakości tych form, przede wszystkim  
w zakresie treści dydaktycznych i warunków pracy. 

Zalecenia Rady koncentrują się kilku wskazówkach, których 
wdroŜenie powinno doprowadzić do podwyŜszenia jakości reali-
zowanych przez studentów staŜy/praktyk. Najistotniejsze z nich to: 
pisemna umowa o staŜ/praktykę, w której określa się jego cele 
edukacyjne, odpowiednie warunki pracy, prawa i obowiązki oraz 
czas trwania staŜu/praktyki, większa przejrzystość odnośnie po-
wiadomień o stanowiskach staŜowych. W opinii Rady kluczową 
rolę w opracowaniu, wdraŜaniu i monitorowaniu programów szko-
leniowych odgrywają partnerzy społeczni, oferując doradztwo za-
wodowe przez całe Ŝycie, które mogłoby informować staŜystów  
o moŜliwościach rozwoju ich kariery czy o zapotrzebowaniu rynku 
pracy na konkretne umiejętności. 
________________ 

15 M. Jas, T. Jurczyk, T. Kamiński, M. Kozakiewicz, M. Sędkowski, M. Tomczyk, 
P. Więckiewicz, Connection – innowacyjny model współpracy uczelni z biznesem. Pod-

ręcznik wdraŜania, red. T. Domański, Łódź 2013, s. 14–15. 
16 Zalecenie Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staŜy (2014/C 

8801). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 
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Realizacja staŜy i praktyk studenckich ma na celu: 
– przyśpieszenie adaptacji społeczno-zawodowej, 
– zapoznania studentów z nowymi technologiami i nowocze-

snymi urządzeniami, 
– zapoznania studentów ze strukturą organizacyjną zakładu 

pracy/instytucji, 
– zidentyfikowania celów, zadań i zakresu odpowiedzialności 

pracowników 
– w działalności produkcyjnej/usługowej/edukacyjnej oraz kon-

sekwentny nadzór nad realizacją zadań, 
– opracowania optymalnych programów staŜy/praktyk poprzez 

wzbogacanie programów o treści istotne dla przyszłego pra-
cownika zatrudnionego w zakładzie pracy/instytucji danej 
branŜy, zgodnej z kierunkiem kształcenia studenta oraz wła-
ściwy dobór asortymentu prac do zadań programowych, 

– racjonalnego i efektywnego wykorzystania czasu pracy stu-
dentów, 

– kształtowanie umiejętności zarządzania czasem, 
– kształtowania umiejętności z zakresu szeroko rozumianej go-

spodarności i troski o mienie społeczne, 
– wdraŜanie studentów do pracy w grupie, 
– kształtowanie samodzielności zawodowej studentów, 
– poznanie środowiska i warunków pracy w wybranym za-

wodzie, 
– konfrontowanie zainteresowań i uzdolnień studentów z kon-

kretnymi sytuacjami zawodowymi, 
– wspomaganie ich w dokonywaniu realnej oceny przydatności 

zawodowej, 
– rozpoznawanie perspektyw rozwojowych dla poszczególnych 

zawodów w regionie i moŜliwości znalezienia w nich zatrud-
nienia, 

– racjonalne planowanie drogi zawodowej i konfrontowanie 
własnych planów zawodowych z potrzebami lokalnego, re-
gionalnego i europejskiego rynku pracy. 
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Uznając wagę staŜu i praktyki zawodowej w procesie kształto-
wania kompetencji zawodowych studentów szkół wyŜszych oraz 
chcąc podwyŜszyć jakość podejmowanych działań, oprócz prowa-
dzenia przez studentów dzienniczków staŜy/praktyk moŜna wdro-
Ŝyć jako element ich oceny portfolio. 

Portfolio to teczka (takŜe w sensie dosłownym, np. segregator)  
z przykładowymi pracami, a w szerszym znaczeniu prezentacja 
dokonań danej osoby – uczestnika staŜu/praktyki zawodowej. 
Teczka portfolio stanowić moŜe swoisty zbiór dowodów osiągnięć 
wypracowanych przez studenta w trakcie trwania staŜu/praktyki 
zawodowej. Portfolio jest narzędziem osobistym jej właściciela. 
Opracowane i zebrane materiały pozwolą na aktywne spojrzenie na 
swoje własne osiągnięcia, ale równieŜ wzbudzenie refleksji i odpo-
wiedź na pytania: Co juŜ umiem? Co powinnam/powinienem jesz-
cze zrobić, aby moje działania były skuteczniejsze i dały lepsze efek-
ty pracy? 

Zawartość teczki powinna być poddawana ciągłemu procesowi 
monitorowania przez opiekunów praktyk oraz przez nauczycieli 
akademickich opiekującymi praktykami się z ramienia uczelni. 

Jednym z podstawowych celów kształcenia na wyŜszej uczelni, 
wynikającym z przemian w treści i strukturze pracy, ze zmieniają-
cych się technologii wytwarzania i coraz bardziej złoŜonych zadań 
zawodowych, jest kształtowanie wśród studentów postaw innowa-
cyjnych. Do działań podejmowanych w tym zakresie moŜna zali-
czyć: 

– wytwarzanie projektów technicznych, ekonomicznych, orga-
nizacyjnych i edukacyjnych o charakterze innowacyjnym dla 
potrzeb konkretnego zakładu pracy, 

– prowadzenie przez pracowników zakładu konsultacji przy 
rozwiązywaniu przez studentów problemów w fazie plano-
wania, wdraŜania i oceny projektów, 

– organizowanie uczelnianych publicznych obron projektów 
wynalazczych i giełd prac o charakterze innowacyjnym, upo-
wszechnianie podejmowanych przedsięwzięć, 
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– organizowanie spotkań, seminariów i sesji ukierunkowanych 
na wdraŜanie do praktyki uczelni nowych technik wytwarza-
nia i rozwiązań organizacyjnych, 

– stosowanie róŜnych technik rozwiązywania zadań wynalazczych. 
Problem współpracy uczelni z pracodawcami dotyka równieŜ  

w duŜej mierze społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie 
budowania dialogu. Termin „społeczna odpowiedzialność biznesu” 
to jedna z koncepcji w nowoczesnym zarządzaniu. MoŜe być ona do-
skonałym tłem dla budowania partnerskiej współpracy w lokalnych  
i regionalnych układach miedzy szkołami wyŜszymi i pracodawca-
mi. To efektywna strategia zarządzania, która poprzez prowadzenie 
dialogu społecznego na poziomie lokalnym przyczynia się do wzro-
stu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym i jed-
nocześnie kształtowania warunków dla zrównowaŜonego rozwoju 
społecznego i ekonomicznego. Odpowiedzialny biznes to podejście 
strategiczne, długofalowe, oparte na zasadach dialogu społecznego  
i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych tak dla przedsiębiorstwa, jak 
i jego całego otoczenia, pracowników, wszystkich interesariuszy i spo-
łeczności, w której działa firma. Odpowiedzialność przedsiębior-
stwa oznacza zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę śro-
dowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli z interesariuszami17. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social  
Responsibility – CRS) jest pojęciem, które w ostatnich latach zyskuje 
coraz większą legitymizację w repertuarze działań zaliczanych do 
obszaru dialogu społecznego oraz w zakresie działań budujących 
relacje przedsiębiorstwa z rynkiem. 

Światowa Rada Biznesu ds. ZrównowaŜonego Rozwoju definiu-
je społeczną odpowiedzialność biznesu jako „ciągłe zobowiązanie 
biznesu do etycznego zachowania oraz przyczyniania się do rozwo-
ju ekonomicznego, przy równoczesnej poprawie jakości Ŝycia siły 
roboczej i jej rodzin, jak równieŜ lokalnej społeczności i społeczeń-
stwa jako ogółu”18. 
________________ 

17 http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html 
[13.02.2016]. 

18 http://enveloper.pl/csr-spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu/ [13.02.2016]. 
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M. Bernatt, dokonując językowej analizy pojęcia „społecznej od-
powiedzialności biznesu”, wskazuje, Ŝe termin ten: 

– odnosi się do społeczeństwa lub jego części, 
– wytworzony jest przez społeczeństwo i jest jego wspólną wła-

snością, 
– przeznaczony jest do obsługiwania społeczeństwa, 
– powinien pracować bezinteresownie dla dobra jakiejś spo-

łeczności, 
– powinien dotyczyć postaw lub działań większości członków 

społeczeństwa, 
– zorganizowany jest przez jakąś społeczność samodzielnie, bez 

udziału państwa19. 
Identyfikacja oczekiwań poszczególnych grup interesariuszy 

umoŜliwia dobór odpowiednich do zdiagnozowanych potrzeb me-
tod oddziaływania i budowania podstaw polityki komunikacyjnej 
kaŜdej organizacji. Skuteczność dialogu społecznego wynika nie 
tylko z respektowania prawa przez wszystkie ze stron w nim zaan-
gaŜowane, ale takŜe z umiejętności rozpoznawania potrzeb szeroko 
rozumianych interesariuszy, celem opracowywania programów 
tworzących rozwiązania systemowe na poziomie zakładu pracy, 
regionu i kraju, słuŜących nie tylko doraźnym interesem, lecz takŜe 
dobru społecznemu, obojętnie czy dotyczyć to będzie praw socjal-
nych, środowiska, przepisów BHP, gwarancji zatrudnienia czy teŜ 
innowacyjności, konkurencyjności i obsługi klienta. 

Korzyści z CSR są wielorakie, a wzajemne powiązania zaleŜno-
ści przyczynowo-skutkowych wykraczają poza proste schematy 
budowania za jego pomocą wizerunku. Korzyści te naleŜy rozpa-
trywać zarówno w odniesieniu do samego przedsiębiorstwa, jak  
i społeczeństwa20. 

Do najwaŜniejszych korzyści dla firmy moŜna zaliczyć: zwięk-
szenie zaangaŜowania i motywacji pracowników, wzrost innowa-
________________ 

19 M. Bernatt, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Wymiar konstytucyjny i między-

narodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2009, s. 27. 
20 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, 

s. 120. 
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cyjności, pozytywny wizerunek, wzrost konkurencyjności, prestiŜ 
w otoczeniu z racji sponsoringu i działalności charytatywnej. 

Korzyści dla społeczeństwa: aktywny udział przedsiębiorstw  
w rozwiązywaniu problemów społecznych, aktywizacja społeczno-
ści lokalnej, rozwój wolontariatu pracowniczego. 

Jedną z form społecznego zaangaŜowania się przedsiębiorstw 
jest wspieranie organizacji społecznych, w tym takŜe organizacji 
działających na rzecz niepełnosprawnych. Uruchamianie progra-
mów społecznych, często we współpracy z doświadczonymi orga-
nizacjami pozarządowymi, spotyka się z coraz większym uznaniem 
i zainteresowaniem przedsiębiorców. Dla firmy zmierzanie w kie-
runku społecznego zaangaŜowania wiąŜe się ze znacznymi osz-
czędnościami i ogromną korzyścią w postaci zbudowania kapitału 
społecznego21. 

Dobrą praktyką w Społecznej Akademii Nauk, dotyczącą 
współpracy uczelni z pracodawcami, jest Rada Biznesu, która na 
bieŜąco monitoruje zmiany dokonujące się na rynku pracy. W jej 
skład wchodzą przedstawiciele m.in.: Alior Banku SA, BRE Banku 
SA, e-dialogu Sp. z o.o., Lupolu Sp. z o.o., PPHU Petecki. Rada Biz-
nesu wspiera Akademię. Do głównych zadań Rady naleŜy określe-
nie zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów oraz uzupełnianie 
ich kwalifikacji poprzez studia podyplomowe. Rada opiniuje pro-
gramy studiów w zakresie kompetencji absolwentów, wskazuje,  
o jakie nowe kierunki lub specjalności poszerzyć ofertę edukacyjną 
w celu dostosowania jej do potrzeb rynku pracy. Przy Radzie Bizne-
su SAN swoją działalność prowadzi Sekcji Pedagogiki i Pedagogiki 
Specjalnej. W jej skład wchodzą przedstawiciele przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjów, poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i szkół integracyj-
nych. Główne działania sekcji są zorientowane na konsultowanie  
i opiniowanie efektów kształcenia, planów studiów, koncepcji stu-
diów oraz opisu sylwetki absolwenta pedagogiki i pedagogiki spe-
cjalnej. Ponadto działania Sekcji są zorientowane na budowanie kon-
________________ 

21 http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/56015 [14.02.2016]. 
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cepcji studiów podyplomowych oraz innych form doskonalenia 
nauczycieli, jakie mogła by podjąć uczelnia w celu podwyŜszenia 
jakości pracy szkoły. Prowadzone są dyskusje na temat podwyŜ-
szenia jakości prowadzonych praktyk pedagogicznych realizowa-
nych w szkołach i innych instytucjach edukacyjnych. Praca Sekcji 
oraz całej Rady Biznesu przy SAN to doskonały przykład na efektyw-
ną współpracę szkoły wyŜszej z jej społeczno-gospodarczym otocze-
niem. Innymi interesującymi działaniami prowadzonymi we współpra-
cy z pracodawcami są organizacje konferencji, podczas których odbywa 
się seria wykładów traktujących o nowych rozwiązaniach technologicz-
nych, seminaria i panele dyskusyjne. 

Wielu autorów zajmujących się problematyką współpracy 
uczelni wyŜszych z pracodawcami formułuje szereg korzyści i ba-
rier związanych z omówioną tu współpracą. Do najwaŜniejszych 
zalet moŜna zaliczyć: zwiększenie rozpoznawalności uczelni wśród 
pracodawców i kandydatów, poprawa jakości kształcenia i badań, 
zwiększenie potencjalnych szans na zatrudnienie po studiach, zali-
czenie praktyk zawodowych, budowa sieci kontaktów w środowi-
sku biznesu, rozwój kariery, podnoszenie jakości kapitału ludzkie-
go, promowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego partnera, 
stworzenie sieci kontaktów ze środowiskiem akademickim22. 

Nieco inne ujęcie korzyści moŜna znaleźć w opracowaniu pt. 
Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki projektów  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 
2007–2013. Autorzy opracowania wyróŜniają jako podstawowe ko-
rzyści moŜliwość wdroŜenia innowacyjnych rozwiązań, dostęp do 
najnowszej wiedzy, wzrost konkurencyjności, wzrost prestiŜu fir-
my, wyŜsza jakość produktu, wyŜsze zyski dla firm23. 

Wśród barier podejmowania współpracy najczęściej wyróŜniane 
są: brak zainteresowania współpracą, niezrozumienie charakteru  
________________ 

22 P. Bryła, J. Jurczyk, T. Domański, Korzyści współpracy uczelni wyŜszych z oto-

czeniem gospodarczym – próba typologii. „Marketing i Rynek” 4/2013, s. 5. 
23 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki projektów w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013, red. K. Bromski, 
PARP, Warszawa 2013, s. 26. 
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i sposobu funkcjonowania partnerów, skomplikowane procedury 
towarzyszące nawiązaniu współpracy i biurokracja, konflikt intere-
sów i zobowiązań, niekorzystny efekt wizerunkowy, obciąŜenie 
pracowników własną działalnością badawczą i/lub dydaktyczną, 
brak integracji współpracy z bieŜącą działalnością firmy, brak moŜ-
liwości ponoszenia duŜych nakładów na projekty badawczo-rozwo-
jowe, niewielka skłonność do podejmowania działań innowacyj-
nych, brak znajomości modeli i wzorców współpracy, zniechęcenie 
w wyniku niesatysfakcjonującej dotychczasowej współpracy, nie-
sprzyjająca kultura organizacyjna firmy24 oraz brak uregulowań 
prawnych, które wspierałyby współpracę między pracodawcami  
a sektorem edukacji, niezgodność oczekiwań związanych z formą  
i zakresem współpracy, opór przed dodatkową pracą, przekonanie, 
Ŝe ciesząca się renomą uczelnia nie potrzebuje zabiegać o współpra-
cę ze środowiskiem biznesowym25. 

Wiele uwag w opracowaniach dotyczących rynku pracy wska-
zuje na potrzebę zmiany roli pracodawcy. Oczywistością staje się 
fakt, Ŝe nowy pracownik, student odbywający staŜ czy praktykę 
zawodową potrzebuje mentora. 

Mentoring uznawany jest jako metoda szkolenia i adaptacji pra-
cownika do warunków firmy. Pracownikowi zatrudnionemu  
w danym przedsiębiorstwie/instytucji powinien zostać przydzielo-
ny opiekun, nauczyciel, przewodnik, czyli mentor, który powinien 
wspierać młodego pracownika/studenta w rozwiązywaniu pro-
blemów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych, wycho-
wawczych i innych, towarzyszących wykonywanym zadaniom 
zawodowym. WaŜną rolę wobec studentów powinien odgrywać 
mentor. Młodzi ludzie mogą czerpać od nich inspiracje do własnego 
rozwoju. Mentor to równieŜ osoba, która powinna pomóc  
w zaplanowaniu rozwoju w danej organizacji, w monitorowaniu 
________________ 

24 P. Bryła, T. Jurczyk, T. Domański, Klasyfikacja barier podejmowania współpracy  

z otoczeniem gospodarczym przez wyŜsze uczelnie, „Marketing i rynek” 5/2013, s. 11 
25 A. Emerling, A. Orlińska, S. Węsierska, Raport, Współpraca firm z sektorem edu-

kacji, PARP, Lewiatan, Warszawa 2010, s. 18–19. 
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postępów i motywowaniu do podejmowania skutecznych działań 
na rzecz danej organizacji. Takim autorytetem powinna być osoba 
posiadająca szeroką wiedzę zawodową, wysoki poziom umiejętno-
ści zawodowych oraz rozwinięte kompetencje interpersonalne. Do-
bry mentor powinien być świadomy swojej misji i być osobą otwar-
tą na szeroko rozumiane zmiany. 

Narzędzie mentoringu coraz częściej bywa stosowane w kon-
tekście rozwiązywania problemów społecznych. MoŜe być ono po-
mocne w pracy z grupami zagroŜonymi wykluczeniem społecznym 
takimi jak bezrobotni, niepełnosprawni, emigranci lub w niwelo-
waniu róŜnic społecznych na tle płciowym. Dzięki relacji mentora 
np. ze studentem ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością udaje się, 
poprzez indywidualne podejście, wysoce motywować go do sku-
tecznego działania26. 

Ukończenie wyŜszych studiów nie jest dziś gwarancją znalezie-
nia zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Powinny one jednak 
ułatwić Ŝyciowy start absolwenta oraz ułatwić adaptację do zmie-
niających się warunków i wymagań rynku pracy. 

NiezaleŜnie od zarejestrowanych trudności w kreowaniu part-
nerstw istnieje potrzeba ich budowania. Do najwaŜniejszych zmian 
stanowiących o potrzebie budowania partnerstw naleŜy zaliczyć: 

– zmiany demograficzne (liczba osób uczących się w przyszło-
ści, implikacje wynikające z wydłuŜonego okresu Ŝycia ludzi), 

– rozwój technologii – postęp techniczny, globalizacja (prioryte-
ty dla lokalnego rozwoju gospodarczego w erze globalizacji), 

– środowisko (zmiana klimatu, nowe źródła energii), 
– praca i zatrudnienie (rozwój rynku usług, zmiany lokalizacji 

miejsc zatrudnienia w regionie, rozwój informatyki i teleko-
munikacji), 

– postawy i wartości (promocja jakości Ŝycia nie tylko dobroby-
tu), polityka (wpływ UE na aktywność lokalną). 

Współpraca – lokalne partnerstwa uczelni wyŜszych i praco-
dawców teraz i w niedalekiej przyszłości powinny wdraŜać zmiany, 
________________ 

26 http://lubuskimentoring.pl/pl/o-projekcie/czym-jest-mentoring [8.02.2016]. 
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tworzyć plany rozwoju uczelni w perspektywie kilku lat, wskazy-
wać działania, które doprowadzą do uwiarygodnienia uczelni wyŜ-
szej w oczach pracodawców. Uczelnie powinny otworzyć się na 
świat pracy, przedsiębiorstwa zaś uczestniczyć w procesie kształce-
nia przyszłych absolwentów. Rozwój współpracy pomiędzy uczel-
niami wyŜszymi a przedsiębiorstwami jest niezbędny. 

Analiza Strategii rozwoju szkolnictwa wyŜszego w Polsce do 
2020 roku pozwala optymistycznie spojrzeć na rozwój partnerstwa 
uczelni z przedsiębiorstwami i pracodawcami. Przewidywane jest 
ustanowienie kompleksowego Programu na rzecz Transferu Wie-
dzy, którego celem będzie promocja i ułatwienie przepływu wiedzy 
i innowacji pomiędzy uczelniami a gospodarką. Na potrzeby po-
wstania Programu wskazują trzy podstawowe fakty: 

– 20% przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką w Polsce nie 
wie o moŜliwościach współpracy z uczelniami wyŜszymi, 

– jedynie 40% przedsiębiorstw próbowało ją podjąć, 
– wdroŜenie podobnych programów w innych krajach (Wielka 

Brytania, Stany Zjednoczone) przyniosło wiele pozytywnych 
rezultatów zarówno dla rynku pracy, jak i wyŜszych uczelni. 

Jednym z zagroŜeń przewidywanych przez autorów Strategii 
związanych z realizacją Programu jest brak zainteresowań ze strony 
pracodawców27. 
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The process from separation to mainstreaming  

and inclusion 

Already during the first decade after the establishment of the 
State of Israel (1948), the topic of special education rose to the edu-
cational agenda. Israel decided in its definition that it is the „nation 
of the Jewish people”, which would emphasize education as consol-
idate the nation in the framework of the project of the „Nation 
Building”. This historic decision brought with it the decision to sep-
arate the state educational system into a number of sectors: the Jew-
ish state sector (which was defined as a the main sector), the reli-
gious Jewish state sector, the Arab state sector, the Druze, 
Circassian, and Bedouin state sectors, and the independent Ultra-
Orthodox sector. 

Simultaneously with these decisions, which were cardinal,  
a public discussion began and a policy was formed on the topic of 
the education of SwSN. The perception that was customary in this 
period and that lasted until the 1970s was that the school of special 
education has clear advantages over another framework and in this 
school the best treatment for SwSN is provided1. In this period there 
was a rise in the number of special education schools in Israel2. The 
reference to the SwSN was by categories, and the type of disorder 
defined the type of treatment. The teaching methods focused on the 
instruction of the study material at a slow pace, with the use of 
many means of illustration, without the adjustment of the contents 
to the learners’ age3. The guiding concept was the perception of 
separateness, which was translated into a special education system 

________________ 

1 G. Avissar, T. Bab, Processes and trends in the planning of the studies in Israel for 

students with disabilities, Theory and Practice in the Planning of the Studies, 2010, 21. 
2 H. Ronen, Inclusion: Issues and disputes, [in:] Inclusiveness: Learners with disabili-

ties in education, eds S. Reiter, Y. Leyser, G. Avissar, AHVA Publishers, Haifa, 2007. 
3 S. Reiter, ‘Normalize’ the Integration, [in:] Inclusiveness: Learners with disabilities 

in education, eds S. Reiter, Y. Leyser, G. Avissar, AHVA Publishers, Haifa, 2007;  
H. Ronen, Inclusion: Issues and disputes. 
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with an independent status that acts separately from general  
education4. 

The first objection to the perception of separateness began in the 
1970s, when a different approach developed, called „normaliza-
tion”, which placed at its center the right of the individual in socie-
ty, including the individual with special needs, to a normal life-
style5. According to this perception, people with disabilities have 
the right to live under conditions that are as similar as possible to 
the life conditions of people without disabilities. It is necessary  
to educate the members of society to accept people with disabilities 
among them and not to see them as a marginal group6 with all the 
concomitant negative implications. 

On the background of this perception, in Israel, like in the West-
ern World, began to grow a movement that called for inclusion and 
has based itself upon the humanistic philosophical perception, 
which sees SwSN to be equal in rights to the student who is not 
disabled. Consequently, the perception was adopted. Accordingly, 
the basic right of SwSN is to learn together with their peers, mem-
bers of the same age group, in one educational system7. The propo-
nents of this approach maintained that the inclusion will contribute 
to the promotion of two positive processes. On the one hand, it will 
support the acceptance of those with special needs into general so-
ciety and on the other hand, it will help the „regular” students 
know that in society there are also those with special needs and 
therefore it is necessary to accept them. 

At the basis of this perception was the idea of inclusion, which is 
established, on the fact that all members of society will understand 
________________ 

4 M. Marom, K. Bar-Simon Tov, A. Kron, P. Koren, Inclusion of special needs chil-

dren in the regular educational system: A review of the literature, The Center for the 
Research of Social Policy in Israel Press, Jerusalem, 2006. 

5 B. Nirje, The basis and logic of the normalization principle, Australia and New 
Zealand Journal of Developmental Disabilities, 1985, 11(2). 

6 Ibidem 
7 G. Avissar, Inclusion and accessibility: Curriculum planning and implementation for 

students with disabilities, Mofet Institute, Tel Aviv, 2010; M. Marom et al., Inclusion of 

special needs children in the regular educational system. 
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that there is a continuum and a range of people, when each one of 
them has a basic right not only for existence but also for a place, for 
presence, for expression. Thus, the principle of equality will be real-
ized, in practice, and will change from formal to essential8. 

The Israeli educational system has been found for a number of 
years in a gradual process of implementation of a process that we 
suggest to call on the continuum from mainstreaming to inclusion. 
Namely a process that combines the assimilation of the approach 
that sees main importance in the inclusion of the SwSN in the school 
environment alongside the development of unique adjusted educa-
tional frameworks. 

An important milestone of the inclusion movement was the Sal-
amanca Statement (1994). At the end of the international conference 
in Spain, the decision was made, as phrased in the following state-
ment: 

Regular schools with this inclusive orientation are the most effective 
means of combating discriminatory attitudes, creating welcoming 
communities, building an inclusive society and achieving education for 
all; moreover, they provide an effective education to the majority of 
children and improve the efficiency and ultimately the cost-effecti-
veness of the entire education system9. 

Two main approaches of inclusion developed: the mainstream-
ing/integration approach and the full inclusion approach. These 
approaches were based on a different interpretation of a principle 
that developed with the discussion about the inclusion of the SwSN 
in the regular environment, i.e. the principle of the Least Restrictive 
Environment (LRE). 

According to the mainstreaming approach, it is necessary to 
place SwSN in a framework that will limit their development, quali-
________________ 

8 Y. Harpaz, Every Student Is a Student with Special Needs (Interview with Prof. 
Shunit Reiter) Hed Hahinuch (Echo of Education), 2013, 87(6), p. 44. 

9 UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza-
tion, The Salamanaca Statement on principles, policy, and practice in special education and 

framework of action in the field of special education. Salamanaca, Spain, 1994, p. IX. 
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ty of life, and achievement of objectives and goals set for their edu-
cation to the least possible extent10. For this, it is necessary to create 
a continuum of educational frameworks that will provide an ade-
quate solution for the needs of the diverse population of SwSN. 

According to the full inclusion approach, it is necessary to elim-
inate the separate frameworks that cause discrimination and lack of 
equality and to adjust the regular framework to the widest variety 
of students, whether or not they have disabilities11. 

From the 1990s, the mainstreaming approach (and not the full 
inclusion approach) is being implemented in the Israeli educational 
system, and thus in the special education system. It calls for the 
existence of a continuum of frameworks, which this article will dis-
cuss in the second part. 

The special education system in Israel, which underwent a de-
velopmental process, is found today on the continuum that we sug-
gest to call in this article from mainstreaming to inclusion. This contin-
uum is based in Israel on the assumption that the SwSN population 
is diverse in terms of the types and severity of disabilities and in 
terms of the child’s needs. Therefore, as the framework is more sep-
arate, the services given there to the student will be more compre-
hensive and will provide more adequate solutions for students with 
more severe and complex disabilities. During this period we can 
observe the first signs of the inclusion approach which perceives the 
otherness of the SwSN in a natural way. 

The continuum of educational frameworks for SwSN ranges 
from the school of special education, the special class in the general 
school, and inclusion in the regular class. The guiding principle 
during the placement is the suitability to an environment that will 
least limit the child’s development and this only after the severity of 
________________ 

10 J.B. Crockett, J.M. Kauffman, The least restrictive environment. Lawrence  
Erlbaum, New Jersey, 1999; P. Howard, The Least Restrictive Environment: How to tell 

Journal of Law & Education, 2004, 33. 
11 P. Mittler, Working towards inclusive education social contexts. David Fulton  

Publishers, London, 2000; W. Stainback, S. Stainback, eds, Controversial issues con-

fronting special education, Allyn & Bacon, Boston, 1996. 
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the disability, despite the assistance and services provided to the 
child in the framework where he learns, does not allow him to be 
provided with satisfactory education12. This approach, which is 
implemented in Israel, is supported by the Quality of Life (QOL) 
concept, which developed during the past two decades and consti-
tutes a redefinition of the principle of normalization13. This concept 
addresses the degree of fit between the individual’s needs and the 
environmental conditions, according to which it is not enough to 
strive to integrate the individual in a more normative framework, 
rather is it necessary to allow him/her an environment that enables 
him/her to express his/her values, aspirations, and choices14. 

The first milestone: The Special Education Law 

The first milestone of the development of the recognition of the 
rights of SwSN was the legislation of the Special Education Law in 
Israel on July 12, 198815. The goal of the law is to protect the rights 
of SwSN in the educational system and to give these rights legal 
validity. In addition to express the commitment of the educational 
system, as representing society, towards SwSN from age 3 to age 21, 
who have a variety of needs and who have physical, mental, intel-
lectual, or behavioral disabilities. 

The law determined special education as a right and therefore as 
a civic entitlement16. By this entitlement, special education sought to 
________________ 

12 H. Ronen, Inclusion: Issues and disputes. 
13 S. Reiter, R.L. Schalock, Applying the concept of Quality of Life in Israeli special 

education programs: A national curriculum for enhanced autonomy in students with special 

needs, International Journal of Rehabilitation Research, 2008, 31(1). 
14 S. Reiter, ‘Normalize’ the Integration; R.L. Schalock, Introduction and overview to 

the special issue on quality of life, Journal of Intellectual Disability Research, 2005, 10; 
R.L. Schalock, M.A. Verdugo Alonso, eds, Handbook on quality of life for human service 

practitioners. American Association on Mental Retardation, Washington, DC, 2002. 
15 The Special Education Law, 5748, State of Israel, 1988. 
16 N. Blass, A. Laor, Special education in Israel and the policy of inclusion. The Cen-

ter for the Research of Social Policy in Israel Press, Jerusalem, 2002; D. Neon,  
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establish a situation in which the SwSN, on the one hand, will enjoy 
systemic learning-teaching processes alongside a series of treat-
ments and services adjusted to their special needs and on the other 
hand, will integrate into the regular system as equals. The law, 
therefore, includes both content in the field of the civic rights and  
a special and unique spirit that seeks to determine social norms. 
Above all, the law determined precedence and advance preference 
of the general educational system over the special education sys-
tem17, assuming that SwSN who will be integrated as much as pos-
sible in general education will be ready for full integration in society 
outside of the areas of the school. As stated in the law (article 2): 
“The goal of special education… to facilitate the inclusion in it and 
in the work force”18. The law extended the right of the parents in the 
making of the decisions regarding the placement of their children, 
the preparation of the individual education plan for their child, and 
the involvement in the educational process in general19. 

The practical translation of the law included two trends. The 
first trend was the transition of learning disabled students from 
separate schools of special education to classes defined as “special” 
in the schools of general education. The second trend was the transi-
tion of students from the „special” classes in the general education 
schools to the regular classes, while providing different types of 
assistance to these students so as to enable their inclusion. 

These two trends illustrated in practice that over the years the 
approach was assimilated not only philosophically but also practi-
cally in the educational field. The students with severe difficulties 
________________ 

M. Milshtein, M. Marom, Integration of children with special needs in the elementary 

schools: Follow up after the implementation of the ‘Book of Inclusion’ in the Special Educa-

tion Law. The Center for the Research of Disabilities and Employment of Special 
Populations, Jerusalem, 2012. 

17 M. Marom et al., Inclusion of special needs children in the regular educational system. 
18 The Special Education Law 5762 (Amendment No. 7), State of Israel, 2002. 
19 C. Igel, S. Malichi, Special Education Law – Social, value-oriented, and professional 

reflection in the shaping of policy, [in:] Inclusiveness: Learners with disabilities in educa-

tion, eds S. Reiter, Y. Leyser, G. Avissar, AHVA Publishers, Haifa, 2007; M. Marom 
et al., Inclusion of special needs children in the regular educational system. 
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remained in the special schools20. The number of classes defined as 
„special” in the schools of general education steadily increased. This 
change, which was fundamental led, as every change does, to opposi-
tion, primarily among principals and teachers. The hours allotted for 
the inclusion of the students in the regular classes were few. The teach-
ers in the regular classes did not know how to cope with children with 
disabilities. The research study of Reiter, Schanin, and Tirosh (1998) 
indicated that the teachers did not support the inclusion and preferred 
the opening of special education classes in their schools 21. 

The special classes in the general education school to which the 
inclusion students were transferred from the regular classes did not 
constitute a true solution for them. This issue awakened a profes-
sional and public opposition, which was expressed in the report of 
the State Comptroller: 

The special classes, to which the lion’s share of the hours was allot-
ted… are the most significant and segregated framework of special ed-
ucation in the general education framework. This is the framework that 
creates the greatest opposition of the parents22.  

The second and the third milestone:  

Implementation committees and the „Inclusion Article” 

Since the legislation of the Special Education Law (1988), the 
implementation of inclusion in Israel has been examined. The sec-
________________ 

20 Margalit Committee, Report of the Committee for the Examination of the Realiza-

tion of the Ability of Students with Learning Disabilities. Ministry of Education, Culture, 
and Sport, Department of Special Education, Jerusalem, 1997; D. Neon, M. Mil-
shtein, M. Marom, Integration of children with special needs in the elementary schools. 

21 S. Reiter, M. Schanin, E. Tirosh, Israeli elementary school students’ and teachers’ 

attitudes towards mainstreaming children with disabilities, Special Services in the 
Schools, 1998, 13(1/2). 

22 State Comptroller Report, The Coping of the Educational System with Special  

Needs Children. Annual Report Number 43, for the 1992 Years and Accounts for the 
Financial Year 1991, Office of the State Comptroller, Jerusalem, 1992, p. 298–308. 
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ond milestone occurred during the1990s. In the year 1994, the mas-
terplan for the implementation of the Special Education Law was 
constructed. Then, the Ministry of Education took upon itself the 
full commitment to the Special Education Law and its implementa-
tion23. Later on two professional committees were established at the 
initiative of Ministers of Education and in response to public pres-
sure – the Committee for the Examination of the Fulfillment of the 
Ability of Learning Disabled Students (Margalit Report, 1997)24, and 
the Committee for the Examination of the Implementation of the 
Special Education Law (Margalit Report, 2000)25. 

The third milestone was followed the conclusions of the com-
mittees and the public discussion about the issue of the inclusion. 
This milestone indicates a main turning point in the aspiration for 
the full assimilation of the inclusion approach. It occurred in the 
year 2002, when it was decided to add the amendment to the Spe-
cial Education Law, amendment 7 (B), called the „Inclusion Arti-
cle”26. The main point of the amendment to the Special Education 
Law is the arrangement of the implementation of the inclusion of 
the SwSN in general education and primarily the anchoring of their 
rights and the services to be provided to them by law27. 

In June 2003 this effort for the assimilation of the inclusion  
approach received support in the General Administration Circular 
________________ 

23 G. Avissar, A. Moshe, P. Licht, “These are basic democratic values”: The percep-

tions of policy makers in the Ministry of Education with regard to inclusion, [in:] Inclusive-

ness: From theory to practice, eds S. Reiter, G. Avissar, AHVA Publishers, Haifa, 2013; 
D. Neon, M. Milshtein, M. Marom, Integration of children with special needs in the 

elementary schools. 
24 Margalit Committee, Report of the Committee for the Examination of the Realiza-

tion of the Ability of Students with Learning Disabilities. 
25 Margalit Committee, Report of the Committee for the Examination of the Imple-

mentation of the Special Education Law, Ministry of Education, Jerusalem, 2000. 
26 The Special Education Law 5762 (Amendment No. 7), State of Israel, 2002. 
27 G. Avissar, Ts. Bab, Processes and trends in the planning of the studies in Israel for 

students with disabilities; G. Avissar, A. Moshe, P. Licht, “These are basic democratic 

values”; D. Neon, M. Milshtein, M. Marom, Integration of children with special needs in 

the elementary schools. 
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of the Ministry of Education (10/B), in which there is a statement 
that obligates the new objectives of general education to constitute  
a supra-framework that supports SwSN. It is stated in the Circular 
that: 

One of the touchstones of the educational system in Israel is its ability 
and willingness to provide an appropriate educational-scholastic solu-
tion for the special needs of students who find it difficult to adjust in 
scholastic or social terms to the norms accepted in the general education 
framework, and to avoid, to the extent possible, their referral to the spe-
cial education frameworks. There is no dispute that there are students 
with special needs who have significant complex and comprehensive 
problems in different areas of functioning that necessitate comprehen-
sive multidisciplinary intervention for most of the days of the studies 
and they therefore need an special educational-remedial framework to 
them. These students, and only these, are intended for the frameworks 
of special education. Most of the students with special needs can fit into 
the framework of the regular class using the inclusion program and can 
derive benefit from this both scholastically and socially-emotionally28. 

The fourth milestone:  

„Money Follows the Child” according to parents’ choice 

The fourth milestone that constitutes another turning point in 
the perception of special education in Israel was expressed in the 
conclusions of the Governmental Committee under the leadership 
of the retired Supreme Court Justice Dalia Dorner (2009). The 
Committee recommended commencing a pilot, which can be called 
revolutionary, in the Israeli educational system. In this framework 
two changes would be performed. The first change is that all par-
ents of SwSN can choose the framework in which their child will 
________________ 

28 Circular of the Director General: The Mainstreaming program in the general edu-

cation frameworks – For dealing with students with special needs who learn in the regular 

classes and in the special education classes, Ministry of Education, Jerusalem, June 1, 
2003, 10(b). 
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study. The second change is that the budget for the financing of the 
student’s special needs will come with him to the school where he 
will learn. This change was called by the Dorner Committee the 
principle of the „Money Follows the Child” according to parents’ 
choice. On this point, the Committee stated, 

In the way that the budget of every child with special needs will be  
determined according to the characterization of his functioning  
and not only his disability and will be referred to the certain educa-
tional framework in which he and his parents chose that he would be 
educated29. 

During the year 2012 the Israeli educational system advanced 
another step when the Ministry of Education decided to add the 
„Objective of Inclusion” to the eleven objectives of the strategic plan 
of the Ministry of Education. The objective of inclusion addresses 
the inclusion of students with scholastic, functioning and develop-
mental difficulties in the general educational system and their pro-
motion out of the aspiration to increase even further their ability of 
inclusion and to provide a variety of solutions to their needs before 
their referral to the inclusion committee30. 

Examination of the implementation of the objective of inclusion 
reveals that, on the one hand, its importance from a systemic per-
spective lies in the very determination that it is necessary to inte-
grate the students who have difficulties in general education. This 
step also indicates the adoption of the perception of inclusion in the 
general educational system and the determination of the responsi-
________________ 

29 Dorner Committee, Report of the Public Committee for the Examination of the Spe-

cial Education System in Israel, Ministry of Education, Jerusalem, 2009, pp. 65–66. 
30 The Inclusion Committee is a school committee headed by the school princi-

pal. It determines, on the basis of an acceptable assessment, whether a student is 
entitled to be included in the inclusion program. A student who is included in the 
inclusion program is called an ‘inclusion student’ and the support given to him 
comes from the resources of special education. 

Book of Inclusion: Clarification of the outlooks and implementation in the inclusion 

process, Ministry of Education, the Pedagogical Secretariat, Jerusalem, 2012. 
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bility for SwSN, a responsibility perceived in the past primarily as 
the province of the people of special education. However, on the 
other hand, it is possible to see that the very determination that it is 
necessary to prevent the arrival of SwSN to special education is an 
inappropriate statement. The statement that special education is  
an inappropriate place and the general education is preferable (for 
those with difficulties as well), separates and labels special educa-
tion and is contradictory to the spirit of inclusion, as perceived, for 
example, by Prof. Shunit Reiter from the Department of Special  
Education at the University of Haifa stated that, 

Inclusion means the acceptance of others as they are, even if they  
are different from the norm; the reference to their disability is accepted,  
as one of the ways in which people are different from one  
another…people with disabilities want the recognition of their disabili-
ties and not the „enlightened” denial of them or the „polite” ignoring 
of them31. 

The data of more than a decade indicate that in Israel, like in the 
Western World, the number of SwSN who study in general educa-
tion is steadily increasing. Thus, for example, according to the data 
of the Ministry of Education in the year 2001 a total of 1,656,607 
students studied in the educational system in Israel, of whom 73,500 
students are integrate in general education, of whom about 7,600 
are students with difficult and complex disabilities. A total of 39,000 
studied in separate frameworks32. A research document prepared 
for the Israeli Parliament in the year 2009 indicates that out of total 
of 1,848,864 students in Israel more than 80,000 SwSN received spe-
cial education services within regular classes in the framework of 
the inclusion program and about 62,000 students learn in separate 
frameworks of special education33. 
________________ 

31 Y. Harpaz, Every Student Is a Student with Special Needs, p. 40. 
32 H. Ronen, Inclusion: Issues and disputes, p. 30. 
33 Y. Vorgan, Implementation of the ‘Mainstreaming Law’ in the 2010 school year. 

HaKnesset, Center of Research and Information, Jerusalem, 2009, p. 4. 
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In the year 2013, out of total of 2,080,919 students in Israel, 
117,000 students studied in the frameworks of inclusion in the gen-
eral schools. 74,000 students studied in separate frameworks of spe-
cial education in 1,554 special education kindergartens, 523 schools 
of special education, and 3,668 classes of special education in the 
regular schools34. These data indicate an increase in the number of 
inclusion students who study in the framework of general educa-
tion but also an increase in the number of students who study in 
separate frameworks. 

Continuum of Frameworks of Special Education in Israel 

The perception of inclusions is expressed in the continuum of 
frameworks of special education in Israel. The term „continuum of 
frameworks” addresses the legitimization of the possibility of SwSN 
to integrate in a Least Restrictive Environment (LRE), the environ-
ment that least restricts their development, quality of life, and 
achievement of objectives and goals set for their education35, rang-
ing from a separate framework to inclusion. 

The perception is dynamic and is aimed at the possibilities of 
movement and transition between the existing frameworks36, so as 
to provide an appropriate solution for the needs of the diverse pop-
ulation of SwSN37. This population includes students with diverse 
learning disabilities, students with mental retardation who are 
found at different levels of functioning, students with emotional 
and behavioral disorders at different levels of severity, students on 
the autistic spectrum, students with mental disturbances, students 
with sensory disorders (deaf and hard of hearing students, blind 
________________ 

34 N. Dekel, Special education is an entitlement and not a punishment, Echo of Edu-
cation, 2013, 87(6), p. 47. 

35 G. Avissar, A. Moshe, P. Licht, “These are basic democratic values”. 
36 H. Ronen, Mental retardation: study, practices and teaching, Ach Publishers,  

Kiryat Bialik, 2005. 
37 H. Ronen, Inclusion: Issues and disputes. 
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and visually impaired students), students with different difficult 
physical handicaps, and students who are developmentally delayed 
and language delayed38. 

The continuum of frameworks is found on the range according 
to the degree of distance from general education: a segregated spe-
cial education framework – a day or residential school for special 
education, a special education class in a general school, and  
a framework of inclusion in the regular class. In the separate schools 
of special education there are students whose disability is most  
severe, and the special education given to them is comprehensive, 
in-depth, and most intensive. As the framework is more integrating, 
the students’ disabilities are less severe and the special education 
provided for them is more limited39. The policy of inclusion in Israel 
strives to reduce the number of SwSN who learn in separate frame-
works and to increase the number of SwSN who learn in the more 
integrative frameworks. 

The principles that lead the placement of the SwSN in the edu-
cational framework is determined according to the following prin-
ciples: the preference for the more normative framework; the 
placement in the framework that least restricts the development; 
quality of life and achievement of the goals and objectives set for the 
education of the individual, and the transfer of the student to a sep-
arate framework only after all the possibilities have been realized. 
In this case, the student does not derive benefit from the framework 
in which he/she is found and only when it is clear that the separate 
framework will better meet his/her needs40. 

The goal of the work process that exists in all the special educa-
tion frameworks is derived from the Special Education Law (1988). 
It is to promote the students academically, socially, and emotionally 
________________ 

38 R. Talmor, ,Educators’ attitudes toward inclusion, [in:] Inclusiveness: Learners with 

disabilities in education, eds S. Reiter, Y. Leyser, G. Avissar, AHVA Publishers, Haifa, 
2007. 

39 H. Ronen, Mental retardation: study, practices and teaching. 
40 H. Ronen, Inclusion: Issues and disputes. 



On the continuum from mainstreaming to inclusion 177 

and to prepare them for their future lives as adults who fit into and 
participate in society and the community41. 

The inclusion approach is expressed in each one of the frame-
works, primarily through the construction of an individualized 
program for each SwSN and through the development of adjusted 
curricula42. The curricula in all the frameworks in which the SwSN 
are integrated, are adjusted to the continuum of the levels of func-
tioning; to the principles of the Quality of Life that address the  
adjustments and changes that will enable the access of SwSN to the 
curricula and the participation in it; to personal support through an 
individualized program when the student is a partner in its prepa-
ration; the participation of the student in the community life from  
a young age and the development of an autonomous personality. 
As the level of the cognitive functioning of the students who learn 
in the frameworks of special education deviate from the norm, the 
number of adjustments and alternatives are greater relative to the 
members of the age group43. The work in the special education 
frameworks in Israel is based on a broad constellation of support of 
professionals who specialize in a variety of areas and who create in 
their joint work an interdisciplinary team44. 

Although it was decided in Israel to implement the inclusion 
approach, a committee established in February 2000 for the exami-
nation of the implementation of the Special Education Law noted 
that: “Although it is possible to predict that the consistent decline in 
________________ 

41 The Special Education Law, 5748–1988, State of Israel. 
42 P. Shavit, D. Tal, Teaching in an inclusive classroom: Contemporary trends and  

issues, [in:] Inclusiveness: From theory to practice, eds S. Reiter, G. Avissar, AHVA 
Publishers, Haifa, 2013. 

43 D. Tal, D. Leshem, Principles in the planning of the studies in special education: 

Abstract of the draft of the circular of the general director, planning the studies in the school 

of special education. Ministry of Education, the Department of Special Education, 
Jerusalem, 2007. 

44 I. Manor-Binyamini, Teamwork in interdisciplinary teams: Theory, research, and 

implementation, Ministry of Education, the Department of Special Education, Jerusa-
lem, 2009. 
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the number of students in schools of special education will contin-
ue, it is impossible to give up on them”45. 

The special needs of the students led to the continuation of the 
existence of the schools of special education that are regional day 
schools or residential schools and the learners there are entitled to 
free education from the age of 3 to the age of 21. Every school has  
a main characteristic according to which SwSN are referred to it and 
their classes are homogeneous in terms of the classifications of their 
students’ disabilities46. 

However, there are considerable differences between the stu-
dents in the same class, in the same grade and between the grades 
because of the difference in the students’ functioning and the wide 
range of ages in the same school47. The SwSN who learn in the 
schools of special education have diverse problems, which are more 
severe and complicated, and need intensive special education that is 
multidisciplinary and comprehensive during most of the hours of 
the day48. These students include students with severe to moderate 
mental retardation, autism, students with severe behavioral and 
mental disabilities, students who have cerebral palsy, and students 
with complex learning disabilities49. To meet the objectives of the 
inclusion, as a guiding principle of the educational system, it was 
determined that the special education school will take care for frame-
works of integration of SwSN in society and in the community. 

Although the Special Education Law prefers placement in gen-
eral education over special education, the schools of special educa-
tion supply services that the students would not completely have if 
they were integrated in the framework of general education. This 
________________ 

45 Margalit Committee, Report of the Committee for the Examination of the Imple-

mentation of the Special Education Law, p. 17. 
46 N. Blass, A. Laor, Special education in Israel and the policy of inclusion. 
47 D. Tal, D. Leshem, Principles in the planning of the studies in special education. 
48 Margalit Committee, Report of the Committee for the Examination of the Imple-

mentation of the Special Education Law; H. Ronen, Inclusion: Issues and disputes. 
49 Margalit Committee, Report of the Committee for the Examination of the Imple-

mentation of the Special Education Law. 
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phrasing of the law reflected a contradiction that is expressed in the 
public discussion in Israel. The services for the special needs are  
a long study day, studies during the official vacations of the educa-
tional system, and services from teachers with specific and diverse 
specializations and experts from the paramedical professions, ther-
apists in the emotional domain, and additional experts. 

The service provided to these students in the special education 
school is through personal educational plans built by the inter-
disciplinary staff in the school and implemented in an individual-
ized manner and in groups. Namely, with the adjustment of the 
curricula, teaching materials, and teaching methods and with  
the adjustment of the educational environment50. 

The planning of the studies in the special education school in-
cludes an adjusted „academic axis” (language education, mathemat-
ical education, information and communication technology, science 
and technology, civics, arts, and physical education) and a ‘prepara-
tion for life’ axis. The planning of the studies is according to the 
continuum of ages (for the most part, ages 6-21) and includes strat-
egies for the connection between the personal learning plan built for 
each child and the class learning plan, so as to ensure the implemen-
tation of the personal plan. Additional subjects of study are includ-
ed in the curriculum according to the characteristics of the popula-
tion of students51. 

On the continuum of the frameworks, the special education 
class in the school of general education is intended to provide the 
SwSN with three components: (1) an adjusted, special framework, 
(2) a framework that will allow the child to be found in the general 
school, and (3) a framework that will avert the child’s separation 
from the general school and will encourage his integration among 
his peer group in diverse ways. 

Students with mild mental retardation are referred to the special 
classes in the school of general education, students with learning 

________________ 

50 C. Igel, S. Malichi, Special Education Law; H. Ronen, Mental retardation. 
51 D. Tal, D. Leshem, Principles in the planning of the studies in special education. 
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disabilities of different levels of severity, students with emotional 
and behavioral disorders, ASD, and sensory disorders (deaf and 
hearing impaired students, blind and vision impaired students), 
and students with developmental delays and language delays. 
These students are entitled to paramedical treatments, treatments in 
the emotional field, psychological and educational services, and  
a special aide for the needy52. Every class has a main characteriza-
tion according to which the SwSN are referred to the class53. 

Like in the special education schools, in the special class in the 
general school the needs of SwSN are provided by learning in  
a class in which a small number of students learn and by a teacher 
who was trained for teaching special education. The teacher imple-
ments an individual approach for the class students, builds for eve-
ry student an individualized educational plan that is implemented 
individually or in groups. In addition, the teacher adjusts the teach-
ing methods, teaching materials, assessment methods, and the edu-
cational environment to the students’ needs54. 

The planning of the studies in the framework of the class for 
special education in the school of general education is based on the 
planning of the studies that aspires towards inclusion and therefore 
it is related to the age group in the school. The reliance on the cur-
riculum of general education is intended to reduce gaps in the level 
of the achievements of the students who learn in the class of special 
education compared to the age group who learn in the class of  
general education and to enable the integration of those who are 
suitable in a number of subjects of study in the class of general edu-
cation. 

The model of educational work that integrates the SwSN from 
the special education class with those their age also occurs on a con-
tinuum: 
________________ 

52 D. Neon, M. Milshtein, M. Marom, Integration of children with special needs in 

the elementary schools. 
53 H. Ronen, Inclusion: Issues and disputes. 
54 C. Igel, S. Malichi, Special Education Law; H. Ronen, Inclusion: Issues and  

disputes. 
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1. Local/minor inclusion according to which classes are found 
physically in the general school but because of severe behavior 
problems of the class students, there is minimal inclusion. 

2. Inclusion of special education classes in events and projects in 
the school (ceremonies, trips, etc.). 

3. Functional non-academic inclusion, according to which  
a number of students from the special class fit into non-
scholastic activities in the parallel regular class in the school 
(sports, art, etc.). 

4. Functional academic inclusion, or the scholastic inclusion of  
a student or a number of students from the special class in one 
or a number of study subjects55. 

To enable the optimal realization of the principle of the continu-
um from mainstreaming to inclusion, in Israel there is a framework of 
inclusion that addresses the regular homeroom class in which the 
SwSN are integrated. This framework operates according to the 
model of full inclusion, according to which students with different 
functioning levels study in a shared scholastic space, with full part-
nership between SwSN and the peer group56.” 

About 90 percent of the SwSN who are integrated in general ed-
ucation in Israel have mild disabilities57. These students include 
students with learning disabilities, students with mild mental retar-
dation, students with mild behavioral and emotional problems, 
students with attention deficit hyperactivity disorder, or language 
delayed students58. About 10 percent of the students who are inte-
grated in the regular classes have moderate to severe disorders or 
complex problems59, including students with difficult mental retar-
________________ 

55 H. Ronen, Inclusion: Issues and disputes. 
56 M. Marom, et al., Inclusion of special needs children in the regular educational  

system; P. Shavit, D. Tal, Teaching in an inclusive classroom. 
57 Y. Vorgan, Implementation of the ‘Mainstreaming Law’. 
58 O. Almog, Y. Leyser, Counselor role and interventions which facilitate the inclu-

sion of students with special needs in general education, [in:] Inclusiveness: Education and 

society, eds S. Reiter, Y. Leyser, G. Avissar, AHVA Publishers, Haifa, 2011. 
59 Y. Vorgan, Implementation of the ‘Mainstreaming Law’. 
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dation, students with autism, and students with severe mental or 
behavioral disorders, students with sensory disorders (vision and 
hearing impairments), and students with physical handicap or 
health problems60. The inadequate allocation of support hours for 
the integrated students leads to the situation in which the children 
with severe and complex disabilities who are integrated in general 
education receive fewer hours of assistance, in comparison with 
children with similar disorders, at the same functioning level, who 
study in the special education framework61. 

The discussion of the issue of the inclusion students is held 
within the school Inclusion Committee under the leadership of the 
school principal. According to the decisions of the Committee the 
entitlement of the students to a variety of types of support is deter-
mined: individualized or group teaching and support from the staff 
members who have training in special education, paramedical 
treatments, treatments in the emotional field, psychological and 
educational services, a special aide for the needy students, individ-
ualized learning plan, different learning aids, and adjustments in 
the curricula and in the ways of examination62. 

The support given to the inclusion student includes additions to 
the regular curriculum. The main part of the teaching is held in the 
regular class by teachers who do not have training for special edu-
cation63. The scope of the support given to the inclusion student 
(with the exception of those students entitled to an aide) is set in the 
discussions of the interdisciplinary staff of the school. 

Most of the resources allotted to the inclusion students are for 
teaching and a small part is dedicated to paramedical treatment 
hours64. The mean of the support hours is about three weekly hours, 
________________ 

60 O. Almog, Y. Leyser, Counselor role and interventions which facilitate the  

inclusion. 
61 D. Neon, M. Milshtein, M. Marom, Integration of children with special needs in 

the elementary schools. 
62 Ibidem; The Special Education Law, Amendment No. 7. 
63 P. Shavit, D. Tal, Teaching in an inclusive classroom. 
64 N. Blass, A. Laor, Special education in Israel and the policy of inclusion. 
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some with individualized support and some in the group frame-
work. The support for the inclusion students is given in the home-
room class and in other frameworks outside of the homeroom class 
with additional students from the age group65. 

In Israel there are two main models of the inclusion of SwSN in 
the general education system: 

1. The inclusion of students with mild disabilities in the regular 
classes with the help of a special education teacher. These stu-
dents are entitled to the help of a special education teacher 
that is performed in an individualized manner or in smaller 
learning groups, inside or outside of the class66. 

2. Inclusive classes in which a number of SwSN (generally up to 
eight) study along with ‘regular’ students. In this class there 
are two teachers: a special education teacher and a general 
education teacher who determine together the curriculum. 
Some of the lessons are joint, and in some of the lessons the 
SwSN learn separately with the special education teacher67. 
The aspiration is to integrate the SwSN in all the theoretical 
subjects learned in the class, even if the learning material and 
the teaching method are different68. 

The approach of on the continuum from mainstreaming to inclusion 
is expressed in that for every student, who is integrated in one of 
the two described models, an individualized educational plan is 
built adjusted to his needs and abilities. The individualized educa-
tional plan includes the adjustments (including adjustments in  
examination), the changes, and the alternatives required according 
to the needs of the student – his functioning, disability, and age – 
and the support given to him, such as a teaching aide, devices, and 
________________ 

65 M. Marom, et al., Inclusion of special needs children in the regular educational  

system; P. Shavit, D. Tal, Teaching in an inclusive classroom. 
66 R. Talmor, Educators’ attitudes toward inclusion. 
67 M. Marom, et al., Inclusion of special needs children in the regular educational  

system; Ibidem. 
68 M. Marom, et al., Inclusion of special needs children in the regular educational  

system. 
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unique aids. The student and his parents are partners in the process 
of the building and implementation of the individualized educa-
tional plan69. 

The findings of research studies performed in Israel on the topic 
of inclusion present a picture similar to that in other countries (for 
example, Avissar, 2002; Avissar, Reiter, & Leyser, 2003; Gavish & 
Shimoni, 2006; Reiter, Schanin, & Tirosh, 1998; Shechtman, Reiter, & 
Schanin, 1993)70. The positions of the teachers of general education 
on the topic of inclusion are positive. The reservations and difficul-
ties that the general education teachers bring up in the fulfillment of 
the idea of inclusion can indicate the difficulties that the inclusion 
teachers encounter in their work with them. The teachers of general 
education raise the need for the adjustment of the educational envi-
ronment to inclusion, including: the allocation of appropriate time 
for cooperation, the preparation of a flexible system of hours, and 
the supply of appropriate help and budget to the inclusion student, 
physical adjustment of the learning environment, and inclusion of  
a number of students that is not too large in the class of ‘regular` 
students and special needs students71. 
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Recenzja książki: Raun K. Kaufman, Autism Breakthough. 

The Groundbreaking method that has helped families  

all over the world, St. Martin’s Griffin,  

Nowy Jork 2015, s. 353. 

Autor ksiąŜki jest dzieckiem „wyleczonym z autyzmu”. Jego rodzice, 
Barry Neil Kaufman i Samahria Lyte Kaufman są załoŜycielami ruchu  
w terapii autyzmu nazwanego Son-Rise. Raun Kaufman pełni funkcję  
Director of Global Education for the Autism Treatment Center of America, 
w którym odbywają się terapie z dziećmi z Autyzmem – a uściślając, rodzi-
ce uczeni są jak postępować ze swoimi dziećmi tak, aby pozwoliły im wejść 
do swojego świata. 

W dorobku literackim Rauna Kaufmana jest równieŜ podręcznik Son-

Rise: The Miracle Continues z1995 r. oraz filmy na DVD z instrukarzem do roz-

poczęcia terapii. 
Historia Kaufmana jest dyskusyjna pod względem diagonozy auty-

zmu. Jako dziecko (o czym wiadomo ze wspomnień zawartych w ksiąŜce  
i na stronie intenetowej Centrum) rozwijał się w normie, podobnie do in-
nych dzieci, aŜ do wieku około 2-3 lat, kiedy został zaszczepiony. Konse-
kwencją szczepionki było zapalenia ucha. W związku z infekcją Kaufman 
odwiedział wielu lekarzy specjalistów. W tym czasie zauwaŜono spadek 
zainteresowania rodzicami i obiektami go otaczającycmi. W latach 70. leka-
rze stwierdzili, Ŝe nabył on autyzm i jego IQ nie przekracza 30. Państwo 
Kaufman dostali informację, Ŝe ich dziecko nie będzie w stanie funkcjono-
wać na takim poziomie, aby mógł być samodzielny. Z dzisiejszej perspek-
tywy diagnoza wydaje się być bardzo dyskusyjna. Przyczyn odilozowania 
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się Kaufmana mogło być wiele. Jednymi z najprawdopodobniejszych są 
traumatyczne przeŜycia podczas pobytów w szpitalach, a zarazem zła 
diagnostyka i nikła wiedza psychologiczna. Kiedy wiedza dotycząca zabu-
rzeń lękowych, a diagnostyka autyzmu nie była na tyle rozwinięta, aby 
móc postawić dobrą albo chociaŜby bliską prawdy diagnozę, problema-
tyczne zachowanie Kaufmana mogło wyglądać na autyzm. Według obec-
nego stanu wiedzy psychiatrów, psychologów, neurologów i innych spe-
cjalistów, którzy zajmują się terapią i leczeniem dzieci z autyzmem, nie jest 
moŜliwe nabycie go ani wyleczenie, a jedynie dzięki wczesnej diagnostyce 
i intensywnej terapii moŜliwe jest dobre funkcjonowanie. W związku z tym 
podejście Son-Rise, o ile moŜe być faktycznie skuteczne, o tyle załoŜenia 
powstania problemu wydają się być nieco naciągane. 

KsiąŜka jest podsumowaniem, a zarazem zachętą do programu oraz 
historią autora. JuŜ po samym tytule, który wręcz do nas krzyczy: The  

groundbreaking method that has helped families all over the world, moŜna 
się spodziewać bardzo emocjonalnego stylu. Podczas czytania juŜ pierw-
szego rozdziału daje się zauwaŜyć spora liczba wykrzykników i znaków 
zapytania. Autor pragnie dyskusji z kaŜdym, kto otwiera jego ksiąŜkę. 
Dzięki tak nastawionemu stylowi osoby poszukujące alternatywy w terapii 
zapewne bardzo się nią zainteresują. W całej ksiąŜce przeplatane są historie 
dzieci, które uczęszczały do Centrum Kaufmana. Dodatkowo na koniec 
kaŜdego rodzdziału znajduje się podsumowanie, zachęta do przećwiczenia 
umiejętności omawianej w rozdziale oraz pogłębienia wiedzy w internecie 
wraz z odnośnikami do róŜnych stron WWW. Dzięki takim zabiegom 
ksiąŜka systematyzuje wiedzę zdobytą przez czytelnika i pozwala na po-
wracanie do waŜnych dla niego fragmentów. 

KsiąŜka jest podzielona na siedemnaście rozdziałów, trzy dodatki oraz 
indeks waŜnych terminów, co wydaje się być przydatne. Pierwszy rodział 
moŜna potraktować jako wstęp do ksiąŜki, a zarazem przedmowę Kaufma-
na. Pisze w nim o swoich przeŜyciach, wyleczeniu z autyzmu oraz pyta 
czytelnika o jego przeŜycia. Kolejne części wprowadzają w tematykę tera-
pii, omawiając, jak naleŜy pracować z dzieckiem. 

Bibliografia ksiąŜki jest obszerna, ale bez artykułów z ostatnich lat. 
PrzewaŜają pozycje datowane na lata 90. XX w. i początek XXI w. 

Terapia Son-Rise, którą poznajemy w ksiąŜce, opiera się przede 
wszystkim na relacji z dzieckiem. Moim zdaniem juŜ to ma bardzo pozy-
tywne konotacje. Często bowiem podczas terapii dzieci specjaliści zapomi-
nają o najwaŜniejszym dla wszystkich – relacji i zrozumieniu. Najbardziej 
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znana terapia oparta na dowodach – Stosowana Analiza Zachowania  
(Applied Behavior Analysis), nie skupia się na relacji emocjonalnej i chęci 
otwarcia się dziecka na specjalistę. WaŜnym czynnikiem terapii behawio-
ralno-poznawczej jest wyćwiczenie nowych umiejętności. Jest to niezwykle 
waŜne podczas początkowej fazy terapii, ale wydaje mi się, Ŝe często staje 
się to jedynym celem. Współcześnie problemem w terapiach jest znikomy 
udział rodziców, którzy prowadzą dzieci na zorganizowane zajęcia ze 
specjalistami. Pomiędzy terapiami brakuje relacji rodzicielskich z dziec-
kiem i zwykłego czasu spędzonego razem. 

Program Son-Rise dzięki swojemu oparciu na relacji moŜe przynieść 
wiele korzyści. Przede wszystkim dlatego, Ŝe dziecko jest „w terapii” pod-
czas relacji z rodzicem, który zna go najlepiej. Terapia to wspólne działa-
nie, które oparte jest na tym, aby dorosły powtarzał dokładnie to samo, co 
podopieczny. Powtarza stereotypie, zabawę, chodzenie, bieganie za dziec-
kiem. Takie zachowanie ma na celu pokazanie dziecku, Ŝe go akceptujemy 
i jesteśmy chętni na proponowane przez niego aktywności. 

W drugim rozdziale autor tłumaczy, bardzo prostym językiem, czym 
jest autyzm. Nie powołuje się tu się na ICD10 lub DSM V, ani nie stosuje 
zawiłych tłumaczeń. Wywód prowadzi tak, aby rodzice, którzy nie są spe-
cjalistami, mogli zrozumieć istotę problemu. 

Kaufman w trzecim, czwartym i piątym rozdziale skupia się nad trze-
ma waŜnymi aspektami Ŝycia dziecka i rodzica – motywacją, kreatywno-
ścią i socjalizacją. W rozdziale trzecim szeroko opisane jest motywowanie 
nagrodami, jego skutki i efekty. Dzieci bardzo często uzaleŜniają się od 
nagród, co autor zaznacza, pokazując technikę, dzięki której moŜna to 
wyciszyć. Na koniec trzeciego rozdziału znajduje się ćwiczenie przygoto-
wane w formie tabeli. Takie rozwiązania od razu pokazują czytelnikowi, 
jak moŜe pracować z dzieckiem. Czwarty rozdział zajmuje się zagadnie-
niem kreatywności. Autor podkreśla istotę kreatywności dziecka, rodzica  
i specjalisty. Przedstawia informacje, dzięki którym moŜemy zwrócić uwa-
gę na przeszkody w kreatywności oraz sposób na jej pobudzenie. To sto-
sunkowo łatwe metody, ale warte przyjrzenia się. Koniec rozdziału jest 
podsumowany technikami kreatywności anything can be anything – bardzo 
proste ćwiczenie dla rodziców do wprawienia się w kreatywne myślenie. 
Rozdział piąty poświęcony został zagadnieniu socjalizacji w programie 
Son-Rise. 

Od szóstego do dziewiątego rozdziału przybliŜane są filary tego autor-
skiego programu. Podstawy programu: kontakt wzrokowy i komunikacja 
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niewerbalna (ang. eye contact and nonverbal communication), komunikacja 
werbalna (ang. verbal communication), deficyt uwagi (ang. interactive atten-

tion span) i elastyczność (ang. flexibility). 
Pierwszy filar podejścia Son-Rise, czyli komunikacja niewerbalna, jest 

opisany w rozdziale szóstym. Opisane tu zostały strategie nawiązywania 
kontaktu wzrokowego oraz priorytety wraz z wytłumaczeniem ich istoty 
w pięciu punktach. Na końcu rozdziału została umiejscowiona tabela,  
w której moŜna zaznaczać czas skupienia i kontaktu wzrokowego podczas 
krótkiej, piętnastominutowej zabawy w kontakcie 1:1. Odnotowujemy to 
długość rzekomego i prawdziwego utrzymania kontaktu wzrokowego. 

Rozdział siódmy uwaŜam istotny nie tylko z perspektywy Programu 
Son-Rise, lecz takŜe za waŜny dla wszystkich osób, które pracują z dziećmi 
z autyzmem. Pierwsza część rozdziału, w którym omawiana jest komuni-
kacja werbalna, przeznaczona została w szczególności dla rodziców dzieci, 
które nie mówią w ogóle. Widoczne jest tutaj ogromne wsparcie, jakie  
Kaufman próbuje dać rodzicom. Sugeruje, aby przestawić swoje myślenie  
o dziecku z „moje dziecko nie mówi” na „moje dziecko jeszcze nie mówi”. 
Kolejna część tego rozdziału jest poświęcona nadawaniu znaczenia języ-
kowi. Przedstawiono tu instruktaŜ jak uŜywać języka, aby został on zro-
zumiany przez dziecko z deficytami, a następnie autor powołuje się na 
drabinę komunikacyjna (ang. communication leader). W ksiąŜce została pod-
kreślona bardzo istotna kwestia, która, mam wraŜenie, często zostaje po-
minięta. OtóŜ znajomość języka nie jest toŜsama z rozumieniem go i umie-
jętnością posługiwania się nim. W kolejnej części rozdziału autor umieścił 
praktycznie wskazówki dla rodziców oraz specjalistów traktujące o tym, 
jak naleŜy mówić. WaŜne, aby komunikaty były przejrzyste – postawienie 
na jakość, a nie na ilość komunikatu. Kaufman bardzo dobrze zwraca uwa-
gę na to, aby uŜywać zawsze jednego terminu do określonej rzeczy. Poka-
zuje to na przykładzie słowa eat (jeść), którego nie naleŜy przelatać go  
z synonimami np. food (jedzenie). Ze swojego terapeutycznego doświad-
czenia uwaŜam, Ŝe zabieg ten jest bardzo waŜny. Zasypywanie dziecka 
zbyt duŜą ilością terminów prowadzi do wydłuŜenia czasu nauki. KaŜdy 
ze specjalistów pracujących z dzieckiem oraz rodzice powinni na początku 
terapii uŜywać dokładnie tych samych słów, tak aby dziecko mogło wyko-
rzystać nabytą wiedzę w kaŜdym miejscu. Dopiero w momencie, kiedy 
dziecko jest gotowe, moŜna zacząć wprowadzać synonimy dobrze juŜ zna-
nych słów. W dalszej części rozdziału Kaufman przybliŜa w ogromnym 
skrócie uŜycie komunikacji alternatywnej takiej jak PECS lub język migowy 
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lub połączenie ich jako wsparcie w nauce komunikacji. Autor jest scep-
tycznie nastawiony do takiego rodzaju zabiegów. Jednak podczas swojej 
pracy w Centrum Terapii często dzieciom, które jeszcze nie mówią wpro-
wadzano system komunikacji alternatywnej – PECS. Prowadziło to do 
tego, Ŝe dziecko, pomimo Ŝe nie mówi, moŜe się skomunikować, wyraŜać 
swoje podstawowe potrzeby, a dzięki temu jest spokojniejsze. Przy wska-
zaniu przez dziecko na piktogramie swojej potrzeby, terapeuta mówi, co 
ono pokazuje. Przez taką kolejność dziecko za kaŜdym razem zaczyna 
słyszeć, co chce powiedzieć i zaczyna to utrwalać. Oczywiście moŜe być to 
bardzo pomocne pod warunkiem, kiedy terapeuta dobrze wprowadza 
system piktogramów i wie, Ŝe jest to początek do komunikacji takŜe wer-
balnej. W zakończeniu tego rozdziału jest miejsce na sprawdzenie własnej 
pracy z dzieckiem. Zaproponowano tu piętnastominutowe zajęcia, podczas 
których zadaniem rodzica lub specjalisty jest skupienie się na podopiecz-
nym. Rodzic lub terapeuta ma do zapamiętania trzy słowa lub inne wyra-
Ŝenia głosowe, które wydaje z siebie dziecko. Rozdział ten, jak juŜ podkre-
ślałam na początku, jest moim zdaniem jednym z najwaŜniejszych w całej 
ksiąŜce i daje bardzo duŜo podstaw do tego, aby dziecko mogło się sko-
munikować i wyrazić swoje potrzeby. Warto pamiętać, Ŝe czasami sami 
rodzicie i specjaliści utrudniają to swoim podopiecznym. 

W rozdziale ósmym omówiono deficyt uwagi. Kaufman tłumaczy 
czym on jest i jak bardzo istotna jest praca nad nim. Wywód poprowadzo-
ny jest tak jak poprzednio – prostym i klarownym językiem. Autor przed-
stawia swoje strategie, które zwiększają moŜliwość koncentracji na zada-
niu. Przedstawia aktywności, które są spójne. Na końcu rozdziału 
zaprezentował zaś tabelę do odnotowywania długości skupienia się dziec-
ka na kaŜdej z wybranej przez siebie aktywności podczas piętnastominu-
towej zabawy. Tabela moŜe być pomocna nie tylko dla rodziców, ale takŜe 
dla terapeutów. 

Dziewiąty rozdział dotyczy elastyczności zachowań dziecka. Wykaza-
no tu, dlaczego nie naleŜy dziecka utrzymywać w jego sztywnościach za-
chowania. Wiadomo, Ŝe sztywność zachowań u dzieci z autyzmem jest 
bardzo duŜa i naleŜy w bezpieczny dla nic sposób próbować im pomóc. 
Autor wyjaśnia, dlaczego jest to waŜne i jakie są moŜliwe strategie pracy 
nad elastycznością dzieci. Podkreśla, Ŝe moŜna zacząć nad tym pracować, 
kiedy dziecko jest juŜ w kontakcie z rodzicami/terapeutami. Ostatnia część 
rozdziału pomaga nam w zarejestrowaniu moŜliwości dziecka i jego ela-
styczności. Tabelę, zgodnie z wytycznymi autora, naleŜy wypełniać pod-
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czas trzech dni i rejestrować w niej zachowanie dziecka podczas moŜli-
wych zmian. 

Rozdział dziesiąty Kaufman poświęcił poczuciu kontroli i tego, jak 
waŜne jest to dla przełomowych momentów w terapii. Bardzo mi 
się podoba, Ŝe Kaufman podkreśla, jak waŜne jest poczucie kontroli dla 
wszystkich osób, nie tylko dla dzieci z autyzmem. Mam wraŜenie, Ŝe czę-
stym problemem jest zapominanie, Ŝe dzieci rozwijające się w normie teŜ 
mają ogromną potrzebę poczucie kontroli i bezpieczeństwa. Autor opisuje 
takŜe swoje przeŜycia i potrzebę kontroli pomimo juŜ „wyleczenia z auty-
zmu”. Na koniec rozdziału tradycyjnie przedstawił tabelę skierowaną do 
rodzica, aby ten mógł odnotowywać swoje zachowania podczas „bitew”  
z dzieckiem o kontrolę. Rodzic odnotowuje swoje zachowanie – wcześniej-
sze i obecne. 

W rozdziale jedenastym Kaufman przybliŜa problem starań i uczenia 
się dzieci. Jak wiadomo, dziecko z autyzmem uczy się i nabywa umiejętno-
ści wolniej niŜ typowo rozwijające się dziecko. Pomimo wielu prób bywa 
tak, Ŝe nie udaje się nabyć nowej umiejętności. Czasami przez własne złe 
samopoczucie wywołane faktem, Ŝe dziecko nie umie wykonać danej 
czynności, sami sabotujemy kolejne podejścia. Kaufman dokładnie tłuma-
czy, jak naleŜy nad tym pracować. Podkreśla teŜ, jak istotne jest celebro-
wanie kaŜdej nabytej nowej umiejętności. 

Dwunasty rozdział zatytułowany ABC programu Son-Rise zaczyna się 
przypomnieniem o istotnej kwestii zauwaŜenia swojego dziecka i bycia 
wraŜliwym na jego potrzeby. Kaufman przedstawia strategię zielonego  
i czerwonego światła, która pomaga przy obserwacji gotowości dziecka do 
kontaktu z nami. Na koniec rozdziału pokazuje strategię ABC. A czyli 
wartościowanie (ang. assess), B czyli nawiązywanie relacji (ang. bond) i C, 
czyli wyzwanie (ang. challenge). Na koniec przedstawiono propozycję pię-
ciominutowej obserwacji dziecka i odpowiedzi na pytania. 

W rodziale trzynastym autor opisuje kolejne waŜne zagadnienie – 
przeciąŜenie sensoryczne. Dzieci z autyzmem bardzo często mają problem 
z przetwarzaniem bodźców sensorycznych, co powoduje wiele problemów 
i trudności i co moŜe skutkować takŜe agresją podopiecznego stosunku do 
otoczenia. Autor opisuje, jak stworzyć optymalne środowisko dla dziecka. 
Bardzo podoba mi się zwrócenie uwagi na wyłączenie ze środowiska 
dziecka komputerów i innych zabawek elektronicznych. 

Rozdział czternasty poświęcony jest nie tyle dziecku, co dorosłemu.  
W nim Kaufman przedstawia jak reakcje na zachowania dziecka je zmie-
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niają. Autor pokazuje, Ŝe ataki histerii i złości to rodzaj komunikacji z do-
rosłym. Dziecko, które nie umie mówić, nie moŜe powiedzieć, co mu prze-
szkadza. Rzeczy, które pozornie nie przeszkadzają osobom niecierpiącym 
na Ŝadne trudności rozwojowe, mogą być dla dziecka z autyzmem ogrom-
ną trudnością. Na końcu rozdziału przedstwaiono propozycję pomocy, 
dzięki której rodzic moŜe zacząć lepiej (mniej lub bardziej) reagować  
w określonych sytuacjach. 

Rozdział piętnasty odnosi się do Zespołu Aspergera (ZA) i terapii  
w Programie Son-Rise. Na początku autor wyjaśnia róŜnice pomiędzy Ze-
społem Aspergera a autyzmem, które wydają się być przydatne dla rodzi-
ców. Pokazuje jak „dołączanie” do dziecka z ZA róŜni się od dołączaniem 
do dziecka z autyzmem. Przedstawiony program jest zbliŜony do Treningu 
Umiejętności Społecznych (TUS), w którym zaczynamy rozmawiać  
z dzieckiem o jego hobby. Kiedy podopieczny jest gotowy, przechodzimy 
do kolejnych etapów – np. pokazujemy, Ŝe to on musi zadać nam pytania 
dotyczące danego tematu. Potem powoli wywiązuje się dialog w obrębie 
bezpiecznego dla dziecka zagadnienia. 

W rozdziale szestnastym Kaufman omawia dosyć kontrowersyjne 
„zdrowienie”, odnosząc się do biologii autyzmu i specjalistycznych diet. 
Diety i leczenie autyzmu za ich pomocą jest obecnie modne. Średnio raz  
w tygodniu dostajemy informację o kolejnej znalezionej przyczynie auty-
zmu takiej jak: szczepionki, gluten, kazeina czy bakterie i pasoŜyty. Jestem 
bardzo ostroŜna w takich dywagacjach, a to, co proponuje autor, to infor-
macje, które bardzo często są podwaŜane. Podkreśla on, jak waŜna jest 
dieta w programie Son-Rise i Ŝe dzięki niej dziecko moŜe zdecydowanie 
lepiej funkcjonować. Dla mnie jest to kwestia dyskusyjna. Oczywiste jest, 
Ŝe dieta wpływa na funkcjonowanie, ale nie tylko osób ze spektrum –  
a wszystkich. Jedzenie zdrowej Ŝywności, bez sztucznych dodatków, cukru 
i bez przetworzonych fast foodów będzie sprawiało, Ŝe kaŜdy poczuje się 
lepiej. Nie tylko dziecko w terapii. Spotkałam się z wieloma dziećmi, które 
były na diecie bezglutenowej, bezcukrowej, bezkazeinowej. Bardzo często 
wybory rodziców nie były podparte Ŝadnymi badaniami. Rodział ten jest 
bardzo dyskusyjny i mam odmienne od autora poglądy na dietę w terapii. 

Ostatni rozdział jest podsumowaniem i nazwany Attitude: Critical  

Element, czyli Nastawienie: Opinia krytyczna. Kaufman podsumowywuje 
całą ksiąŜkę, zwracając uwagę na nastawienie rodzica/terapeuty –  
do dziecka, do jego problemu oraz na dostrzeŜenie wszystkiego, co się 
dookoła dziecka dzieje. Rozdział ma na celu pokazanie, jak wiele wychodzi 
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od rodziców i terapeutów i jak bardzo moŜe to zmienić wiele istotnych 
zachowań podopiecznego. Na końcu rozdziału autor umieścił trzy poŜy-
teczne ćwiczenia. Pierwsze polega na tym, aby samemu zadać sobie parę 
pytań. Drugie to siedem stwierdzeń, które podcinają skrzydła rodzicom,  
a ostatnie to siedem motywacyjnych myśli. Myślę, Ŝe to dobre zakończenie 
tej ksiąŜki. 

Pomimo paru kontrowersyjnych w moim odczuciu tez, uwaŜam, Ŝe 
ksiąŜka i nastawienie, jakie proponuje Kaufman są ciekawe i warte wypró-
bowania. Nie tylko dla osób zainteresowanych programem Son-Rise, ale  
i dla rodziców dzieci autystycznych. Podreślanie wartości swojego dziecka 
i pokazanie, jak waŜna jest relacja, to lekcja dla wszystkich. Nie tylko zwo-
lenników tej terapii. 

Sądząc po wielu innych recenzjach, ksiąŜka jest odbierana na całym 
świecie bardzo pozytywnie, w szczególności wśród społeczności terapeu-
tów niedyrektywnych. Rodzice i specjaliści zauwaŜają coraz większą po-
trzebę oraz zresztą szansę w terapiach alternatywnych, opartych na zaba-
wie i relacji. 

O programie Son-Rise słyszałam parokrotnie podczas swojej pracy  
z dziećmi z autyzmem i nigdy nie byłam nim zainteresowania, pomimo 
niedyrektywnej pracy terapeutycznej. Jednak po przeczytaniu ksiąŜki,  
w której Kaufman konsekwentnie podkreśla, jak waŜna jest relacja z dziec-
kiem, bliskość i zrozumienie go, uwaŜam, Ŝe program ten moŜe być do-
skonałym dopełnieniem prowadzonych terapii. 

Z racji tego, Ŝe jest to forma niedyrektywna, bardzo trudna jest ewalu-
acja i ocena zmian funkcjonowania dzieci. Dlatego teŜ w internecie  
i w szeregu klasyfikacji skuteczności terapii zajmuje ona niskie pozycje, ale 
sądzę, Ŝe dzięki prezentowanym w ksiąŜce tabelom, które pozwalają na 
odnotowywanie istotnych dla terapii informacji, moŜe być ona niezwykle 
pomocna w ewaluacji specjalistów. 
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