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 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 13/2016 

SŁAWOMIRA SADOWSKA

Uniwersytet Gdański

Studia na kierunku pedagogika specjalna  
jako przestrzeń czytania naukowego 

ABSTRACT: Sławomira Sadowska, Studia na kierunku pedagogika specjalna jako prze-
strzeń czytania naukowego [Studies in the field of special pedagogy as a scientific 
reading space]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 13, Poznań 
2016. Pp. 9–27. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X 

The author describes the properties of modern ways of “reading in science”. It em-
phasizes the relationship between the type of text (digital, printed) and the kind of 
reading activity. He points out that reading science texts by scholars is rarely done 
in full and in linear order. Reading in science, requires active engagement in text, 
information processing and efficient selection to fully understand content. Analy-
zing the changes that have taken place with the advent of the C generation, he ana-
lyzes “reading in college”. He argues that contemporary students (special educa-
tion) – representatives of the computerized generation – connected -always clicking 
– have dropped printed text and are not interested in books as a source of 
knowledge. Although they have a proficiency in searching online resources, they 
experience difficulties in using the text and its content. By copying the thesis, the 
author presents the results of the research conducted in this field and refers to many 
publications on this subject. Clearly recognizes the need to prepare future students 
for a rational and critical use of scholarly reading, to learn how to study a scholarly 
work (both at the earlier stages of education and within the university education 
system). Also, believes that pedagogical thinking and action derive both from the 
association with the scientific texts and from reading literature. Reading is an irre-
placeable way to enrich the sensitivity and imagination of future teachers (special). 

KEY WORDS: reading text / reading, student's reading (special education), reading 
value, reading in science, reading in college, reading crisis, learning culture, genera-
tion C 
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Wprowadzenie 

Dlaczego po wielu latach pracy jako nauczyciel akademicki my-
ślenie moje kieruję w stronę czytania w obszarze studiów? Wstęp-
nie mogłabym powiedzieć, podobnie jak redaktorki książki Szwecja 
czyta. Polska czyta1, że u źródeł były emocje – lęk, że czytelnictwo 
coraz częściej jest elitarnym hobby i obawa, że tego trendu nie da 
się odwrócić. Zaniepokojenie to wyrasta z przekonania, że pedago-
giczne myślenie i działanie czerpie z obcowania z tekstami nauko-
wymi, ale i z czytania literatury. To czytanie literatury budzi naszą 
refleksję w polu wartościowego życia, jest pomocne w poszukiwa-
niu własnej drogi myślowej, buduje naszą kompetencję do przewar-
tościowywania własnych postaw w świecie. Lech Witkowski – filo-
zof edukacji, pedagog – prowadząc rozważania w odwołaniu do 
przestrzeni tekstów kultury, przekonuje, że od autorów nie musimy 
oczekiwać wiążących i zamykających kwestię odpowiedzi, ale im-
pulsów dla własnego myślenia. W tym duchu w książce Wyzwania 
autorytetu rozważa problem autorytetu symbolicznego, stwierdza-
jąc, że „autorytetem staje się ta osoba, której spotkanie (choćby  
w warstwie historycznie dostępnego przekazu) było ważne dla na-
szego rozwoju, którą uznajemy za katalizator naszych przemian 
wewnętrznych, wobec której mamy dług wdzięczności, choć bez 
poczucia pełnej uległości”2. O nastawieniu do czytania napisał: 

Czytając muszę się czymś wzbogacić, jeśli tekst ma mieć dla mnie zna-
czenie, jeśli ma przemówić – choć mogę być do tego całkowicie albo 
częściowo nieprzygotowany, niezdolny. W wysiłku zdobywania się na 
dialog próbuję się do niego zbliżyć. Chcę mieć szansę, by dał mi do 
myślenia, bez względu na to, czy we wszystkim go rozumiem, a tym 
bardziej czy się we wszystkim zgodzę. Zdarzenie lektury ma być efek-

________________ 

1 Szwecja czyta. Polska czyta, red. K. Tybylewicz, A. Diduszko-Zyglewska, Wy-
dawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015. 

2 L. Witkowski, Wyzwania autorytetu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 
2009, s. 17. 
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tem zderzenia, wstrząsu, przebudzenia. (...) Opowiadać się warto za 
lekturą życiodajną, w trosce o wzbogacenie własnego instrumentarium 
i własnej wrażliwości i wyobraźni3. 

Czy życiodajne chwile związane z czytaniem tekstów odnieść 
można do obcowania studenta z przestrzenią publikacyjną myśli 
naukowej z obszaru podjętych studiów? W perspektywie naszych 
życzeń z pewnością wyrazimy odpowiedź twierdzącą. Nie chodzi 
bowiem o to, by tekst traktowany był przez studentów jedynie jako 
źródło informacji, odtworzenia definicji, pojęć, tez, toków rozu-
mowań. Wartości czytania w procesie studiowania nie wiążemy 
jedynie z „analitycznie wąską” postawą czytelniczą. Uznajemy, że  
z poglądami autorów książki trzeba się zmierzać, przyglądać się im, 
zgadzać się z nimi lub nie. O absolwentach studiów chcemy myśleć 
nie tylko jako o posiadaczach dyplomu, ale o ludziach, którzy zy-
skali zachętę i gotowość nieulegania iluzji nieomylności autorów 
książek oraz kompetencję do rozumienia złożoności świata i dialo-
gicznego w nim bycia. 

Nie kryjąc własnego zaangażowania w urzeczywistnianie tych 
postaw czytelniczych u studentów pedagogiki specjalnej, stwierdzę, 
że doświadczam często „porażek dydaktycznych”. Próba zmierze-
nia się z ich zrozumieniem doprowadziła do powstania niniejszego 
tekstu. Była to droga odtworzenia możliwie pełnego profilu zako-
rzenienia tych porażek we współczesnym świecie, w kształcie stu-
diów, w zmonopolizowaniu przestrzeni tekstów do czytania przez 
prowadzących zajęcia. W prowadzonych analizach poruszam się 
więc pomiędzy polem czynności czytania tekstów naukowych 
przez uczonych i realizowaniem tej czynności przez studentów, 
pomiędzy charakterystyczną przestrzenią cech i sposobów realizacji 
czytania tekstów naukowych w erze tekstów drukowanym a prze-
strzenią cech i sposobów realizacji czytania tekstów naukowych  
w erze mediów elektronicznych. Ważnym kontekstem odniesień 
________________ 

3 L. Witkowski, Wstęp do fenomenologii czytania (uwagi nie tylko seminaryjne), [w:] 
Między pedagogiką, filozofią i kulturą: studia, eseje, szkice. T. 3., red. L. Witkowski, Insty-
tut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2007, s. 44. 
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dla czytania naukowego w przestrzeni studiów jest szerokie pole 
czytelnictwa w Polsce i zmiany w edukacji wyższej, w tym w edu-
kacji nauczycieli i pedagogów. 

Czytanie w nauce 

Wobec ogólnego spadku czytelnictwa w Polsce (o czym donoszą 
kolejne raporty Biblioteki Narodowej) warto zauważyć, że badania 
pokazują, iż uczeni czytają więcej, szybciej, w większym zakresie. 
Liczba artykułów czytanych rocznie się podwoiła, a czas na  
czytanie artykułu spadł o 25%. Związane jest to z faktem, że w co-
raz większym stopniu czytelnictwo odbywa się w środowisku cy-
frowym. 

Marek Nahodko, prowadząc analizę czynności czytania tekstów 
naukowych w okresie transformacji, dokonuje porównania sposo-
bów realizacji tego procesu w zależności od tego, czy dotyczy  
tekstów drukowanych na papierze, czy publikowanych w formie 
elektronicznej4. Wskazuje, że czytanie tekstów naukowych przez 
uczonych rzadko odbywa się w całości i w porządku liniowym. 
Czytanie naukowe jest czytaniem nieciągłym w przestrzeni – to 
czytanie bez linearnego sekwencyjnego porządku, czytanie uryw-
ków, przeglądanie różnych tekstów. Dla czytania książek druko-
wanych charakterystyczne jest przeglądanie (rozpoczynane od  
spisu treści, indeksu), potem „skanowanie” (przemieszczanie nieli-
niowe) małych części, potem uważne czytanie wybranych fragmen-
tów, rzadko całości. Nieliniowe przemierzanie tekstu odnosi się 
także do czytania drukowanych artykułów: rozpoczynanie od abs-
traktu (niektórzy go pomijają), kilka akapitów ze wstępu, jeśli jest 
interesujący, przechodzi się do wniosków, potem czyta całość, prze-
skakując w przód i w tył. 
________________ 

4 M. Nahodko, Wpływ nowych technologii na czytanie naukowe, [w:] Czytelnictwo  
w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie, red. M. Wojciechowska, Wy-
dawnictwo SBP, Warszawa 2015. 
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Działanie użytkowników pracujących w tzw. naukowych śro-
dowiskach wyszukiwawczych (Scopus, Google Scholar, WoS, MSN 
Academic itp.) również wskazuje na nieciągłe sposoby czytania 
naukowego. Allen Renear określa je jako czytanie „śledcze”, wska-
zując, że są to działania podświadome, kinestetyczne, przypomina-
jące grę wideo. 

W pospiechu, jakby podświadomie [czytelnicy – S.S.] wykonują zaska-
kujące działania: tworzą zapytania, jakby chcieli odnaleźć znane sobie 
dokumenty lub powtórzyć wyniki wyszukiwania rzeczowego; podąża-
ją za cytowaniami wstecz i w przód; wykonują pospieszną ocenę rele-
wancji, dokonują ewaluacji wpływu (impact), jakości; unikają płatnych 
stron wydawców, agregatorów, a poszukują egzemplarzy dostępnych 
w Oopen Access; lokalizują i porównują słowa kluczowe, definicje, 
protokoły, wyniki wyszukiwania5. 

Sesje opisywane są przez użytkowników naukowych środowisk 
wyszukiwawczych jako pożyteczne, nawet jeśli w efekcie żaden 
artykuł nie został przeczytany. 

Biorąc pod uwagę opisane wyżej zachowania naukowców, 
można odnieść wrażenie, że ich celem podczas wyszukiwania i na-
wigacji w środowisku wyszukiwawczym nie jest wyszukiwanie 
tekstu do czytania, ale raczej znalezienie sposobu na uniknięcie 
potrzeby czytania. Jeśli weźmiemy pod uwagę narzędzia stosowane 
od dawna przez naukowców, nie jest to niczym nowym6. Relewan-
cję artykułów bez ich czytania pozwalają określić indeksowanie, 
cytowania. Poziom artykułów bez ich czytania pozwalają określić 
abstrakty, przeglądy literatury. Zawarte w czytanych artykułach 
stany badań pozwalają na orientację w innych artykułach bez ich 
czytania. Formatowanie tekstu (wykazy, terminologia) i aparat po-
mocniczy (spisy treści, odsyłacze, rysunki) pozwalają na wykorzy-
stywanie artykułów bez ich czytania. Pomagają nam w tym także 
koledzy uczeni i studenci. Jest to działanie polegające na szukaniu 
________________ 

5 Za: ibidem, s. 144. 
6 Por. Ibidem, s. 144-145. 
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właściwej postawy wobec ogromnej liczby książek, która w innym 
przypadku mogłaby nas przytłoczyć. Taka postawa nie-czytania jest 
różna od nieczytania. 

Dodać można, że uczeni często są wolni od pokusy korzystania 
z komputera. Często czytają w domu, w sposób nieciągły przeska-
kują do przodu i wstecz tekstu. Jednak uważna lektura kanoniczna, 
gdy czytelnik przemierza tekst liniowo, także jest obecna w czyta-
niu naukowym. Czysto trwałe czytanie całych książek występuje 
jako czytanie uzupełniające w obszarze tematów przyległych do 
głównego nurtu zainteresowań. Edward Hajduk – filozof, pedagog, 
socjolog – w rozmowie z Elżbietą Kołodziejską, na pytanie, czego 
szuka w książkach, odpowiedział: 

Myślę, że częściej jednak poglądów odbiegających od moich. Nie 
wiem, czy to jest wyćwiczone, trudno mi bowiem mówić, że mam taki 
program, żeby poznawać poglądy, z którymi niezupełnie bym się 
chciał zgodzić. Oczywiście niekiedy jest to wybór niezupełnie przemy-
ślany, na przykład Niebezpieczne idee we współczesnej nauce, którą to 
książkę zobaczyłem w księgarni. […] Jest tam wiele poglądów, których 
sam bym nie głosił, właściwie nawet ich nie akceptuję, ale to nie ma 
znaczenia. Ja wiem, że są takie poglądy ludzi nauki, także upowszech-
niane przez ludzi nauki. Pożytek z tej lektury jest bardzo duży, ponie-
waż dostrzegam, że w nauce, szczególnie w naukach społecznych, są 
dalece rozbieżne spojrzenia na ten sam problem7. 

Czytaniu naukowców towarzyszy robienie notatek. Stanowi ono 
pomoc w lokalizacji ważnych elementów lub cytowań do wykorzy-
stania we własnych artykułach lub książkach. W odwołaniu do 
słów profesora Hajduka można powiedzieć, że wielu ludzi nauki to 
czytelnicy – barbarzyńcy. O sobie powiedział: 

ja muszę podkreślić jakieś zdanie, znak zapytania czy uwagę postawić 
[…] Chwytam się na tym, że jak książka jest moja, to nie mam oporów, 
żeby się tak zachowywać. Nawet to ma też techniczne walory – mogę 

________________ 

7 E. Kołodziejska, Przy herbacie. Rozmowy z Edwardem Hajdukiem, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012, s. 122. 
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wrócić i patrzeć, co podkreślałem. Jak podkreślam, to znaczy uznałem 
to za znaczące dla mnie albo nowe, dyskusyjne. I tak się zachowuję8. 

Podkreślić należy, że cechą czytania naukowego w sensie cza-
sowym jest czytanie trwałe – nieprzerywane innymi czynnościami. 
Czytanie naukowe jest więc długotrwałe w czasie i łączy oba sposo-
by czytania w przestrzeni – czytanie w porządku linearnym i se-
kwencyjnym oraz bez takiego porządku. W czytaniu naukowym 
występują wszystkie rodzaje czytania (zgodnie z podziałem Ca-
therine Marshal): czytanie liniowe, przeglądanie (przemierzanie 
tekstu jest nadal liniowe, lecz zrozumienie jest poświęcane dla 
szybkości; celem jest uchwycenie istoty tekstu); skanowanie (prze-
mierzanie staje się nieliniowe; czytelnik przeskakuje do przodu i do 
tyłu tekstu; celem jest często ocena lub decyzja o dalszych czynno-
ściach), szukanie (czytelnik skanuje szybko tekst w poszukiwaniu 
określonego elementu strony, np. słów, bez celu zrozumienia); po-
wtórne czytanie – meta-czytanie9. 

Ważne dla opisu czytania jest też kryterium zaangażowania  
w tekst – wyróżnia się aktywności od czytania aktywnego do pa-
sywnego. Cechą czytania środowisk naukowych jest czytanie  
aktywne. Łączy się ono z myśleniem krytycznym, podejmowa-
niem decyzji. Dotyczyć może pracy z jednym i z wieloma teksta-
mi. Dla zauważenia powiazań i wyciągania wniosków naukowcy 
pracują często na kilku tekstach jednocześnie. Czytając online, 
często teksty drukują do czytania. Drukowane urywki sortowane 
są według przydatności. Część z tych papierów jest „gorąca” – 
układana w bezpośrednim zasięgu. Inne są „ciepłe” – przeznaczo-
ne do późniejszego wykorzystania lub potencjalnego wykorzysta-
nia. Na pewnym etapie dokumenty stają się „zimne” i są usuwane 
z biurka. 

Przedstawiciele świata nauki, niezależnie od prezentowanej 
dyscypliny, odnosząc się do codzienności pracy naukowej, wskazu-
ją na czytanie. Przykładów na takie spojrzenie nie brakuje w książce 
________________ 

8 Ibidem, s. 120. 
9 Por. M. Nahodko, op. cit., s. 141-142. 



16 SŁAWOMIRA SADOWSKA 

  

Uniwersytet Jagielloński: Z naukowcami o nauce10. Dodać należy, że dla 
wielu przedstawicieli nauki własny księgozbiór jest czymś, co 
szczególnie pielęgnują. Doskonale pamiętam wizyty w domach 
moich Profesorów, które przepełnione były książkami z pedagogiki 
specjalnej, z dyscyplin ościennych, a często także z dość odległych 
obszarów nauki. Książki te miały różne „historie”. Zacytuję w tym 
kontekście słowa Jacka Dehnela z książki Młodszy księgowy. O książ-
kach, czytaniu i pisaniu. 

Widać po nich, z jakiego domu pochodzą, jak się z nimi obchodzono, 
gdzie trzymano – jedne mają pozaginane rogi i zaplamione strony, inne 
czuć papierosowym dymem, jeszcze inne należały do pedantów, któ-
rzy rozginali książkę tylko na czterdzieści pięć stopni, tyle, żeby było 
widać druk, ale żeby nie zdefasonować grzbietu; zachowywali obwo-
luty w nienagannym stanie i wklejali bardzo eleganckie ekslibrisy11. 

Czytanie na studiach 

Nieodłącznym elementem uniwersyteckiego charakteru stu-
diów jest studiowanie – w znaczeniu nie tyle uczenia się na wyższej 
uczelni, co gruntownego poznawania, co wiążę się z pogłębionym 
czytaniem. Codzienne doświadczenie i badania jednoznacznie  
pokazują, że dla studentów internet to często podstawowe źródło 
informacji. Z badań Mariusza Jędrzejki wynika, że 54% studen- 
tów uczelni publicznych i 72% niepublicznych deklaruje, że pod-
czas pisania pracy dyplomowej (zarówno licencjackiej, jak i magi-
sterskiej) Wikipedia służyła im jako główne źródło informacji12.  
Jak w przestrzeni studiów czytają studenci kierunków pedago-
gicznych? 
________________ 

10 Uniwersytet Jagielloński: Z naukowcami o nauce, red. P. Żabicki, Kraków 2016, 
www.nauka.uj.edu.pl [dostep: 29.08.2016]. 

11 J. Dehnel, Młodszy księgowy. O książkach, czytaniu i pisaniu, Wydawnictwo: 
W.A.B., Warszawa 2013, s. 363. 

12 N. Bednarska, Wikipedia na uczelni i w szkole – przyszli nauczyciele o Wikipedii, 
„Ruch Pedagogiczny” 2015, nr 1, s. 147. 
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Katarzyna Borawska-Kalbarczyk13 przeprowadziła badania 
sondażowe z wykorzystaniem ankiety wśród 226 studentów pierw-
szego roku kierunku pedagogika. Pytania zorientowane były na 
wybrane aspekty związane ze studiowaniem (typu: źródła informa-
cji, uczenie się z książek vs korzystanie z treści dostępnych w sieci, 
wielozadaniowość, liczba czytanych książek czy korzystanie z czy-
telni). Niepokojąca jest otwartość postawy 10% studentów przyzna-
jących się do nieczytania. 16% studentów twierdzi, że szukanie in-
formacji w sieci jest jedyną opcją znajdywania informacji – gdy 
zawiodą zasoby cyfrowe, nie podejmują dalszych czynności poszu-
kiwawczych. Co trzeci student uważa, że korzystanie wyłącznie  
z materiałów z sieci wystarczy do zaliczenia przedmiotu. Przygo-
towanie się do ćwiczeń w wielu przypadkach polega na wydruko-
waniu gotowych materiałów (informacji podanych w punktach) na 
powszechnie znanych, polecanych sobie stronach internetowych. 
Blisko połowa jawnie przyznaje się, że wykorzystuje pracę intelek-
tualną innych, kserując od nich notatki. Negatywny obraz buduje 
także postawa traktowania przez studenta biblioteki i czytelni jako 
ostateczności. Teksty naukowe – jeżeli w ogóle – są czytane z naj-
większą niechęcią. Studenci podkreślają ich stopień trudności lub 
(w ich przekonaniu) zwyczajnie nudny temat. Jednocześnie wielu 
studentów deklaruje, że źródłem informacji są właśnie polecane 
przez wykładowców książki i/lub czasopisma (88% badanych). Te 
deklaracje zdecydowanie osłabia nieprzeparta chęć łatwego dostę-
pu do zasobów internetowych – do weryfikacji których nie każdy 
młody człowiek ma stosowne kompetencje poznawcze i chęć. Kata-
rzyna Borawska-Kalbarczyk – po przeprowadzeniu badań kultury 
uczenia się studentów – określiła uczenie się współczesnego studen-
ta jako leniwe (ang. lazy learning). 

Podobne wyniki uzyskała Małgorzata Mikut, prowadząc bada-
nia wśród 162 studentów studiów magisterskich kierunku pedago-
________________ 

13 K. Borawska-Kalbarczyk, „Pokolenie C” w roli studentów – uczenie się w pułapce 
klikania? http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2013/referaty_2013_10/borawska.pdf 
[dostęp: 12.04.2016]. 
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gika na jednej ze szczecińskich uczelni wyższych (publicznej).  
Z wypowiedzi respondentów wynika, że spośród wielu źródeł (za-
równo w wersji elektronicznej, jak papierowej), które „studiują”, 
znaczną część stanowią kserokopie notatek kolegów i koleżanek 
(78,57% wskazań wśród studentów niestacjonarnych i 65,09% 
wskazań wśród studentów stacjonarnych), gotowe opracowania 
tematyczne zamieszczone w internecie (45,28% wskazań wśród 
studentów stacjonarnych i 33,92% wskazań wśród studentów nie-
stacjonarnych) oraz Wikipedia (23,58% wskazań wśród studentów 
stacjonarnych i 28,57% wskazań wśród studentów niestacjonar-
nych). Autorka konkluduje te wyniki nastepujaco: 

istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie te źródła są głów-
nym źródłem wiedzy znacznej części studentów. Analiza czasu, jaki 
przeznacza pewna część studentów na przygotowanie się do zajęć,  
w zestawieniu ze źródłami wiedzy studentów pozwala na wniosek, że 
zachodzi tu zjawisko pozorowania studiowania. Trudno wnioskować  
o jakimkolwiek przygotowaniu się do zajęć znaczącej grupy studentów 
(skoro wystarcza im do pół godziny czasu), chyba że rozumieją to jako 
mentalne nastawienie do zajęć, zdobycie/przygotowanie pomocy dy-
daktycznych (cokolwiek to znaczy)14. 

Zjawisko pozorowania odnieść można także do faktu, że regu-
larne przygotowanie do zajęć deklaruje 32,72% studentów. Naj-
większy udział wśród przygotowujących się do zajęć mają studenci 
z najwyższymi wynikami (63,16% wśród osób ze średnią 4,6-5,0). 
Jednak już wśród studentów ze średnią 3,5-4,0 tylko 10,42% przygo-
towuje się do zajęć15. 

Zwrócę uwagę, że 2,47% badanych przez Mikut studentów 
przyznaje się, że w ostatnim roku nie przeczytało żadnej książki. 
Mniej niż połowa badanych studentów przyznaje się, że w ostatnim 
roku przeczytała do 10 książek i tyle samo deklaruje, że przeczytało 
________________ 

14 M. Mikut, Zaangażowanie w studiowanie czy pozorowanie?, „Pedagogika 
Szkoły Wyższej” 2014, nr 1, s. 114. 

15 Por. Ibidem, s. 111. 
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do 20 książek i więcej16. Wyniki Mikut pozwalają optymistycznie 
powiedzieć, że studenci pedagogiki, w których formułę wpisuje się 
studiowanie wielu źródeł naukowych, średnio do jednego przed-
miotu korzystali z jednej publikacji. Zauważę, że badania prowa-
dzone były ze studentami ostatniego roku studiów, który kończy 
się pracą dyplomową, co wymaga studiowania wielu źródeł nau-
kowych. Deklaracje badanych przez Mikut studentów dotyczące 
czytania dość dobrze wpisują się w raporty ogólnych badań czytel-
nictwa, z których wynika, że ani jednej książki w ciągu ostatniego 
roku nie przeczytało aż 33% uczniów i studentów. Tekstu dłuższe-
go niż trzy strony maszynopisu lub trzy ekrany monitora w ostat-
nim miesiącu nie przeczytało aż 27% uczniów i studentów17. 

Można śmiało powiedzieć, że masowe odejście od książki  
i w ogóle od tekstu drukowanego, trafnie określane kryzysem czy-
tania, dosięga coraz wyraźniej Uniwersytet. Dostrzega to chyba 
każdy, kto pracuje już jakiś czas w ośrodkach akademickich. Do-
dam, że podczas moich dyskusji ze studentami stwierdzają oni 
wprost, że czytać na studiach nie trzeba. Na pytanie, co czytają – 
wskazują jedynie teksty wykorzystywane w trakcie pisania prac. 
Pojawiają się tylko nieliczne wskazania zajęć, na które trzeba coś 
czytać. Wyjaśnień można szukać w turystycznym charakterze 
współczesnych studiów i ukierunkowaniu kształtu studiów na za-
potrzebowanie turysty18. Słowa przedstawiciela semiotyczno-dra-
maturgicznego ujęcia turystyki – amerykańskiego socjologa Deana 
MacCannella – w istocie dobrze odzwierciedlają sytuację współcze-
snego studenta i mechanizm jego wyobcowania wobec głębszych 
sensów, wobec czytania refleksyjnego czyli studiowania. „Potocznie 
obciąża się winą mentalność turysty, ale nie jest to słuszne. Fakt, że 
________________ 

16 Por. Ibidem, s. 115. 
17 Por. D. Michalak, I. Koryś, J. Kopeć, Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku: 

wstępne wyniki, Biblioteka Narodowa; 2016, s. 14, http://nck.pl/media/attachments/317 
769/Stan%20czytelnictwa%20w%20Polsce%20w%202015%20r._BN_0416.pdf [dostęp: 
2.09.2016]. 

18 S. Sadowska, „Trafiliśmy do nieznanego miasta, a ktoś poradził, żebyśmy zapuścili 
się w zarośla między dwiema nowymi kamieniczkami” – podróż po mieście naukowym 
pedagogiki specjalnej, „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo” 2014, nr 3. 
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turysta nie potrafi zrozumieć tego, co widzi, jest pochodną stosun-
ków w obrębie struktury, która nadaje jego związkowi z obiektem 
społecznym [...] charakter turystyczny”19. Lech Witkowski20 zauwa-
ża, że prześciganie się w spełnianiu rynkowych oczekiwań poten-
cjalnych odbiorców ofert edukacyjnych skazuje nas na faktyczne 
narastanie końca „kultury uczenia się”. 

Znaczące jest istnienie dużego odsetku studentów nie rozumie-
jących polecanej lektury. Badania Mikut wskazują, że na nierozu-
mienie czytanych treści wskazało 22,64% studentów niestacjonar-
nych i 12,50% studentów stacjonarnych21. Z badań Borawskiej-
Kalbarczyk wynika, że do problemów ze zrozumieniem długiego 
tekstu w książce przyznaje się 14% studentów pierwszego roku22. 
Zofia Kłakówna, w odwołaniu do pracy ze studentami z obszaru 
nauk humanistycznych, wskazuje na podstawowe trudności stu-
dentów w czytaniu tekstów humanistycznych, łącząc je – dodam –  
z przygotowaniem na niższych szczeblach edukacji. W jej opinii 
studenci poproszeni o streszczenie tekstu „nie biorą pod uwagę 
faktu, że streszczany tekst prezentuje w części ujęcia historyczne  
i teorie sfalsyfikowane […], nie zauważają, że znaczący może być 
czas powstania streszczanego tekstu, ani to, z jakiej perspektywy 
kulturowej pisze nieżyjący już od paru lat autor, tekst opublikowa-
ny traktują jak niepodważalną prawdę, nie zaś jako wyraz jednego  
z możliwych stanowisk”23. Kluczowa kwestia według autorki doty-
czy trudności odczytań i oceny stanowisk/teorii z różnych okresów 
rozwoju nauki. Studenci pedagogiki specjalnej, z którymi pracuję, 
przejawiają takie same trudności. Wyraźnym tego świadectwem jest 
ich samodzielne poszukiwanie literatury – zupełnie pomijają kwe-
stię lat wydania źródeł, nie wiedzą, gdzie i jak szukać. Dla nas – 
________________ 

19 Za: K. Podemski, Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 
2005, s. 63. 

20 L. Witkowski, op. cit., s. 289. 
21 Por. M. Mikut, op. cit., s. 111. 
22 K. Borawska-Kalbarczyk, op. cit. 
23 Z. Kłakówna, Jakoś i jakość. Subiektywna kronika wypadków przy reformie szkoły 

(1989-2013), Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2014, s. 244. 
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osób zajmujących się naukowo pedagogiką specjalną – oczywiste 
jest, że uwikłanie historyczne, społeczne i kulturowe zjawisk wy-
chowawczych/rehabilitacyjnych sprawia, że w tej nauce, chyba 
wyraźniej niż w jakiejkolwiek innej, rozpoznania prowadzi do 
mniej lub bardziej zadowalających ustaleń, które często po pewnym 
czasie okazują się niewystarczające. Rozumiemy, że zmienna czasu 
ujawniająca się w filozoficzno-kulturowym kontekście uprawiania 
nauki (co przyrównać można do mentalności danej epoki) daje  
o sobie znać zarówno w metodologicznym wzorcu jej uprawiania, 
jak i w interpretowaniu przez badaczy kwestii dotyczących życia 
człowieka z niepełnosprawnością, w tym i jego wychowania. Ro-
zumiemy też, że cechą szczególną tej dyscypliny nauki jest zmien-
ność słownika i „pojęciowy gwar”24. Studentom obca jest hierarchi-
zacja zdobytej wiedzy, mają zaburzone przeczucie całości wiedzy, 
punkty odniesienia – a wówczas podroż po świecie nauki staje się 
niemożliwa Odwołam się tu jeszcze raz do trafnych słów Jacka  
Dehnela – eseisty, prozaika: 

Żeby wiedzieć, gdzie i jak szukać, jaka jest hierarchia źródeł, trzeba 
mieć w głowie mapę dziedzin wiedzy, obraz kultury, w którym książ-
ki, dzieła naukowe, wydarzenia historyczne, prądy intelektualne, po-
staci łączą się w jedną sieć, po której użytkownik kultury swobodnie 
się przemieszcza25. 

Zwrócę uwagę, że interesującą propozycję, by pomóc czytelni-
kowi w odbiorze prac z różnych okresów rozwoju pedagogiki spe-
cjalnej, podjęli autorzy książki Rozumieć chaos. Rzecz o terminach  
i znaczeniach nadawanych w pedagogice specjalnej26. Rzecz w tym jed-
nak, żeby studenci chcieli się w nią zagłębić. 
________________ 

24 Por. S. Sadowska, W poszukiwaniu potencjału uprawiania pedagogiki specjalnej – 
perspektywa naukoznawcza i metodologiczna, [w:] Pedagogika specjalna – tak wiele pozosta-
je tajemnicą, red. S. Przybyliński, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2010, s. 221-232. 

25 J. Dehnel, op. cit., s. 264-265. 
26 S. Olszewski, K. Parys, Rozumieć chaos. Rzecz o terminach i znaczeniach im nada-

wanych w pedagogice specjalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicz-
nego, Kraków 2016. 
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Kwestię wyjaśnień opisanych zachowań i trudności studentów 
można odnieść do szerokich zmian, jakie wiążą się z faktem, że stu-
denci, których teraz uczymy, należą do pokolenia C (termin ten 
odnoszony jest do osób urodzonych po 1990 r.). Pokolenie C opisy-
wane jest za pomocą trzech cech charakterystycznych: computerized 
(skomputeryzowani), connected (podłączeni), always clicking (ciągle 
klikający). Są to osoby, które mają wręcz nieograniczony dostęp do 
informacji, co jednak nie pociąga za sobą posiadania i rozumienia 
wiedzy27. Podkreśla się, że środowisko cyfrowe zachęca ludzi do 
zapoznawania się z większą liczbą różnych tematów, ale powierz-
chowniej. Wskazuje się, że współcześni użytkownicy sieci korzysta-
ją z niej raczej po to, by unikać czytania w konwencjonalnym zna-
czeniu tego słowa. Charakterystyczną cechą tego czytania jest to, że 
jest to czynność hipertekstualna. Użytkownicy dokumentów elek-
tronicznych dokonują stałych przejść lub zmian pomiędzy funkcją 
czytelnika i funkcją nawigatora. Odchodzą od tekstu, traktując do-
kument elektroniczny jako nośnik – medium (wykorzystując jego 
możliwości wyszukiwawcze – przeglądanie i nawigację). Czytają 
teksty, przełączając się cały czas pomiędzy kilkoma równolegle 
otwartymi źródłami. Czytają kilka rzeczy naraz. Jeśli nie rozumieją 
jakiegoś sformułowania, to otwierają drugie okno i szukają wyja-
śnień28. Badacze sygnalizują, że u młodych ludzi podatnych na 
wpływy i spędzających każdy wolny czas w internecie, wykształca-
ją się tzw. hipertekstowe umysły. Ich sposób myślenia przebiega 
wielowątkowo, nie są zdolni do głębszej refleksji, przyjęcia szersze-
go punktu widzenia czy wyciągnięcia wniosków. Ich umysł jest 
nastawiony na przyjmowanie wiadomości w taki sposób, w jaki 
dostarcza ich internet, czyli w postaci szybko płynącego strumienia 
danych. Chodzi o przystosowanie do wielozadaniowości, szybkiego 
przesiewania wielu informacji i decydowania, które z nich są waż-
ne. Doniesienia badawcze częstokroć są sprzeczne. Z jednej strony 
wskazuje się, że środowisko internetu powoduje czytanie powierz-
________________ 

27 K. Borawska-Kalbarczyk, op. cit. 
28 M. Nahodko, op. cit., s. 139. 
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chowne, pośpieszne; hiperlinki przeszkadzają ludziom w czytaniu  
i w głębokiej refleksji, co nie sprzyja budowaniu własnych struktur 
wiedzy, koncentracji i rozumieniu tekstu, z drugiej, że interaktywne 
informacje przeczytane w internecie są lepiej zapamiętywane,  
a czytanie online jest trudniejsze, wymaga nowych umiejętności29. 

Wydawać się może, że wykorzystywanie internetu w celach na-
ukowych jest dla młodych ludzi naturalne, jednak badania i co-
dzienne obserwacje studentów wskazują na to, że bardzo wielu 
studentów ogranicza się, używając żargonowego pojęcia, jedynie do 
„zgooglowania” tematu. Studenci nie zdają sobie sprawy, że w ten 
sposób nie są w stanie dotrzeć do znacznej części materiałów. Nie 
znają mechanizmów działania wyszukiwarek internetowych oraz 
baz bibliotek wirtualnych. Moje rozpoznanie wskazuje, że nawet 
trudno ich zaliczyć do grupy nie-użytkowników bibliotek cyfro-
wych (nie-użytkownik do osoba odwiedzająca bibliotekę cyfrową, 
ale niekorzystająca z żadnej usługi). Niepokojące są zwłaszcza 
umiejętności studentów ostatnich lat lub tuż po dyplomie, kiedy 
przychodzą do biblioteki w związku z pracą magisterską czy dokto-
ratem. Z reguły brak im przygotowania do systematycznej pracy 
naukowej czy umiejętności efektywnego korzystania ze środowiska 
cyfrowego. Dodam, że Jolanta Mazurek podaje, iż prawie dwie 
trzecie korzystających z bibliotek cyfrowych korzysta z nich mniej 
niż 30 sekund, co wyklucza czytanie czegokolwiek, a nawet zapo-
znanie się z ofertą30. 

Na omawiane kwestie można spojrzeć w perspektywie przygo-
towania studentów do racjonalnego postępowania z lekturą nau-
kową, zapoznania ze sposobami studiowania dzieła naukowego. 
Chodzi tu zarówno o etap intelektualnego i emocjonalnego przygo-
towania do studiów na wcześniejszych etapach edukacji oraz  
o rozwiązania edukacyjne w trakcie studiów wyposażające mło-
dych ludzi w umiejętności tworzenia swojego warsztatu pracy,  

________________ 

29 N. Bednarska, Wikipedia na uczelni i w szkole – przyszli nauczyciele o Wiki-
pedii, „Ruch Pedagogiczny” 2015, nr 1, s. 141. 

30 Za: M. Nahodko, op. cit., s. 145. 
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a także wzbudzające ciekawość poznawczą. Problematyzując w jed-
nym ze swoich wcześniejszych tekstów kwestię podróży po mieście 
naukowym pedagogiki specjalnej, uwagi dotyczące studenckiej 
prepodróży wyraziłam następująco: 

Myśląc o wcześniejszej edukacji studentów, z którymi pracuję, często 
przychodzi mi na myśl, że okradła ona młodych ludzi z narzędzi po-
zwalających wyruszyć w podróż po świecie nauki. Wyobrażam sobie – 
pozostając w konwencji podróży – że bagażnik samochodu nauczycieli, 
którzy wybierali się z nimi w drogę, nie dał się domknąć, a przy jego 
pakowaniu zabrakło myślenia o wadze edukacji dla nauki szukania31. 

Dostrzegając konieczność poszukiwania nowego modelu pracy 
dydaktycznej i odpowiednich sposobów kierowania procesem stu-
diowania, wskazywałam (w odwołaniu do refleksji teoriopoznaw-
czej), że wzorem myślenia w działaniach akademickich może być 
Bachelardowska pedagogika. Chodzi o położenie dużego nacisku 
na stale odnawiany wysiłek poznawania idącego pod prąd utrwa-
lonych oczywistości. Przesłanką dla tego wzorca dydaktycznego 
były granice naszego myślenia wyznaczone społecznymi uzgodnie-
niami dotyczącymi osób z niepełnosprawnością i ich miejsca w co-
dziennym życiu oraz złożoność i wieloparadygmatyczność miasta 
naukowego pedagogiki specjalnej. Dzisiaj dodam, że znaczący jest 
dobór tekstów do czytania. Prowadzący zajęcia, którzy mają mono-
pol na ustanawianie przestrzeni tekstów do czytania w ramach 
prowadzonych zajęć, proponują zbyt często takie, które nie wyma-
gają wysiłku myślowego, które nie umożliwiają podejmowania kry-
tyki naukowej. W perspektywie nowej rzeczywistości cyfrowej mo-
żemy też mówić o zmonopolizowani przestrzeni czytania przez 
teksty, których dostarczy studentowi wyszukiwarka Google. Po-
nownie zauważę, że studentów należy uczyć efektywnego korzy-
stania ze środowiska cyfrowego. W tym kontekście przywołam na 
koniec uwagę, że prawdziwe studiowanie zaczyna się dopiero wte-
dy, kiedy Google nie wie, o co chodzi. 
________________ 

31 S. Sadowska, op. cit., s. 23. 
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Zakończenie 

Czytać w pojęciu naukowym to znaczy przede wszystkim pojąć 
sens. Z punktu widzenia nauczyciela, w tym także akademickiego, 
nie jest istotne to, z jakiego nośnika korzystają studenci, czytając. 
Priorytetem jest to, aby czytali, analizowali teksty, wyciągali wnio-
ski, krytycznie oceniali zawarte w nich informacje, twórczo rozwi-
jali przedstawione w nich myśli. Głosy przedstawicieli środowiska 
naukowego, niezależnie od reprezentowanej dyscypliny, są w tym 
zakresie podobne, tak jak w zakresie myślenia o zadaniach uniwer-
sytetu i jego słabościach. 

Uniwersytet to jest otwarcie na świat. To nie może być instytucja, która 
wypuszcza specjalistów od bardzo wąskich dyscyplin, bo nie to jest jej 
fundamentem. […] Uniwersytet daje wędkę, pokazuje, gdzie trzeba 
szukać wiedzy, jak z niej korzystać i jak samemu się dokształcać32. 

Uniwersytet powinien być źródłem edukacji ogólnej, a nie początkiem 
kariery zawodowej. Uniwersytet powinien otwierać klapki w głowie, 
uczyć krytycznego myślenia i wyposażać młodego człowieka w poży-
teczne umiejętności (języki i inne, w zależności od kierunku – np. ana-
lizę danych). Student powinien czytać i pisać. Dużo czytać i pisać. […] 
Marzy mi się uniwersytet, na którym studenci naprawdę studiują, a nie 
tylko uczą się przez kilka dni sesji, by zdać egzamin. Uniwersytet po-
winien różnić się od wyższej szkoły zawodowej33. 

Jako reprezentantka środowiska naukowego pedagogów spe-
cjalnych w pełni uznaję słowa wypowiedziane przez profesor bio-
logii i filologii romańskiej. Dostrzegam, że wiele negatywnych zja-
wisk na Uniwersytecie pojawiło się w następstwie realizacji zaleceń 
Procesu Bolońskiego w rodzimym systemie edukacji. Dodam, że 
modyfikacje modelu studiów nauczycielsko-pedagogicznych, jak 
też ich programów, standardów kształcenia i oczekiwanych po ich 
________________ 

32 M. Świątkowska, W poszukiwaniu moich sensów, [w:] Uniwersytet Jagielloński:  
Z naukowcami o nauce, op. cit., s. 78, www.nauka.uj.edu.pl [dostep: 29.08.2016]. 

33 G. Jasieńska, Twórcza mobilność, [w:] Uniwersytet Jagielloński: Z naukowcami  
o nauce, op. cit., s. 122, www.nauka.uj.edu.pl [dostęp: 29.08.2016]. 
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ukończeniu efektów, są kontrowersyjne34. To, co daje się zaobser-
wować w przestrzeni kształcenia pedagogów i nauczycieli, w tym 
pedagogów specjalnych, przypomina model szkolenia. 

Nazwa „uniwersytet” zobowiązuje. W czasach, gdy sama studio-
wałam, prowadzący zajęcia wpajali nam, że warunkiem koniecznym 
uczenia się jest takie rozumienie, które prowadzi do jakościowych 
zmian w naszej wiedzy i postawach. Wśród studentów panowała 
wówczas naukowa atmosfera. Nieodłącznym elementem procesu 
studiowania było czytanie. Moim studentom, w przekonaniu, że 
czytanie jest znaczące dla ich myślenia i postaw, polecam (o ile będą 
czytelnikiem tego tekstu) naukę ze szkoły Isochara w Smyrnie,  
z lektury Ksiąg Jakubowych. 

Wziąłem sobie do serca to, czego nauczał nas Isochar. […] Jest czytelnik 
gąbka, czytelnik lejek, czytelnik cedzidło i czytelnik sito. Gąbka wchłania 
w siebie wszystko, jak leci; jasne jest, że potem dużo z tego pamięta, 
lecz nie umie wydobyć najważniejszego. Lejek – przyjmuje jednym 
końcem, drugim zaś wszystko, co przeczytane, z niego wylatuje. Ce-
dzak przepuszcza wino, a zatrzymuje winny osad; ten w ogóle nie po-
winien czytać i lepiej, żeby zajął się rzemiosłem. Sito zaś oddziela plewy, 
żeby otrzymać najlepsze ziarno. «Chciałbym, żebyście byli jak sito i nie 
zatrzymywali tego, co niedobre i nudne» – mawiał do nas Isochar35. 
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Wprowadzenie 

Jak pisze Iwona Chrzanowska1, „uczeń z niepełnosprawnością  
w edukacji ogólnodostępnej to już nie tylko tendencja, ale i rzeczy- 
wistość polskiej szkoły”. Samo umieszczenie go w klasie z pełno- 
sprawnymi rówieśnikami nie gwarantuje jednak dobrej jakości  
kształcenia dla podmiotów w nią zaangażowanych. Inkluzja ma  
miejsce wtedy, gdy system szkolny zorganizowany jest w ten spo- 
sób, aby zaspokoić potrzeby wszystkich uczniów z danej społeczno- 
ści, włączając w to dzieci z niepełnosprawnością2. Jej efektywność  
jest wypadkową wielu czynników. Grzegorz Wiącek i Andrzej Sę- 
kowski3 skonstruowali i zweryfikowali poprzez badania model  
związków pomiędzy powodzeniem w kształceniu integracyjnym  
a wybranymi zmiennymi psychospołecznymi. W modelu tym  
znalazły się czynniki (potwierdzone wynikami badań) tkwiące:  
1) w środowisku rodzinnym (relacje emocjonalne i ogólny klimat  
emocjonalny rodziny, relacja z ojcem), 2) w środowisku klasy (cechy  
osobowości nauczycieli, sumienność nauczyciela prowadzącego,  
ugodowość nauczyciela wspomagającego, postawy nauczycieli wo- 
bec osób niepełnosprawnych), 3) w osobie ucznia (tu szczególne  
znaczenie miał lęk szkolny). 

Z kolei Małgorzata Apolinarska, Grażyna Dryżałowska i Ewa  
Kleszczewska-Pyra4 dzielą czynniki warunkujące powodzenie inte- 
gracji na wewnętrzne (rozwój intelektualny, zdolność kontrolowa- 
________________ 

1 I. Chrzanowska, Wstęp, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”  
2013, nr 1, s. 7. 

2 L.J. Hall, J.A. McGregor, A Follow-Up Study of the Peer Relationships of Children  
with Disabilities in an Inclusive School, “The Journal of Special Education” 2000, t. 34,  
nr 3, s. 114.  

3 G. Wiącek, A. Sękowski, Powodzenie w kształceniu integracyjnym a wybrane  
zmienne psychospołeczne – weryfikacja modelu teoretycznego, „Roczniki Psychologiczne”  
2007, t. X, 2, s. 89-110. 

4 M. Apolinarska, G. Dryżałowska, E. Kleszczewska-Pyra, Analiza funkcjonowa- 
nia systemu kształcenia integracyjnego w szkołach podstawowych, [w:] Integracja dzieci  
niepełnosprawnych w przedszkolu i szkole (Raport z badań), Wyd. IFiS PAN, Warszawa  
1994, s. 131-191. 
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nia emocji i rozładowywania napięcia emocjonalnego, koncentracja  
uwagi) i zewnętrzne (przygotowanie nauczycieli, grupy rówieśni- 
czej i środowiska rodzinnego, istnienie pomocy specjalistycznej). 

Do elementów warunkujących powodzenie dodaje się również  
relacje rówieśnicze, które mogą dawać poczucie satysfakcji dziecku  
z niepełnosprawnością bądź poczucie izolacji, mimo integracyjnej  
formy kształcenia5. Jak wynika z zaprezentowanych czynników,  
powodzenie procesu integracji/inkluzji uczniów z niepełnospraw- 
nościami w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych jest nie- 
zwykle złożone i uwarunkowane znacznie szerzej niż tylko sprzyja- 
jącymi rozwiązaniami legislacyjnymi. 

Należałoby zadać sobie pytanie, jaka jest efektywność integracji  
w naszym kraju i jakim zmianom podlegają czynniki ją determinu- 
jące. Mówiąc o efektywności, odniesiemy ją jedynie do sytuacji 
uczniów z niepełnosprawnością, w szczególności ich relacji inter- 
personalnych i osiągnięć szkolnych, przedstawiając je na podstawie  
badań dotyczących tych zakresów. 

Relacje interpersonalne osób z niepełnosprawnością  
z rówieśnikami w klasach ogólnodostępnych  

i integracyjnych 

Odkąd inkluzja dzieci z niepełnosprawnością stała się bardziej  
powszechną praktyką niż wyjątkiem, większą wagę zaczęto przy- 
wiązywać do angażowania tych uczniów w społeczne interakcje  
z typowo rozwijającymi się rówieśnikami6. Prowadzone na prze- 
strzeni ostatnich kilkunastu lat badania dotyczące relacji uczniów  
________________ 

5 Por. E. Skorek, Stosunki koleżeńskie dzieci z zaburzeniami mowy i ich szkolne uwa- 
runkowania, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2000; D. Baraniewicz,  
Uwarunkowania akceptacji uczniów w klasie integracyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu  
Pedagogicznego, Kraków 2009.  

6 A.A. Webster, M. Carter, Social relationships and friendships of children with  
developmental disabilities: Implications for inclusive settings. A systematic review, “Journal  
of Intellectual and Developmental Disability” 2007, t. 32, nr 3, s. 200. 
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pełno- i niepełnosprawnych w klasach ogólnodostępnych i integra- 
cyjnych nie napawają optymizmem. Wskazuje się, że uczniowie  
z niepełnosprawnością często mają problemy z funkcjonowaniem  
społecznym, mają wysoki poziom izolacji społecznej i są w grupie  
ryzyka, jeśli chodzi o nieudane relacje z innymi7. Dostępne donie- 
sienia badawcze8 dowodzą, że nadal duży jest odsetek uczniów  
z niepełnosprawnością, którzy są izolowani lub odrzucani w kla- 
sach ogólnodostępnych i integracyjnych. Tu zmiany na przestrzeni  
ostatnich 25 lat (od momentu wejścia w życie ustawy o systemie  
oświaty gwarantującej rodzicom/opiekunom dzieci z niepełno- 
sprawnością wolność wyboru formy kształcenia) nie są wyraźne. 

Badania prowadzone przez Grzegorza Wiącka9 na populacji  
149 uczniów pełnosprawnych i 53 uczniów niepełnosprawnych  
(różne rodzaje niepełnosprawności) uczących się w klasach integra- 
cyjnych pokazują znacznie mniejszy stopień akceptacji uczniów  
z niepełnosprawnością. Wiącek, analizując dane, dociekał uwarun- 
kowań dobrych relacji rówieśniczych. Doszedł do wniosku, że  
ich podstawą są prawidłowe relacje dzieci z rodzicami (zwłaszcza  
z ojcami), większe zaangażowanie nauczyciela prowadzącego  
w osobową relację z uczniem oraz większe zaangażowanie nauczy- 
ciela wspomagającego w ogólny proces dydaktyczny w klasie,  
a także mniejszy lęk dzieci, np. przed ocenianiem. Autor przewi- 
duje, że poziom nieakceptacji z czasem może narastać, przy czym  
z badań wynika też tendencja nauczycieli prowadzących do nie- 
________________ 

7 A. Zic, L. Igrić, Self-assessment of relationships with peers in children with intellect- 
tual disability, “Journal of Intellectual Disability Research” 2001, t. 45, nr 3, s. 202-211;  
D.B. Estell, M.H. Jones, R. Pearl, R. Van Acker, T.W. Farmer, P.C. Rodkin, Peer  
groups, popularity, and social preference. Trajectories of social functioning among students  
with and without learning disabilities, “Journal of Learning Disabilities” 2008, t. 41,  
nr 1, s. 5-14. 

8 Zob. A. Żyta, K. Ćwirynkało, Relacje rówieśnicze uczniów z niepełnosprawnością  
w nauczaniu inkluzyjnym – wybrane problemy, „Problemy Wczesnej Edukacji” 2014, t. 4,  
nr 27, s. 88-98. 

9 G. Wiącek, Raport z badań nad uwarunkowaniami powodzenia w kształceniu inte- 
gracyjnym w województwie lubelskim 2007, https://www.kul.pl/files/869/gfx/Raport_  
z_bad_kszt_integr.pdf [dostęp: 6.03.2016] 
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zauważania problemu (wysoki poziom zadowolenia z funkcjono- 
wania klasy), co sprawia, że uczniowie są w bardzo niekorzystnej  
sytuacji, ponieważ nie mogą liczyć na jego pomoc. 

Istotnym wyznacznikiem jakości relacji interpersonalnych  
uczniów pełno- i niepełnosprawnych jest również rodzaj niepeł- 
nosprawności. Za szczególnie trudną uznaje się często sytuację ucz-
niów z niepełnosprawnością intelektualną wśród rówieśników.  
Badania porównawcze prowadzone przez Marię Chodkowską10 
pokazały, że mają oni najwyższy poziom odrzuceń (inne badane  
przez autorkę grupy to uczniowie z uszkodzonym słuchem, z mó- 
zgowym porażeniem dziecięcym, z chorobą przewlekłą). Doniesie- 
nie Iwony Rudek11 również pokazuje, że lepszą pozycję w klasie  
uzyskują dzieci z niepełnosprawnością ruchową niż z niepełno- 
sprawnością intelektualną. 

Gorzej wypadają również dzieci z zaburzeniami w porozumie- 
waniu się (z wadami mowy i uszkodzeniem słuchu). Próba zbada- 
nia stosunków koleżeńskich dzieci z zaburzeniami mowy (wynika- 
jącymi m.in. z uszkodzenia słuchu, mutyzmu, jąkania, dyslalii)  
uczęszczających do szkół podstawowych ogólnodostępnych w młod- 
szym wieku szkolnym podjęta została przez Małgorzatę Skorek12.  
Badania autorki pokazują, że dzieci te podejmują kontakty towarzy- 
skie rzadko i są one zwykle nietrwałe, często też są zaburzone (na- 
uczyciele postrzegają tę sytuację jako lepszą niż sami uczniowie).  
Przebywanie w takich układach koleżeńskich z punktu widzenia  
dziecka z niepełnosprawnością powoduje niekorzystny rozkład  
pozycji społecznych w klasie. Jeśli chodzi o uczniów z uszkodze- 
niem słuchu uczęszczające do szkół podstawowych razem ze sły- 
szącymi rówieśnikami, badania Anny Dąbrowskiej13 przeprowa- 

________________ 

10 M. Chodkowska, Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obcią- 
żeniami biologicznymi i środowiskowymi, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2004. 

11 I. Rudek, Od niechęci do akceptacji. O wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób  
niepełnosprawnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007. 

12 M. Skorek, op. cit. 
13 A. Dąbrowska, Zagrożenia marginalizacją i wykluczeniem w zespole klasowym  

dzieci z uszkodzeniem słuchu, [w:] Praca socjalna i polityka społeczna. Obszary współdzia- 
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dzone w roku szkolnym 2004/2005 pokazały, że odrzucenie było  
doświadczeniem połowy z nich. Sytuację dzieci z uszkodzonym  
słuchem w szkole integracyjnej badała później także Anna Zam- 
kowska14. Wyniki ukazały wysoki wskaźnik odrzucenia wśród  
uczniów słabo słyszących (doświadcza tego 37,5% badanych,  
a wśród pełnosprawnych z grupy kontrolnej tylko 1,8%). Z kolei  
w grupie uczniów popularnych znalazło się jedynie 3,6% uczniów  
z wadą słuchu, podczas gdy wśród uczniów słyszących jest ich 21,4%. 

Niezbyt korzystna jest też sytuacja uczniów z uszkodzonym  
wzrokiem, na co wskazuje doniesienie badawcze Zofii Palak15. Jak  
pisze autorka, 30% tych uczniów jest odrzucanych, 33% izolowa- 
nych, a tylko 20% akceptowanych. 

Kolejna autorka, Ewa Domagała-Zyśk16, podsumowując studia  
indywidualnych przypadków uczniów z chorobą przewlekłą (m.in.  
padaczką, cukrzycą, chorobami kręgosłupa) i ich trudności szkol- 
nych, pisze, że „problem relacji z rówieśnikami jest najbardziej pa- 
lącym problemem dla uczniów chorych”17. Dostępne są również  
badania Krystyny Barłóg18, których przedmiotem stała się sytuacja  
dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w różnych formach  
kształcenia. Pokazują one, że uczniowie pełno- i niepełnosprawni  
wykazują się wyższymi umiejętnościami współdziałania, o ile kształ- 
________________ 

łania wobec wykluczenia społecznego, red. K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachi- 
mowska, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2008, s. 241-248. 

14 A. Zamkowska, Pozycja społeczna dziecka słabo słyszącego w klasie integracyjnej  
i jej uwarunkowania, [w:] Tradycja, teraźniejszość i perspektywy w polskiej surdopedago- 
gice, red. K. Bieńkowska, K. Wereszka, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana  
Jańskiego, Warszawa 2014, s. 41-52. 

15 Z. Palak, Uczniowie niewidomi i słabowidzący w szkołach ogólnodostępnych, Wy- 
dawnictwo UMCS, Lublin 2000. 

16 E. Domagała-Zyśk, Wspieranie ucznia z chorobą przewlekłą w środowisku szkol- 
nym, [w:] Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym,  
red. E. Domagała-Zyśk, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lu- 
blin 2012, s. 111-126. 

17 Ibidem, s. 113. 
18 K. Barłóg, Efekty procesu integracji dzieci pełnosprawnych oraz z mózgowym pora- 

żeniem dziecięcym w młodszym wieku szkolnym, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 2001. 
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cą się w szkołach integracyjnych, a nie ogólnodostępnych. Jednak  
pozycja ucznia niepełnosprawnego nie jest zbyt korzystna, ponieważ  
badania ujawniły, że w klasach integracyjnych uczniowie z MPD są  
odrzucani i izolowani przez pełnosprawnych rówieśników, co –  
według autorki – wskazuje na brak efektów integracji społecznej. 

Oprócz rodzaju niepełnosprawności dla pozycji dzieci z niepeł- 
nosprawnością mają też znaczenie prezentowane przez nie zacho- 
wania oraz ich cechy osobowości. W korzystnej sytuacji są te dzieci  
niepełnosprawne, które nie mają zaburzeń zachowania oraz prezen- 
tują wysoki poziom uspołecznienia19. Lepszą pozycję w hierarchii  
klasowej szkoły integracyjnej uzyskują też uczniowie, którzy m.in.  
mają lepsze oceny, wysoką motywację do nauki, są zrównoważone  
emocjonalnie, starają się dobrze pracować w czasie lekcji i odrabiają  
prace domowe, z kolei dzieci nieakceptowane są często uczniami  
z niepełnosprawnością, mają gorsze oceny, wykazują problemy  
w kontroli zachowań i koncentracji uwagi lub są apatyczni, zaha- 
mowani, mało aktywni, uzależnieni od pomocy innych20. Niestety,  
jak zauważa Sławomira Sadowska21, osoby z niepełnosprawnością  
– w rozważaniach brano pod uwagę uczniów z lekką niepełno- 
sprawnością intelektualną – mogą zajmować niekorzystną pozycję  
w grupie rówieśniczej nie tyle z racji swojej niepełnosprawności, co  
z powodu braku takich źródeł atrakcyjności, jak: należenie rodziny  
do wysokiej klasy społecznej, atrakcyjność fizyczna czy dojrzałość.  
Zdaniem autorki, poprzez te mechanizmy społeczne rządzące  
strukturą socjometryczną, integracja socjalna natrafia na swoje real- 
ne granice, które nie są łatwe do przesunięcia nawet przy odpo- 
wiednich przedsięwzięciach dydaktycznych. 
________________ 

19 I. Rudek, op. cit.; D. Baraniewicz, Uwarunkowania akceptacji uczniów w klasie  
integracyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009. 

20 Ibidem; A. Zamkowska, op. cit., s. 41-52. 
21 S. Sadowska, W stronę innego spojrzenia na szkołę jako miejsce edukacji i rozwoju  

ucznia z niepełnosprawnością intelektualną. Potencjalne możliwości środowiskowe związane  
z typem szkoły, [w:] Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  
lekkim. Wybrane problemy teorii i praktyki, red. S. Sadowska, Wydawnictwo Edukacyj- 
ne „Akapit”, Toruń 2006, s. 38-39. 
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Niemniej jednak w literaturze22 podkreśla się, że jakość relacji  
rówieśniczych uczniów z niepełnosprawnością nie zależy wyłącznie  
od ich cech biopsychicznych. Również nauczyciele mogą modelo- 
wać postawy rówieśników wobec uczniów z niepełnosprawno- 
ściami. Zaznacza się, że dobre relacje z rówieśnikami nie powinny  
być wynikiem wyłącznie spontanicznych interakcji między ucznia- 
mi, ale też planowych działań nauczycieli23, które warunkowane są  
z jednej strony – ich wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami,  
z drugiej – postawą wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami  
edukacyjnymi i nastawieniem prointegracyjnym versus prosegrega- 
cyjnym. Biorąc pod uwagę tylko te czynniki, grupę nauczycieli  
można uznać za wysoce zróżnicowaną, co determinowane jest m.in.  
doświadczeniem zawodowym, wiekiem, formą i etapem kształcę- 
nia, na którym pracują nauczyciele, a także przebytymi szkole- 
niami24. Dla przykładu, badania Krystyny Barłóg pokazują, że  
pozytywniejsze postawy wobec uczniów niepełnosprawnych (i peł- 
nosprawnych) mają nauczyciele szkół integracyjnych niż ogólnodo- 
stępnych. Wyniki te znalazły potwierdzenie również w nowszych  
badaniach przeprowadzonych przez Katarzynę Ćwirynkało25.  
Wskazują one, że w odniesieniu do większości rodzajów niepeł- 
nosprawności (osoby słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, nie- 
słyszące, niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie) największą  
otwartością na integrację uczniów pełno- i niepełnosprawnych  
cechowali się nauczycieli szkół integracyjnych, a mniejszą nauczy- 
________________ 

22 Zob. np. J.P. Cullen, J.L. Gregory, L.A. Notto, The Teacher Attitudes Toward Inclu-
sion Scale (TATIS). Technical Report, Eastern Educational Research Association 2010. 

23 Zob. np. M. Skorek, op. cit. 
24 Zob. np. S. Vaz, N. Wilson, M. Falkmer, A. Sim, M. Scott, R. Cordier,  

T. Falkmer, Factors Associated with Primary School Teachers’ Attitudes Towards the  
Inclusion of Students with Disabilities, “PLoS ONE” 2015, nr 10 (8), s. 1-12; P.C. Dias,  
I. Cadime, Effects of personal and professional factors on teachers’ attitudes towards  
inclusion in preschool, „European Journal of Special Needs Education” 2016, nr 31 (1),  
s. 111-123. 

25 K. Ćwirynkało, A. Żyta, Przekonania nauczycieli na temat edukacji włączającej  
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Raport z badań, „Szkoła Specjalna”  
2015, nr 4, s. 245-259. 
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ciele szkół specjalnych i ogólnodostępnych (przy czym częściej  
zdarzało się, że najmniej przychylnie wobec integracji nastawieni  
byli nauczyciele szkół specjalnych). 

Wielu nauczycieli dostrzega niezadowalający poziom procesów  
integracyjnych między uczniami, ale też spora grupa nauczycieli  
ma dużą świadomość w tym zakresie26. Jednak badania pokazują,  
że nauczyciele niekoniecznie są/czują się przygotowani do podej- 
mowania tego rodzaju działań, a także np. diagnozowania potrzeb  
dzieci z zaburzeniami oraz ich zaspokajania27. Badania Marii Chod- 
kowskiej i Zdzisława Kazanowskiego28 pokazują też, że większe  
doświadczenie w pracy integracyjnej nie przekłada się na posiada- 
nie bardziej otwartej postawy prointegracyjnej. Dominuje też prze- 
konanie, że integracja jest dobra głównie dla rozwoju uczniów niep- 
ełnosprawnych (73% badanych nauczycieli), częściowo mogą z niej  
korzystać uczniowie pełnosprawni, ucząc się właściwych postaw  
wobec osób odmiennych, z kolei najmniej korzystna jest dla samego  
nauczyciela. Sytuacja ta ma szansę zmieniać się z upływem czasu,  
bo autorzy pokazują, że młodzi nauczyciele cechują się większym  
nasileniem prointegracyjnego nastawienia. Również badania Joanny  
Kossewskiej29 ukazują nauczycieli z krótszym stażem pracy jako  
zauważających więcej korzyści płynących z integracji. Nauczyciele  
z dłuższym stażem (od 10 do 20 lat) dostrzegają coraz więcej nega- 
tywnych skutków integracyjnego kształcenia (badaniami objęto  
nauczycieli różnych szkół, w tym specjalnych i ogólnodostępnych  
________________ 

26 I. Rudek, op. cit. 
27 K. Barłóg, Adaptacja nauczycieli nauczania początkowego do pracy z dziećmi z od- 

chyleniami od normy, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1998, K. Ćwirynkało, Nauczyciele  
wobec zmian warunków kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
(SPE), [w:] Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu  
pozytywów, red. I. Chrzanowska, B. Jachimczak, K. Pawelczak, Wydawnictwo Uni- 
wersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2013, s. 391-402. 

28 M. Chodkowska, Z. Kazanowski, Socjopedagogiczne konteksty postaw nauczycieli  
wobec edukacji integracyjnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007. 

29 J. Kossewska, Uwarunkowania postaw. Nauczyciele i inne grupy zawodowe wobec  
integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Peda- 
gogicznej, Kraków 2000.  
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oraz studentów różnych kierunków studiów). Negatywne relacje  
z rówieśnikami w kształceniu integracyjnym jest doświadczeniem,  
które rzutuje na całe życie i późniejsze relacje z innymi ludźmi.  
Powodują one nieprzychylne nastawienie dorosłych osób niepełno- 
sprawnych do idei integracji/inkluzji edukacyjnej dzieci z niepeł- 
nosprawnością30. 

Osiągnięcia uczniów z niepełnosprawnością  
w klasach ogólnodostępnych i integracyjnych 

Jeśli chodzi o osiągnięcia uczniów z niepełnosprawnością  
w różnych typach szkół, wyniki są zróżnicowane. Uwarunkowania  
wysokich osiągnięć edukacyjnych w przypadku integracji uczniów  
niepełnosprawnych z pełnosprawnymi badały już w 1994 r. Małgo- 
rzata Apolinarska, Grażyna Dryżałowska i Ewa Kleszczewska- 
-Pyra31. Wśród biopsychicznych cech uczniów warunkujących  
osiągnięcia szkolne spostrzegły: wyższy iloraz inteligencji, spo- 
strzegawczość, dobrą pamięć, koncentrację uwagi, ogólną spraw- 
ność fizyczną, samodzielność, zaradność i pilność. Uczniowie  
z niepełnosprawnością, którzy wykazywali się tymi cechami, mieli  
lepsze wyniki w nauce. 

Andrzej Lis-Kujawski32 badał z kolei ukryty program nauczania 
w szkole integracyjnej, w której uczyli się uczniowie z mózgowym 
porażeniem dziecięcym. Wykazał, że taki ukryty program dotyczą-
cy niepełnosprawności istnieje i powoduje modyfikowanie przeży-
________________ 

30 M. Zaborniak-Sobczak, Wspólne kształcenie uczniów z wadą słuchu i słyszących,  
[w:] „Nie głos, ale słowo…” cz. 2, Ku wspólnocie komunikacyjnej niesłyszących i słyszą- 
cych, red. K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011,  
s. 39-53; U. Bartnikowska, A. Żyta, Integracja szkolna we wspomnieniach dorosłych  
z niepełnosprawnością – koncepcjea rzeczywistość, [w:] Pedagogika specjalna – koncepcje  
i rzeczywistość. Konteksty pedagogiki specjalnej, red. T. Żółkowska, wyd. PRINT  
GROUP, Szczecin 2007, s. 523-530. 

31 M. Apolinarska, G. Dryżałowska, E. Kleszczewska-Pyra, op. cit., s. 131-191. 
32 A. Lis-Kujawski, Moje „ja” szkoła integracyjna. Zjawiska ukrytego programu  

w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008. 
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wania własnej niepełnosprawności oraz wpływa na funkcjonowanie 
dziecka w szkole. Nauczyciele, posługując się ukrytym programem, 
nakładają na uczniów pewne swoje wyobrażenie związane, np.  
z ich funkcjonowaniem czy biorą go pod uwagę w procesie ocenia-
nia ucznia z niepełnosprawnością. To miało wpływ na postrzeganie 
samych siebie przez uczniów. Badani uczniowie charakteryzowali 
się w większości niskim poziomem motywacji i podwyższonym 
poziomem lęku. Ich motywacja to głównie motywacja unikania 
porażki. Uczniowie myśleli o sobie w kategoriach odmienności, 
przewidywanych niepowodzeń i trudności. To inspirowało ich też 
do uruchamiania strategii przetrwania, na których budowali 
względnie trwałe wzorce wchodzenia w interakcje z innymi ludź-
mi. Autor zauważa, że im głębszy stopień niepełnosprawności, tym 
większe następstwa społeczne. Szkoły integracyjne okazują się być 
najlepszym miejscem dla uczniów z niezbyt nasilonym stopniem 
niepełnosprawności. 

Nauczanie integracyjne i proces integracji społecznej są wtedy rzeczy-
wiście realizowane, przy czym doświadczenia integracyjne uczniów 
mają wysoką jakość, tworząc warunki do formowania pozytywnej sa-
mooceny i nabywania dużych umiejętności interpersonalnych. Osoby  
o bardziej nasilonym stopniu niepełnosprawności doświadczają większej 
ilości trudności szkolnych, związanych zarówno z wymaganiami pro-
gramu jawnego, jak i warunkami tworzonymi przez program ukryty33. 

Powyższe doniesienia badawcze sugerować mogą, że najbar-
dziej narażoną na niepowodzenia edukacyjne grupą osób z niepeł-
nosprawnością – m.in. z uwagi na niższy iloraz inteligencji, gorszą 
pamięć i koncentrację uwagi, o których pisały Apolinarska, Dryża-
łowska i Kleszczewska-Pyra34 oraz głębokość zaburzeń – są ucz-
niowie z niepełnosprawnością intelektualną35. Analizy ich umiejęt-
ności podejmowane były przez różnych autorów. 
________________ 

33 Ibidem, s. 220. 
34 M. Apolinarska, G. Dryżałowska, E. Kleszczewska-Pyra, op. cit., s. 131-191. 
35 Zob. np. I. Chrzanowska, Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, 

Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, s. 573. 
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Badania w tym zakresie przeprowadzone zostały m.in. przez 
Iwonę Chrzanowską36, a objęto nimi uczniów z lekką niepełno-
sprawnością intelektualną ze szkół specjalnych i ogólnodostępnych 
w klasie I, II i III szkoły podstawowej. Uczniowie obu form kształ-
cenia osiągnęli ogólnie bardzo dobre wyniki w zakresie umiejętno-
ści matematycznych i językowych. Statystycznie istotne wyższe 
wyniki osiągnęli jednak uczniowie klas II i III szkół specjalnych. 
Również poziom umiejętności tych uczniów w czasie nauki na 
pierwszym etapie edukacyjnym nieco wzrastał, przy obniżających 
się kompetencjach uczniów szkół ogólnodostępnych. 

Autorem szeroko zakrojonych badań poświęconych osiągnię-
ciom edukacyjnym uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektu-
alną po zakończonym I etapie edukacyjnym był również Grzegorz 
Szumski37. Wskazały one na duże zróżnicowanie grupy, a także na 
brak wpływu formy kształcenia na ogólny wynik umiejętności języ-
kowych i matematycznych badanych uczniów. Ponadto wzięcie po 
uwagę czynnika czasu (badania przeprowadzono na początku klasy 
IV oraz pod jej koniec) pozwoliło wykazać, że wyniki uczniów szkół 
specjalnych kończących klasę IV były wyższe niż na jej początku, 
przy braku istotnych zmian w wynikach uczniów szkół integracyj-
nych i ogólnodostępnych. 

Wyniki pod pewnymi względami zbieżne z powyższymi uzy-
skała również Marzena Buchnat38, która wykazała, że uczniowie  
z lekką niepełnosprawnością intelektualną uczęszczający do klas 

________________ 

36 I. Chrzanowska, Z badań nad efektami włączającego kształcenia uczniów niepełno-
sprawnych intelektualnie [w:] Dyskursy pedagogiki specjalnej 5: pomiędzy teorią a praktyką, 
red. C. Kosakowski, A. Krause, S. Przybyliński, Wydawnictwo Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006. 

37 G. Szumski, Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólno-
dostępnych, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010. 

38 M. Buchnat, Formy organizacji kształcenia dziecka z lekką niepełnosprawnością in-
telektualną a jego kompetencje społeczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza, Poznań 2015, s. 245-248. 
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czwartych (II etap edukacyjny) uzyskują najwyższe wyniki w za-
kresie przystosowania szkolnego w szkołach specjalnych, niższe – 
w szkołach integracyjnych i najbardziej zaburzone – w szkołach 
ogólnodostępnych. Uczniowie szkół ogólnodostępnych wykazują 
się wyższym poziomem nerwowości, nadruchliwości i roztarg- 
nienia, a także gorszymi wynikami w zakresie towarzyskości, tak-
towności, wytrwałości i koncentracji. Autorka dostrzegła ponadto 
istotną zależność pomiędzy przystosowaniem szkolnym a umie-
jętnościami językowymi i matematycznymi (im wyższy poziom 
przystosowania, tym lepsze wyniki w zakresie badanych umiejęt-
ności), a także motywacją, uspołecznieniem, pozycją społeczną  
i poziomem uczestnictwa w życiu szkoły. Prowadzi to do wnio-
sku, iż poziom społecznego funkcjonowania uczniów z lekką nie-
pełnosprawnością intelektualną jest wypadkową uwarunkowań 
strukturalnych (forma organizacji kształcenia), edukacyjnych (kom-
petencje językowe i matematyczne) oraz motywacyjnych (poziom 
motywacji). 

Nauka w klasie integracyjnej czy ogólnodostępnej może nie 
sprzyjać również uczniowi z uszkodzonym słuchem, który – ze 
względu na własne ograniczenia – może nie otrzymywać wystar-
czająco dużo informacji, co wpływa na jego osiągnięcia edukacyj-
ne39. Szczególnego znaczenia nabierają możliwości komunikacyjne 
– znajomość języka polskiego, która pociąga za sobą również moż-
liwości posługiwania się językiem pisanym oraz umiejętność zdo-
bywanie informacji przy pomocy czytania40. 

________________ 

39 E. Wojczuk, Trudności edukacyjne ucznia z uszkodzeniem słuchu w szkole ogólno-
dostępnej, [w:] „Nie głos, ale słowo…”. Przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszko-
dzeniami słuchu, red. K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan, Wyd. KUL, Lublin 2006,  
s. 349-353; J. Skibska, Uczeń z wadą słuchu w młodszym wieku szkolnym w szkole ogólno-
dostępnej – problemy i ich rozwiązania, [w:] Dziecko z wadą słuchu oraz Centralnymi 
Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD). Wybrane problemy, red. J. Skibska, 
Wydawnictwo. LIBRON, Kraków 2014, s. 27-43. 

40 G. Dryżałowska, Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja 
edukacyjna. Model kształcenia integracyjnego, Wydawnictwo UW, Warszawa 2007. 
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Zakończenie – poszukując dróg zwiększenia efektywności 
integracji/inkluzji uczniów z i bez niepełnosprawności 

Często mało korzystna sytuacja ucznia z niepełnosprawnością  
w klasie ogólnodostępnej i integracyjnej zależy zarówno od czynni-
ków tkwiących w samych uczniach (biopsychicznych), w jego śro-
dowisku (m.in. rodzinnym, rówieśniczym) oraz wyznacznikach 
dydaktycznych i cechach osobowości nauczycieli. Prowadzone ana-
lizy41 wskazują na duże rozbieżności pomiędzy postulatami i ocze-
kiwaniami wobec edukacji a rzeczywistością. 

Należałoby zadać pytanie o sposoby prewencji i radzenia sobie 
z niepowodzeniami dydaktycznymi i wychowawczymi, nieko-
rzystną pozycją w grupie rówieśniczej i ogólnie gorszą jakością ży-
cia uczniów z niepełnosprawnością w klasach ogólnodostępnych  
i integracyjnych. W założeniach bowiem integracja/inkluzja ma 
zaspokoić potrzeby wszystkich dzieci. Dla poprawy jej efektywno-
ści potrzebne są działania nakierowane na różne podmioty zaanga-
żowane w ten proces. Chodzi tu zarówno o samych uczniów: pełno- 
i niepełnosprawnych (np. zajęcia integrujące zespoły klasowe,  
zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne i inne 
rozwijające umiejętności, także społeczne dla uczniów z trudno-
ściami w tym zakresie), jak i ich rodziców (tu proponuje się zajęcia 
wpisujące się w ramy programu współpracy z rodzicami) i nauczy-
cieli. Wiedza i kompetencje dorosłych zaangażowanych w proces 
kształcenia uczniów z niepełnosprawnością są tymi zmiennymi, 
których rozwinięcie stanowić powinno punkt wyjścia w drodze do 
poprawy jakości kształcenia wszystkich uczniów. Za istotne uznać 

________________ 

41 K. Parys, J. Pilecki, Sytuacja społeczna uczniów niepełnosprawnych w klasach inte-
gracyjnych – idee, postulaty, realia, [w:] Normalizacja środowisk życia osób niepełnospraw-
nych. Dyskursy pedagogiki specjalnej 4, red. Cz. Kosakowski, A. Krause, Wydawnic-
two Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005, s. 213-220; S. Sadowska, 
Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych, Wy-
dawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2005; S. Sadowska, W stronę innego spojrze-
nia na szkołę jako miejsce edukacji…, op. cit., s. 29-45. 
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więc należy różne formy szkoleń nauczycieli w celu lepszego ich 
przygotowania do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Ich oferta jest dość szeroka i to na różnych pozio-
mach – od organizowanych przez poszczególne szkoły szkolenia 
rad pedagogicznych, poprzez lokalnie i regionalnie przeprowadza-
ne warsztaty, konferencje metodyczne, kursy i studia podyplomo-
we do dostępnych w Internecie bogatych źródeł zasobów edukacyj-
nych (Open Educational Resources – OERs) przygotowywanych 
przez takie organizacje/instytucje, jak UNESCO OER Community, 
Open Education Europa, Carnegie Mellon Open Learning Initiative, 
MIT’s OpenCourseWare, MERLOT i OER Commons42. 

Pewne rozwiązania oferuje się już na poziomie systemowym – 
rozwiązań legislacyjnych. Niektóre zmiany zapisane w ustawie 
(oraz/lub w rozporządzeniach) w ostatnim czasie dotyczą bezpo-
średnio uczniów z niepełnosprawnością i służyć mają wyrównywa-
niu szans edukacyjnych. Dla przykładu, prawnie przewidziana jest 
bezpłatna adaptacja do podręczników (klasa I i II), na które liczyć 
mogą uczniowie z uszkodzonym wzrokiem, słuchem, niepełno-
sprawnością intelektualną, autyzmem i afazją43, a także możliwość 
wsparcia nauczycieli w postaci asystenta44 (w klasach I-III, świetlicy 
– jeżeli liczba uczniów przekracza 25). Od 1 stycznia 2016 r. w szko-
________________ 

42 UNESCO 2012 World Open Educational Resources (OER) Congress UNESCO, 
Paris, June 20-22 2012; http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/ 
HQ/CI/CI/pdf/Events/Paris%20OER%20Declaration_01.pdf [dostęp: 31.03.16];  
G. Conole, Open Educational Resources, [w:] Designing for Learning in an Open World, 
Springer, New York 2013, s. 225-243; P. Zervas, C. Alifragkis, D.G. Sampson,  
A Quantitative analysis of learning object repositories as knowledge management systems 
“Knowledge Management & E-Learning: An International Journal (KM&EL)” 2014, 
nr 6(2), s. 156-170. 

43 https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-20152016.html 
[dostęp 31.03.2016], adaptacje.ore.edu.pl  

44 Art. 7 pkt 1e i dalej, Dz.U. 2014 poz. 642 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r.  
o zmianie ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenie MEN z 24 lipca 2015 roku 
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych nie-
dostosowaniem społecznym, Dz.U. z 2015 r., poz. 1113. 
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łach i przedszkolach ogólnodostępnych, w których objęte są kształ-
ceniem specjalnym dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera lub 
niepełnosprawnością sprzężoną istnieje obowiązek zatrudniania 
nauczyciela, który posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki spe-
cjalnej, asystenta nauczyciela (w klasach I-III) lub pomoc nauczycie-
la45, których zadaniem jest wspieranie nauczyciela w realizacji zale-
ceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że obligatoryjnie zostali objęci 
tego typu pomocą uczniowie o określonych rodzajach niepeł-
nosprawności, bez względu na indywidualne predyspozycje, na-
tomiast pozostałym dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcę- 
nia specjalnego wydanym na podstawie innej diagnozy ta forma 
wsparcia nie przysługuje, choć mogą doświadczać równie poważ-
nych trudności w klasie ogólnodostępnej. Wydaje się, że przyzna-
wanie tego rodzaju pomocy ze względu na diagnozę nozologiczną 
niekoniecznie może odpowiadać na konkretne zapotrzebowanie 
uczniów i danej klasy. Nadal bez odpowiedzi pozostaje pytanie, na 
ile obecność dodatkowego dorosłego (asystenta, pomocy nauczycie-
la czy pedagoga specjalnego) polepszy sytuację ucznia z niepełno-
sprawnością w klasie integracyjnej/ogólnodostępnej, poprawi jego 
relacje z rówieśnikami czy podniesie jakość kształcenia. 

Na ocenę efektów i skuteczności pojawiających się nowych form 
wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami i nowych rozwiązań 
edukacyjnych trzeba będzie jeszcze poczekać. Podejmowanie badań 
w tym zakresie ciągle jest aktualne i potrzebne. 
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Wprowadzenie 

Punktem wyjścia opracowania jest teza, że niepełnosprawność 
wielowymiarowo warunkuje funkcjonowanie człowieka, wzmacnia 
jego unikatowość i sprzyja akcentowaniu jego indywidualności. To 
zaś stanowi inspirację nie tylko do stosowania studium indywidu-
alnego przypadku jako metody poznania i deskrypcji jego codzien-
ności, ale również jego zrozumienia. Metoda ta umożliwia kon-
strukcję jednostkowych koncepcji funkcjonowania osoby obarczonej 
niepełnosprawnością w gąszczu wielu biologicznych, psycholo-
gicznych i społecznych uwarunkowań. Ponadto może stanowić 
wartościowe źródło doświadczenia dla samego badacza, tym sa-
mym być dla niego inspiracją dla własnego – nie tylko naukowego – 
rozwoju. 

Chociaż studium indywidualnych przypadków jest metodą 
powszechnie stosowaną w naukach społecznych i humanistycz-
nych, to jego istota nierzadko sprowadzana jest jedynie do zadań 
egzemplifikujących zebranych uprzednio – przy pomocy innych 
metod – danych. Tymczasem to tylko jedna z możliwych funkcji tej 
metody i trudno uznać ją za wiodącą. Już we wstępie pragnę zwró-
cić uwagę na jej wartość na dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczy 
możliwości kompleksowego i holistycznego opisu uwzględniające-
go wiele zmiennych. To przede wszystkim wartość poznawcza. 
Służy ona zidentyfikowaniu tego, co trudno dostrzegalne, nierzad-
ko stanowiące imponderabilia i epifonemy tego, co przejrzyste  
i mierzalne innymi metodami. Druga – to wartość ukierunkowana 
nie tyle na wyjaśnienie co na zrozumienie1. Przy czym zrozumienie 
to – mimo podkreślanych wad studium przypadku w zakresie moż-
liwości jakiegokolwiek uogólniania2 – umożliwia także (przynajm-
niej w niektórych obszarach) rozumienie innych przypadków. Po-
________________ 

1 K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 127 

2 B. Flyvbjerg, Pięć mitów o badaniach typu studium przypadki, „Studia Socjolo-
giczne” 2005, nr 2, s. 42.  
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nadto niesie jeszcze inną wartość – dydaktyczną, ponieważ pozna-
nie i zrozumienie Innego człowieka tworzy siebie w relacji z nim, to 
zaś ułatwia zrozumienie jego i siebie3. Warto podkreślić wagę tej 
opinii w kontekście inności/obcości sprzyjającej odrzucaniu i eks-
kluzji osób z niepełnosprawnością lub inną odmiennością. Natural-
nie wartość ta nie może zostać ograniczona (chociaż wykracza to 
poza intencję cytowanego autora) do przypadku osoby, może doty-
czyć także innych obiektów czy zjawisk określanych w badaniach 
mianem indywidualnego przypadku. 

Motywując przywołaną we wstępie tezę, dokonuję przeglądu 
celów studium przypadku, ze szczególnym uwzględnieniem autor-
skiej typologii celów dydaktycznych (edukacyjnych) – zwykle de-
precjonowanych w opracowaniach naukowych. W dalszej kolej-
ności przedstawiam możliwe typologie omawianej metody oraz 
autorskie propozycje konstrukcji studium przypadku osoby z nie-
pełnosprawnością. 

Cele stosowania studium indywidualnego przypadku 

Praktycznie każde szersze opracowanie na temat studium in-
dywidualnego przypadku zawiera określenie jego celów wyko-
rzystania. Przy czym większość przywoływanych niżej autorów 
podkreśla swoistość omawianej metody i jej przydatność w sprecy-
zowanych założeniach eksploracyjnych. Uogólniając, cele można 
podzielić na trzy grupy: 

– praktyczne – udzielić adekwatnej pomocy, 
– naukowe – poznać i zrozumieć, 
– dydaktyczne – nauczyć się czegoś4. 
Tradycja stosowania studium przypadku, zakorzeniona w ba-

daniach praktycznych ukierunkowanych na realizację określonych 
________________ 

3 J. Szczepański, Sprawy ludzkie, Czytelnik, Warszawa 1980, s. 82-83. 
4 K. Baranowicz, Studium indywidualnego przypadku w pracy pedagoga specjalnego, 

[w:] Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym, red. Z. Palak,, UMCS, 
Lublin 2001, s. 116. 
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działań (np. wsparcia) gruntuje i uzasadnia jego cele aplikacyjne5. 
Do podstawowych celów w tym zakresie należy dostarczenie prak-
tycznych rozwiązań określonego rodzaju problemów, np. organiza-
cyjnych, związanych z ewaluacją interwencji społecznych6. Często 
stają się one wstępem do realizacji celów naukowych, ponieważ  
ich podstawą jest poznanie przypadku wraz z otaczającym go kon-
tekstem. 

Celom naukowym autorzy charakterystyk studium poświęcają 
najwięcej miejsca. Są one formułowane w różny sposób. Część  
z nich ukierunkowana jest na opis, np.: 

– ukazanie funkcjonowania osób badanych lub określonej insty-
tucji opieki, wychowania czy kształcenia7, 

– dokładny opis badanego (osoby, obiektu) z możliwie różnych 
stron i z uwzględnieniem rozmaitych jego aspektów8, 

– celem tej metody badawczej jest dogłębne przestudiowanie  
i szczegółowe opisanie konkretnego przypadku lub kilku 
przypadków9. 

Kolejne cele akcentują dostarczanie wiedzy, np.: 
– dostarczanie wiedzy kontekstowej, 
– dostarczanie wiedzy prognostycznej (np. hipotez możliwych 

do weryfikowania na większej grupie badanej), 
– dostarczanie wiedzy uogólniającej (falsyfikującej przypadek 

czarnego łabędzia)10, 
________________ 

5 A.M. Hocutt, K.M. Fowler, Case Study Research: An Overview, [w:] Qualitative 
Research Methods in Special Education, red. J. Paul, J. Kleinhammer-Tramill, K. Fowler, 
Love Publishing Company, Denver – London – Sydney 2009, s. 53-54. 

6 Za: M. Strumińska-Kutra, I. Koładkiewicz, Studium przypadku, [w:] Badania ja-
kościowe. Metody i narzędzia, t. 2, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2012, s. 4. 

7 M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Impuls, Kra-
ków 1999, s. 246. 

8 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościo-
we, Żak, Warszawa 1998, s. 298. 

9 Za: D. Kubinowski, Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – metodyka – ewa-
luacja, UMCS, Lublin 2010, s. 172. 

10 B. Flyvbjerg, op. cit., s. 42-55. 
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– uzyskanie wiedzy o jednostkach, grupach, organizacjach, zja-
wiskach (społecznych, politycznych)11. 

Opis przypadku oraz uzyskanie określonej wiedzy na jego te-
mat może służyć jego wyjaśnienia i zrozumieniu, co obrazuje kolej-
na grupa celów, np. 

– studium przypadku to schemat, który zmierza do opisania  
i wyjaśnienia przebiegu, obrazu zjawiska ogólnego umiejsco-
wionego w jakiejś osobie, grupie czy instytucji12, 

– w metodzie studium przypadku celem jest przede wszystkim 
całościowy opis i zrozumienie przypadku wraz z otaczającym 
go kontekstem13, 

– konkretny przypadek wykorzystywany w dyscyplinie zarzą-
dzania służy do opisu, wyjaśniania oraz najczęściej uogólnia-
nia pewnego szczególnego zjawiska będącego w polu zainte-
resowań badacza14. 

Wiedza i zrozumienie stanowią wstęp do grupy celów ukierun-
kowanych na tworzenie teorii, np.: 

– studium przypadku to schemat badania jakościowego, które 
zmierza do stworzenia jednostkowej teorii zjawiska ogól-
nego15, 

– użycie uzyskanych wyników do stworzenia abstrakcyjnych 
pojęć ogólnych pozwalających na opis i wyjaśnienie badanego 
zjawiska, 

– stworzenie teorii pozwalającej na wyjaśnienie i przewidywa-
nie rzeczywistości społecznej w pewnym obszarze, 

________________ 

11 R.K. Yin, Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 36-37.  

12 K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwo Akademickie  
i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 329. 

13 Za: M. Strumińska-Kutra, I. Koładkiewicz, op. cit., s. 4. 
14 K. Obłój, A. Wąsowska, Studium przypadku, [w:] Metody badawcze w zarządza-

niu humanistycznym, red. M. Kostera, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 
2015, s. 51. 

15 K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, 
Warszawa 2000. s. 78. 



54 ZENON GAJDZICA 

  

– modyfikacja lub uzupełnienie istniejących teorii, 
– odniesienie do szerszej kategorii podobnych zjawisk16. 
Cele studium przypadku można zatem uporządkować w pewne 

kontinuum: opis – poznanie (zdobycie wiedzy) – wyjaśnienie (in-
terpretacja) – zrozumienie – zbudowanie teorii (falsyfikacja, uzu-
pełnienie istniejącej teorii). Zakładając liniowy tok myślenia, nad-
rzędnymi celami stosowania studium przypadku jest zrozumienie  
i tworzenie teorii. Przyjęcie tych celów jako nadrzędnych nie tylko 
nie deprecjonuje poprzednich, ale ukazuje je jako etapowe i ko-
nieczne w realizacji celów głównych. 

Wartość dydaktyczną omawianej metody można rozpatrywać 
przynajmniej w czterech zakresach: 

– nabywania kompetencji badawczych, 
– zdobywania materiałów do dyskusji i analiz przydatnych  

w rozszerzaniu wiedzy o świecie, 
– poznawania określonego wycinka rzeczywistości społecznej, 
– poznawania siebie. 
W praktyce trudno całkowicie je rozdzielić ostrą granicą, także 

w zakresie związków z innymi – praktycznymi i naukowymi celami. 
Kwestie dydaktyczne w naukowych opracowaniach omawiają-

cych studium przypadku zwykle pozostają na marginesie rozważań 
autorów. Cele te nawet bywają deprecjonowane i traktowane  
(w moim przekonaniu często, aczkolwiek nie zawsze niesłusznie) 
jako całkowicie rozbieżne z celami naukowymi. Przykładem tej 
deprecjacji jest przekonanie, że studium przypadku wykorzysty-
wane w celach edukacyjnych nie musi zawierać pełnej ani popraw-
nej interpretacji rzeczywistych faktów17, co w mojej opinii trudno 
zaakceptować. 

Poniżej podejmuję próbę rozpatrzenia celów dydaktycznych, 
porządkując je zgodnie z przywołanymi płaszczyznami. 

1. Nabywanie kompetencji badawczych to zwykle cel poboczny 
prowadzonych analiz naukowych. Naturalnie omawiane studium, 
________________ 

16 Za: M. Strumińska-Kutra, I. Koładkiewicz, op. cit., s. 4. 
17 R.K. Yin, op. cit., s. 37. 
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podobnie jak każda inna metoda, może być wykorzystywane wy-
łącznie do doskonalenia warsztatu badawczego, ale trudno ją  
w tym zakresie uznać za metodę całkowicie przeciętną. Jej mocną 
stroną w realizacji tego celu jest konieczność wykorzystywania wie-
lu technik badawczych, gromadzenie kompleksowego i spójnego 
materiału uwzględniającego kontekstualność, co z kolei generuje 
opisy wymagające uchwycenie i uporządkowanie wielu zmien-
nych18. Stosowanie tej metody uczy dostrzegania subtelnych, trud-
no uchwytnych (w badaniach na dużych grupach) cech, własności, 
procesów oraz precyzowanie ich znaczenia dla rozwoju, przebiegu 
zdarzeń czy kreowania się stanów badanego obiektu. Ponadto czę-
sto wymaga zmiany perspektywy badawczej (punktu widzenia). 
Wszak jej istotą jest spojrzenie na badany obiekt w taki sposób, by 
uzyskany opis przyjął postać nie tyle dagerotypu, co wielowymia-
rowego hologramu ukazującego przypadek w przestrzeni społecz-
nej. To zaś może narażać badacza (w przeciwieństwie do metod 
jasno osadzonych w konkretnej perspektywie badawczej) na niebez-
pieczeństwa eklektyzmu i mieszania paradygmatów badawczych. 
Opanowanie umiejętności unikania niewspółmierności metodolo-
gicznych, obserwacyjnych, ilościowych, językowych, ontologicz-
nych19 w jednym projekcie badawczym stanowi ważny kapitał do 
dalszych badań naukowych. Konieczność złożonego oglądu stawia 
zatem badacza w rożnych perspektywach i sprzyja umiejętnościom 
ich racjonalnego oraz poprawnego metodologicznie łączenia. Innym 
niebezpieczeństwem dla badacza wykorzystującego studium jest 
zagadnienie poprawnego opisu danych i konstytuowania na nich 
wniosków uprawniających do uogólniania i prognozowania związ-
ków przyczynowo-skutkowych czy falsyfikowania uznanych teorii. 
Problem ten został w literaturze przedmiotu obarczony wieloma 
mitami20. Zrozumienie w tym zakresie ograniczeń omawianej me-
________________ 

18 B. Pawłowska, Studium przypadku, [w:] Słownik socjologii jakościowej, red.  
K. Konecki, P. Chomczyński, Difin, Warszawa 2012, s. 268. 

19 Zob. P. Feyerabend, Jak być dobrym empirystą, PWN, Warszawa 1979, s. 62-63.  
20 B. Flyvbjerg, op. cit. 
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tody niesie ze sobą ważne umiejętności, szczególnie dla badaczy 
korzystających z metod interpretatywnych. Znaczenie dla rozwoju 
podmiotu ma także sam opis studium. Może on przyjmować różne 
formy w zależności od przyjętych założeń ontologicznych i episte-
mologicznych oraz koncepcji metodologicznych (dokładniej opisuję 
to zagadnienie w dalszej części artykułu). Jedną z nich jest forma 
deskrypcji przyjmująca postać opowieści zakorzenionej w danych 
empirycznych. Maria Janion stawia tezę, że podstawą humanistyki 
jest opowieść. Pisze: „nie wystarczy coś zobaczyć, przeżyć, lub na-
wet pojąć. Trzeba jeszcze umieć to opowiedzieć”21. Tym samym 
nadaje opowieściom wyjątkowy charakter. Są one czymś więcej  
niż poznaniem i zrozumieniem. Opowiadający przenosi zdarzenia 
w subiektywny wymiar, nadaje im określone sensy, przekazuje je 
słuchającemu – tworzy historię. Natomiast Jerome Bruner podkre-
śla, że narracje są najbardziej naturalnym i najbardziej pierwotnym 
sposobem organizacji zdobytej wiedzy o świecie. Zawierają one 
sekwencję zdarzeń będących nośnikiem znaczeń, a zarazem zawie-
rają implikowaną im ocenę22. Dlatego m.in. metodę tę należy uznać 
za wartościową w kreowaniu warsztatu badawczego i rozumienia 
otaczającego świata. 

2. Innym możliwym celem edukacyjnym metody indywidual-
nych przypadków jest zdobywanie informacji służących jako punkt 
wyjścia do dyskusji – wyznaczania ram debat osób uczących się. 
Studium przypadku w tym ujęciu jest więc narzędziem edukacyj-
nym23. Spoglądając na nią z punktu widzenia nauk o wychowaniu, 
doceniamy jej wartość w zakresie indywidualnej deskrypcji kon-
kretnych losów ludzkich stanowiących jednostkowe przypadki. 
Wiedza o nich służy sprowokowaniu dyskusji nad uwarunkowa-
niami zdiagnozowanego stanu. Mogą one być immanentną częścią 
poznania. Wówczas podmiot uczący się dokonuje zestawienia in-
________________ 

21 M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
2006, s. 9. 

22 J. Bruner, Kultura edukacji, Universitas, Kraków 2006, s. 170-171. 
23 R.K. Yin, op. cit., s. 37. 
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formacji i wychodząc poza nie (np. w toku dyskusji grupowej  
w trakcie zajęć lub indywidualnego oglądu w toku pracy własnej), 
formułuje wnioski24. Następnie na ich podstawie tworzy program 
wychowawczy, edukacyjny, terapeutyczny itd. Naturalnie w tym 
ujęciu cele edukacyjne łączyć mogą się z celami praktycznymi, po-
nieważ program ten może zostać wykorzystany w praktyce. Nie-
mniej jednak jeżeli celem działań jest nabywanie kompetencji prak-
tycznych, to właśnie cel ten pozostaje wiodący. Jeżeli indywidualny 
przypadek w punkcie wyjścia procesu badawczo-edukacyjnego 
traktowany jest jako problem, studium takie można zaliczyć w po-
czet metod problemowych. W kształceniu zawodowym to metoda 
często stosowana wśród lekarzy czy prawników, gdzie stanowi 
sposób kształtowania profesjonalnego osądu przez interpretację 
przypadku i jego kontekstu – czyli całej sytuacji, w której się znaj-
duje25. Warto zwrócić uwagę, że proces postępowania badawczego 
w ramach studium (gromadzenie informacji, ich integrowanie, tak-
że z informacjami już posiadanymi przez podmiot, interpretowanie, 
stawianie hipotez o związkach i uwarunkowaniach, poszukiwanie 
rozwiązań) wpisuje się w klasyczną metodę problemową. 

Innym walorem takich działań jest dostarczenie podmiotowi 
uczącemu się narzędzi analizy rzeczywistości. Opracowanie stu-
dium określonego przypadku może tworzyć coś w rodzaju schema-
tu poznania, ten zaś przyswojony i zrozumiany przez uczących  
się może stanowić narzędzie poznania innych, analogicznych lub 
zbliżonych, przypadków. Naturalnie tak rozumiane narzędzie 
obarczone jest w naukach o wychowaniu (szczególnie osób z nie-
pełnosprawnościami) możliwymi błędami ekwiwalencji, ale ich 
rozpoznawanie oraz uwzględnianie może być także jednym z ele-
mentów procesu edukacyjnego. To zaś powinno uwrażliwiać 
(zwłaszcza w omawianym obszarze) na indywidualność każdej 
badanej osoby czy innego obiektu. 
________________ 

24 Por. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Żak, War-
szawa 1995, s. 263. 

25 K. Baranowicz, op. cit., s. 121. 
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3. Poznawanie określonego wycinka rzeczywistości społecznej  
i przedstawianie go (np. w formie narracji biografii czy złożonego 
problemu) określonemu audytorium – studentom, uczniom czy innej 
grupie społecznej – może spełniać funkcję edukacyjną. W przypad-
ku studium osoby z niepełnosprawnością zapewne umożliwia po-
znanie jej rzeczywistości społecznej, sposobu postrzegania świata, 
zidentyfikowaniu barier, z jakimi się spotyka, uwarunkowań sukce-
sów czy znoszeniu stereotypów i uprzedzeń. Dla wielu osób wiedza 
„zawarta w przypadku” stanowi historię lepiej oddziałującą na 
wyobraźnie i kreującą nastawienie aniżeli zbiór danych statystycz-
nych czy relacji dotyczących całych grup, ponieważ daje wgląd  
w szczególną, jednostokową sytuację osoby z niepełnosprawnością26. 

4. Studium indywidualnego przypadku osoby z niepełnospraw-
nością (zapewne także innych obiektów badań), szczególnie w wy-
miarze jej zrozumienia niesie także wartość dydaktyczną w zakresie 
samorozwoju – kreowania siebie. Znaczenie zrozumienia Innego 
dla własnego rozwoju w przywołanym już eseju Innych człowiek 
podkreśla Jan Szczepański, pisząc: „Inny jest przede wszystkim 
konieczny, bym uświadomił sobie własne istnienie i własne cechy. 
[…] Inny jest lustrem, w którym się sprawdzam i w którym odkry-
wam swoją identyczność. […] Inny jest także wzorem, według któ-
rego kształtuję siebie”27. Nie wgłębiając się w dyskusję nad zakre-
sem i meritum procesów samorozwoju, zakładam, że podstawą 
tworzenia siebie i własnej drogi życiowej jest aktywność autokrea-
cyjna. Przyjmuję za Marią Dudzikową, że rozbieżność między Ja 
idealnym i Ja realnym w określonych warunkach jest jej podstawą28. 
Natomiast jej istotą jest 

inicjowanie i realizowanie przez jednostkę zadań w celu osiągania wła-
snej osobowości i zachowaniach zmian zgodnych z pożądaniami przez 
jednostkę standardami (Ja idealne). Autokreacja obejmuje więc dążenia 

________________ 

26 Ibidem s. 122. 
27 J. Szczepański, op. cit., s. 52-53. 
28 M. Dudzikowa, Pomyśl siebie. Minieseje dla wychowawców klasy, GWP, Gdańsk 

2007, s. 288.  
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jednostki do samookreślania się będącego w relacji ze stadium rozwo-
jowym, w którym się znajduje (patrz prace J. Piageta, L. Kohlberga,  
E. Eriksona) i w powiązaniu z całością jej dążeń życiowych, wynikają-
cej z przyjętej przez nią ogólnej koncepcji świata i własnej w nim miej-
sca oraz realizowanej koncepcji własnej osoby, samodzielne kierowanie 
sobą i swoim rozwojem29. 

Studium indywidualnego przypadku osoby z niepełnospraw-
nością dla podmiotu uczącego się może wynieść decentralistyczny 
punkt odniesienia w procesach autokreacyjnych. Na podstawie 
informacji zawartych w studium, niepełnosprawność i jej konse-
kwencje w życiu codziennym tworzą swoiste zwierciadło dla ja 
realnego i ukazują szeroki wachlarz możliwości, jakże często niedo-
strzegany przez osoby określane mianem pełnosprawnych. Infor-
macje te mogą być także swoistym czynnikiem motywującym do 
działalności autokreacyjnej oraz poszukiwania własnych, oryginal-
nych dróg rozwoju i aktywności społecznej. 

Typy studium przypadku 

Istnieje wiele możliwych typologii studium przypadku. Kryteria 
podziałów dotyczą omówionych wcześniej celów, ponadto także 
doboru przypadków, ich liczby, osadzenia w paradygmacie badaw-
czym i w związku z tym obranej koncepcji prowadzenia badań czy 
tylko samego opisu badań, a także obiektu badań30. 

Jednym z najprostszych, a zarazem często stosowanych kryte-
riów na poziomie wstępnego oglądu opisywanej metody jest kryte-
rium typu obiektu. Przypadek lub zbiór przypadków zawsze pozo-
staje w istotnej relacji z zgromadzonymi i analizowanymi danymi 
oraz celami badań – w związku z tym kryterium to często krzyżuje 
się z innymi. Przypadkiem może być osoba, organizacja, kultura 
________________ 

29 Ibidem, s. 288. 
30 Zob. m.in.: K. Baranowicz, op. cit.; B. Flyvbjerg, op. cit.; B. Pawłowska,  

op. cit.; M. Strumińska-Kutra, I. Koładkiewicz, op. cit.; R.K. Yin, op. cit. 
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organizacyjna, środowisko społeczne31. Jak zauważa Krzysztof Ko-
narzewski32, „przypadek” to słowo dwuznaczne. W podstawowym 
znaczeniu nazywa pewną przypadłość (chorobę, rolę społeczną, 
talent) przynależną do konkretnej osoby lub grupy osób. We wtór-
nym znaczeniu – zdaniem cytowanego autora – to sam obiekt do-
tknięty tą przypadłością. W tym znaczeniu przypadkiem nazywa 
się zatem także każdą osobę/grupę osób wybraną lub wylosowaną 
do badania. Przypadkiem mogą też być konkretne organizacje,  
w obrębie których przebiegają interesujące badacza zjawiska. Uo-
gólniając – obiektem studium przypadku mogą być osoby, grupy 
ludzi, organizacje, ale także interesujące badacza procesy, stany, 
własności im przynależne, a nawet przestrzenie zakreślające ramy 
odbywania się/funkcjonowania sprecyzowanej grupy podmiotów. 
Założenie to pozwala na wyróżnienie dwóch grup przypadków: 
materialnych i niematerialnych. Przy czym te drugie zwykle stano-
wią wyodrębnione zjawisko (np. kultura szkoły) przynależne okre-
ślonemu materialnemu obiektowi (szkole jako instytucji i jej po-
szczególnym elementom). Ważne, by obiekt badań można było 
względnie jednoznacznie wyróżnić jako pewnego rodzaju system,  
a obserwowane w ramach jego działania (czy zachodzące procesu) 
powinny przebiegać według dających się zrekonstruować wzorców. 
Wyraźne granice oraz wzory zachowań są kluczowymi elementami 
pozwalającymi zrozumieć dany przypadek33. 

Studium przypadku osoby z niepełnosprawnością  
– możliwe struktury koncepcji badawczej 

Studium przypadku okazuje się bezcenne, gdy interesujące ba-
dacza zjawisko jest rzadkie34. Konstatacja ta nie umniejsza wartości 
________________ 

31 B. Pawłowska, op. cit., s. 269. 
32 K. Konarzewski, op. cit., s. 78. 
33 K. Konecki, op. cit., s. 126. 
34 K. Konarzewski, op. cit., s. 79. 



Uchwycić indywidualność, czyli o wybranych aspektach studium 61 

studium przypadku przeciętnego – egzemplifikującego w formie 
reprezentacji sprecyzowaną grupę, zwłaszcza jeśli sprzyja odkry-
ciu/skonstruowaniu modelu czy koncepcji służącej wyjaśnieniu 
zebranych danych w badaniach na większych grupach. Warto jed-
nak wspomnieć, że przypadki same w sobie zawierają założenie 
oryginalności, często także unikatowości wymykającej się ogólnym, 
znanym już regułom. Badacze przypadków poszukują zatem  
w danym przypadku zarówno tego, co wyjątkowe, jak i tego, co 
przeciętne35. M.in. dlatego metoda ta stanowi szczególną wartość  
w badaniach osób z niepełnosprawnością (także ich codzienności  
w relacji z innymi obiektami), jakże chętnie określanych w literatu-
rze jako Innych. Poniżej prezentuję trzy możliwe koncepcje struktu-
ralizacji studium zakorzenione w założeniach: 

– ontologicznych (związanych z wiodącą teorią), 
– epistemologicznych (nieco upraszczającą skojarzonych tu 

głównie z technikami poznania oraz źródłami informacji), 
– metodologicznych (ukonstytuowanych w związku z posta-

wionymi problemami badawczymi). 
W zależności od przyjętej koncepcji wstępnej, inność nie musi 

dotyczyć wyłącznie ograniczeń funkcjonalnych, a może wiązać się 
ze zdolnościami (czy innymi cechami) oraz szerszym kontekstem,  
w którym osoba z niepełnosprawnością funkcjonuje. W tym ujęciu 
indywidualność można traktować jako mechanizm życiowy spełnia-
jący istotne funkcje w życiu jednostek i całych grup społecznych36 
stanowiący nadbudowę integrującą funkcjonowanie człowieka na 
wielu płaszczyznach warunkowanych zespołami posiadanych przez 
niego cech. Przywołany wyżej autor wyróżnia trzy zespoły cech, 
które w moim przekonaniu, mogą stanowić jeden z wyznaczników 
porządkowania koncepcji badawczej studium przypadku, są to: 
________________ 

35 R.E. Stake, Jakościowe studium przypadku, [w:] Metody badań jakościowych,  
t. 2, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 
s. 629.  

36 J. Szczepański, O indywidualności, Instytut Wydawniczy Związków Zawodo-
wych, Warszawa 1988, s. 8. 



62 ZENON GAJDZICA 

  

– cechy wspólne wszystkim ludziom lub wspólne większym lub 
mniejszym zbiorowościom, 

– cechy podobne u wielu osób, 
– cechy charakterystyczne tylko dla jednej osoby – stanowiące 

podstawę jej indywidualności37. 
Koncepcja ta, opracowana i rozbudowana na gruncie pedagogi-

ki specjalnej przez Aleksandra Hulka38, może stanowić gotowy 
schemat studium przypadku osoby z niepełnosprawnością. Umoż-
liwia dostrzeżenie i opisanie tego, co stanowi o unikatowości  
(w aspekcie tego co definiowane społecznie jako przeciętne), z jed-
noczesnym osadzeniem w tym co wspólne lub częściowo zbieżne 
(zarówno w zakresie cech jako i okoliczności funkcjonowania) 
podmiotu stanowiącego przypadek. Pozwala zatem na osadzenie 
unikatowości w przeciętności i w związku z tym na jej zinterpreto-
wanie oraz zrozumienie m.in. z perspektywy kultury dominującej, 
czyli kultury pełnosprawności lub przeciętności. Przykład ten 
obrazuje konstrukcję badawczą studium wyprowadzoną z określo-
nej teorii, umożliwia zatem także spójne określenie założeń ontolo-
gicznych. 

Inną możliwą konstrukcję odnajdujemy w odzwierciedleniu ze-
stawu technik badawczych, a nawet narzędzi służących zbieraniu 
danych i źródeł informacji. Konstrukt taki zakłada deskrypcję ukon-
stytuowaną na sposobach gromadzenia danych, czyli opisie wyni-
ków nie tyle w oparciu o istotę przypadku, o ile o techniki i źródła 
jej poznania. Sztandarową ilustrację takiej koncepcji stanowi przy-
padek realizacji obowiązku szkolnego w klasie ogólnodostępnej 
przez ucznia z niepełnosprawnością. Jego istotą jest zebranie da-
nych techniką wywiadu (np. z wychowawcą, innymi nauczyciela-
mi, pedagogiem szkolnym, rodzicami), obserwacji, analizy wytwo-
rów (jego oraz innych uczniów), dokumentów (np. dziennika, 
________________ 

37 Ibidem, s. 7. 
38 A. Hulek, Wspólne i swoiste zagadnienia w rewalidacji różnych grup osób z odchy-

leniami od normy, [w:] Pedagogika rewalidacyjna, red. A. Hulek, PWN, Warszawa 1980, 
s. 462-478. 
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zeszytu uwag), techniki socjometrycznej (np. jego pozycji w klasie), 
różnego rodzaju testów itp. W praktyce struktura ta jedynie pozor-
nie sprzyja przejrzystości, ponieważ wymusza wielokrotne powra-
canie do zagadnień już spostrzeżonych, ponadto warunkuje sztucz-
ną strukturyzację pól badawczych. Trudno jednak zaprzeczyć, że 
jest to strategia, w której łatwo określić ramy poszczególnych eta-
pów badania. 

Wariancją tej koncepcji studium (zbierania i opisu danych) jest 
deskrypcja przypadku uporządkowana dystansem informatorów 
do badanego obiektu, w założeniach warunkującym perspektywę 
poznania, np. wewnątrz (uczestników) i zewnątrz (obserwatorów) 
dziania się procesów szkolnych. Naturalnie dystans informatorów 
może zostać wyznaczony innymi możliwymi rozróżnieniami, np. 
ulokowanymi w Bronfenbrennerowskim podziale środowiska na 
mikrosystem, mezosystem, egzosystem, makrosystem. Ten ostatni 
przykład wymaga określenia granic systemów w aspekcie relacji  
z obiektem badań – w odniesieniu do ucznia z lekką niepełno-
sprawnością realizującego obowiązek szkolny w placówce ogólno-
dostępnej takiego rozgraniczenia w procesie analizy danych doko-
nała m.in. Anna Zamkowska39. 

To przykłady struktury opisu wyprowadzony z metod pozna-
nia oraz związanych z nimi technik gromadzenia informacji, zatem 
warunkowany jest założeniami epistemologicznymi. 

Kolejna możliwa struktura studium szczególnie osadzona w za-
kresie opisu danych oraz ich interpretowania może zostać uporząd-
kowana przy pomocy kolejności sformułowanych problemów  
badawczych. To także jedna z możliwych, stosunkowo nieskompli-
kowanych i przejrzystych kompozycji. Umożliwia, pod warunkiem 
przemyślanej konstrukcji problematyki badawczej, kolejne systema-
tyczne rozpatrywanie określonych pól badawczych. Mogą one być 
zbieżne z wykorzystanymi technikami zbierania danych. Z taką 
________________ 

39 A. Zamkowska, Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem umysłowym  
w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na I etapie edukacji, Wydawnictwo Poli-
techniki Radomskiej, Radom 2009. 
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sytuacją mamy do czynienia, kiedy na określone pytanie badawcze 
szukamy odpowiedzi przy pomocy jednej techniki badawczej. 
Zwykle jednak problem badawczy odzwierciedlony w pytaniu 
wymaga zastosowania kilku narzędzi i technik badawczych w celu 
zebrania danych stanowiących quantum informacji do udzielania 
odpowiedzi opisowej. Konstrukcja ta, szczególnie w dojrzałych 
badaniach, pozostaje w ścisłym związku z teoriami, z których zo-
stały wyprowadzone problemy badawcze. Może też być odzwier-
ciedleniem problematyki ulokowanej w praktyce codziennej. Warian-
cją tej konstrukcji będzie wykorzystanie założeń teorii ugruntowanej 
w studium przypadku, czyli przyjęcie schematu badań, w którym 
badacz generuje problemy ze zbioru zebranych już danych. Wów-
czas kierują one zainteresowanie badacza na kolejne pola eksplora-
cji. Jest to przykład koncepcji porządkowanej – nieco upraszczając – 
założeniami metodologicznymi. 

Konsekwentnie nawiązując do studium osoby z niepełnospraw-
nością, przykładem opisanej konstrukcji jest zbiór problemów  
w związku z funkcjonowaniem w określonych rolach społecznych, 
np. członka rodziny, pracownika, członka społeczności lokalnej, 
członka organizacji społecznej, sąsiada itp. Struktura ta umożliwia 
holistyczny obraz funkcjonowania społecznego w relacji z obiektami 
stanowiącymi kontekst codzienności badanej osoby. Koncepcja ta-
kiej problematyki badawczej może zostać skrzyżowana z pytaniem 
o warunki nakładania się na te role – roli osoby niepełnosprawnej 
versus pełnosprawnej. To zaś pozwala skoncentrować się na tym co 
unikatowe (w aspekcie inności) oraz tym co wspólne i przeciętne  
w obszarze badanego przypadku i zrozumieć istotę niepełnospraw-
ności również (a może szczególnie) jako konstruktu społecznego. 

Zakończenie 

Studium przypadku jest metodą często wykorzystywaną w róż-
nych dyscyplinach naukowych. O jej zastosowaniu decydują nie 
tyle pobudki metodologiczne (studium może być osadzone w pro-
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cedurach jakościowych, ilościowych oraz mieszanych), co przede 
wszystkim zainteresowanie konkretnym przypadkiem. Jako forma 
badania, studium przypadku definiowane jest więc przez zaintere-
sowanie konkretnym zjawiskiem, a nie przez zastosowanie określo-
nych metod gromadzenia danych40. Uwaga badacza jest jednak 
ukierunkowana jego nastawieniem na konkretny zakres proble-
mów. Może on być warunkowany eksplorowaniem tego co orygi-
nalne, jak i tym co przeciętne. Studia nad niepełnosprawnością 
(także te osadzone w pedagogice specjalnej) skierowane są zwykle 
na dostrzeganie unikatowości jakie niosą ze sobą ograniczenia oraz 
społecznie nakładane na nie utrudnienia, to zaś gloryfikuje indywi-
dualność. Neofityzm indywidualności nie może jednak przesłonić 
przeciętności, która wyznacza codzienność wielu obszarów funk-
cjonowania osób z niepełnosprawnością. Racjonalnie skonstruowa-
na koncepcja studium przypadku osoby z niepełnosprawnością 
pozwala na poznanie i zrozumienie wzajemnych relacji tego co uni-
katowe i przeciętne w jej życiu, umożliwia także szczególny – co 
starałem się przedstawić w artykule – wielowymiarowy rozwój 
badacza jako fachowca oraz jako osoby. 
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Od dnia narodzin każdy z nas posiada bowiem jakby dwa 
paszporty – przynależy zarówno do świata zdrowych, 
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Life is of great value to any human being and can be considered to be a fundamental 
concept. It has a determined temporal dimension, although it remains unknown to  
a given individual. An overview of relevant literature demonstrates that much has 
been written on the subject of health and ability and it has been quite extensively 
discussed. Yet this concept remains valid because its meaning is constantly chang-
ing. People are not able to completely free themselves from diseases/disabilities. 
During one’s lifetime one is exposed to periodic or permanent difficulties or limita-
tions. Human life involves functioning on the border of health and disease, full 
________________ 

1 S. Sontag, Choroba jako metafora AIDS i jego metafory, PIW, Warszawa 1999, s. 7. 
2 Heraklit za: Z. J. Lipowski, Physical Illness the indyvidual and the coping process, 

„Psychiat. Med.” 1979, 1, s. 99-100.  
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ability and disability. It is important, however, how one deals with difficulties that 
one must face, who one will meet on one’s way and what kind of help will be of-
fered. This paper aims to present a theoretical framework of health and disease, 
including chronic disease and disability. 

KEY WORDS: health, disease, chronic disease, disability 

Wprowadzenie 

Życie to dla każdego człowieka wielka wartość, fundamentalne 
pojęcie. Ma ono określony wymiar czasowy, jednak mu nieznany. 
Nieznany jest także jego bieg i jakość. Czesław Kosakowski pisze, 
że: „tylko z pozoru jesteśmy «panami» własnego życia”3 bowiem 
uwarunkowane jest ono wieloma czynnikami. Jednym z nich jest 
zdrowie i pełna sprawność zmieniająca się w różnych fazach roz-
woju człowieka. 

Piśmiennictwo dowodzi, że wiele napisano i wiele dyskutowa-
no na temat zdrowia. Jednak zagadnienie to pozostaje nadal aktual-
ne, ponieważ jego znaczenie zmienia się z czasem, środowiskiem  
i sposobem życia4. Człowiek, jak i cała społeczność, powinny dążyć 
do uzyskania i utrzymania zdrowia5. 

Zdrowie i sprawność pomaga człowiekowi osiągać dobre wyni-
ki w nauce, pracy czy w innych obszarach jego aktywności6. Istnieje 
wówczas większe prawdopodobieństwo, że człowiek będzie mógł 
prowadzić produktywne, sensowne, twórcze i samodzielne życie7. 
________________ 

3 C. Kosakowski, Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo Eduka-
cyjne Akapit, Toruń 2013, s. 13. 

4 R. Dubos, Człowiek, środowisko, adaptacja, PZWL, Warszawa 1970. 
5 J. Aleksandrowicz, Sumienie ekologiczne, Biblioteka Wiedzy Współczesnej OMEGA, 

Warszawa 1979. 
6 I. Heszen-Klemens, Poznawcze uwarunkowania zachowania się wobec własnej cho-

roby, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii 
Nauk, Wrocław 1979, s. 11. 

7 R. Ossowski, Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji, Wydawnictwo Uczel-
niane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999. 
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Osoba zdrowa inaczej patrzy na życie, na swoje możliwości, 
pragnie patrzeć w przyszłość. Perspektywę tę zmienia choroba, 
niepełnosprawność, reorganizując (przynajmniej czasowo) hierar-
chię wartości, utrudniając lub ograniczając jego funkcjonowanie. 

W ciągu życia jesteśmy narażeni na występowanie okresowych 
bądź trwałych utrudnień lub ograniczeń. Można rzec, że życie 
człowieka to funkcjonowanie na granicy zdrowia i choroby, pełnej 
sprawności i niesprawności. Istotne jest jednak to, w jaki sposób 
człowiek poradzi sobie z napotkanymi utrudnieniami, kogo spotka 
na swej drodze i jaka pomoc zostanie mu udzielona. 

Pojęcie zdrowia 

Definiowanie pojęć często implikuje trudności. Przyjęcie wąskiej 
perspektywy rozważań w zakresie danego pojęcia ogranicza wyja-
śnienia. Z kolei perspektywa odwrotna, szeroka naraża autora na 
krytykę i nieścisłości. Jednak próba definiowania i wyjaśnienia 
używanych pojęć jest istotna. Wielu autorów podkreśla, iż w defi-
niowaniu pojęcia zdrowia napotykamy szereg trudności8. Ewa Sta-
wowy9 pisze, że nie są one mniejsze niż te związane z określeniem 
celu i sensu życia. W próbach wyjaśniania – twierdzi autorka – jest 
wiele deklaratywności. Medycyna, podkreślając spójność somatop-
sychiczną, nie przenosi tego na swoje instytucje, ponieważ zacho-
wują się one tak, jakby człowiek był wyłącznie biologiczną maszyną10. 
________________ 

8 Zob. M. Wilson za: Aleksandrowicz J., Sumienie ekologiczne, Biblioteka Wiedzy 
Współczesnej OMEGA, Warszawa 1979; G. Dolińska-Zygmunt, Teoretyczne podstawy 
refleksji o zdrowiu, [w:] Podstawy psychologii zdrowia, red. G. Dolińska-Zygmunt, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 17; H. Kirschner, Pojęcie 
zdrowia i jego ocena, [w:] Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. Higiena – ekologia 
kliniczna – zdrowie, red. Z. Jethona, PZWL, Warszawa 1997; J. Aleksandrowicz, Nie 
ma nieuleczalnie chorych, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1982.  

9 Zob. J. Aleksandrowicz, E. Stawowy, Tyle wart jest człowiek..., Wydawnictwo 
Lubelskie, Lublin 1992, s. 193. 

10 Problem ten dostrzegała także: I. Heszen-Klemens, Psychologia medyczna. 
Główne kierunki badań, Uniwersytet Śląski, Katowice 1983. 
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W literaturze przedmiotu zdrowie bywa określane jako stan 
przeciwny chorobie, patologii, ułomności. Jednak takie ujęcie zdro-
wia nie prowadzi do satysfakcjonujących wyjaśnień, lecz wprost 
przeciwnie – zmusza do poszukiwań. 

Zatem zdrowie zgodnie określane jest jako pojęcie wielowymia-
rowe11 czy też wieloaspektowe12, odzwierciedlające „sieć powiązań 
rozmaitych wymiarów i poziomów złożonego fenomenu życia”13. 
Poza biologią i medycyną analizuje się je na gruncie socjologii  
oraz psychologii, ale także i religii. Zdrowie stanowi kategorię spo-
łeczną, obyczajową i kulturową14 wzajemnie się determinującą  
i przenikającą15. 

Rozpatrując pojęcie „zdrowia” w perspektywie biologicznej  
i medycznej, akcentuje się wyraźnie aspekt anatomiczny i fizjolo-
giczny organizmu ludzkiego. Zdrowie będzie ujmowane od strony 
jakości procesów biologicznych organizmu człowieka16, które wa-
runkuje jego potencjał genetyczny, wiek i płeć17. Barbara Uramow-
ska-Żyto pisze, iż 

doskonałe zdrowie może być traktowane jako stan, w którym każda 
komórka ciała funkcjonuje na optymalnym poziomie i w doskonałej 

________________ 

11 Np. G. Chojnacka-Szawłowska, Rozpoznanie choroby nowotworowej. Uwarunko-
wania psychologiczne, PZWL, Warszawa 1998, s.11. 

12 I. Obuchowska, M. Krawczyński, Chore dziecko, Nasza Księgarnia, Warszawa 
1991, s. 56. 

13 G. Dolińska-Zygmunt, op. cit., s. 17. 
14 J. Aleksandrowicz, Nie ma nieuleczalnie chorych, Wydawnictwo Iskry, War-

szawa 1982, s. 78. 
15 W. Piątkowski, Choroba jako zjawisko socjologiczne. Wprowadzenie do wybranych 

koncepcji badawczych, [w:] Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, red. 
J. Barański, W. Piątkowski, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Wydawnic-
two Oświatowe, Wrocław 2002. 

16 S. Kornas, Nauczanie etyki czynnikiem integrującym studia medyczne, [w:] Na-
uczanie etyki w uczelniach medycznych, red. J. Suchorzewska, M. Olejniczak, Akade-
mia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 2007, s. 94. 

17 Za: E. Kościńska, Biologiczne aspekty zdrowia, [w:] Konteksty zdrowia i edukacji 
zdrowotnej, red. M. Kuchcińska, E. Kościńska, Wydawnictwo Uniwersytet Kazimie-
rza Wielkiego, Bydgoszcz 2010, s. 44. 
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harmonii z każdą inną komórką lub jako stan, w którym każdy organ 
funkcjonuje na optymalnym poziomie w całkowitej harmonii z każ-
dym innym organem18. 

Omawiana perspektywa jest istotna aczkolwiek niewystarcza-
jąca. Elżbieta Kościńska19 wyjaśnia, że podejście biologiczne jest 
częściowo uzasadnione, gdy rozpatruje się je w sytuacji choroby 
ostrej, krótkotrwałej wymagającej podjęcia natychmiastowych dzia-
łań. Aktualnie jednak obserwujemy zmiany w charakterze pojawia-
jących się chorób. Poważny problem stanowią choroby przewlekłe, 
nieuleczalne, powodujące niepełnosprawność, zmianę jakości życia 
człowieka, co wskazuje na niewystarczalność wymiaru biologiczne-
go i jednoczesną potrzebę szerszego spojrzenia. 

Opisując zdrowie z punktu widzenia psychologii, uwypukla się 
jego wymiar psychiczny, podkreślając także zjawiska z nim powią-
zane. Przykładem tegoż rozumienia jest ujęcie J. Prokupka, który 
definiuje zdrowie psychiczne jako 

stan, kiedy wszystkie funkcje psychiczne przebiegają w optymalny 
sposób, harmonijnie, umożliwiają prawidłowe odbieranie zewnętrznej 
rzeczywistości, adekwatne i szybkie reagowanie na wszystkie bodźce, 
a także na rozwiązywanie zarówno codziennych, jak i nieoczekiwa-
nych zadań, stałe doskonalenie się i uzyskiwanie satysfakcji ze swoich 
czynności20. 

Podobne ujęcie prezentuje Halina Wardaszko-Łykowska21. Au-
torka pisze, że osoba zdrowa psychicznie ma realistyczną wiedzę  
o sobie, akceptuje siebie wraz z mocnymi czy słabymi punktami, 
potrafi w sposób autentyczny zajmować się innymi, kierując się  
________________ 

18 B. Uramowska-Żyto, Zdrowie i choroba w świetle wybranych teorii socjologicz-
nych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1992, s. 6. 

19 E. Kościńska, op. cit. 
20 Za: O. Kondas, Psychologia kliniczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 1984, s. 48. 
21 H. Wardaszko-Łykowska, Wprowadzenie do zagadnień psychologii w praktyce  

lekarskiej [w:] Psychologia w praktyce lekarskiej, red. M.H. Hollender, PZWL, Warsza-
wa 1975, s. 24. 
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w swym postępowaniu bardziej wartościami wewnętrznymi, umie 
dbać o swoje sprawy, nie szkodząc innymi, znosić frustracje. Zdro-
wie psychiczne oznacza pozytywne nastawienie do siebie oraz in-
nych ludzi, ale także pozytywne nastawienie do swojego życia. Po-
strzeganie życia jako pewnej wartości, którą jesteśmy w stanie 
realizować. 

Socjologia natomiast koncentruje się na wymiarze społecznym, 
uwydatniając relacje zachodzące między człowiekiem a środowi-
skiem społecznym. Tu zdrowie rozpatrywane jest również jako stan 
„optymalnej zdolności do efektywnego wykonywania cenionych 
zadań”22. 

Aktualnie coraz częściej wskazane ujęcia rozszerza się o wymiar 
duchowy. Wchodząc w to ujęcie, należy zauważyć, że jest ono  
w naszej kulturze najczęściej zakorzenione w chrześcijaństwie.  
Z tego punktu widzenia mocno akcentuje się, iż człowiek składa się 
z ciała i psychiki, która z jednej strony jest funkcją ciała, z drugiej zaś 
stanowi duszę i ducha. Relacja duch – dusza jest dwukierunkowa23. 
„Nie da się oddzielić ciała od duszy oraz wymiaru duchowego, 
który jest dla człowieka bardziej podstawowy niż wymiar biologicz-
ny”24, zauważa Krzysztof Leśniewski. Dopiero dopełnienie wymia-
ru duchowego wskazuje na pełne, wielostronne ujęcie zdrowia. 

Zdrowie jest naszym stanem naturalnym. Dodajmy do tego samopo-
czucie duchowe – stan, w którym odczuwa się nieustanną radość  
i smak życia, ma się poczucie spełnienia i świadomość harmonii z ota-
czającym Wszechświatem. Jest to stan, w którym czujemy się wciąż 
młodzi, wciąż pogodni i wciąż szczęśliwi25. 

________________ 

22 T. Parsons, Struktura społeczna a osobowość, Państwowe Wydawnictwo Eko-
nomiczne, Warszawa 1969, s. 329. 

23 R. Grzegorczykowa, Co o fenomenie duchowości mówi język?, [w:] Fenomen du-
chowości, red. A. Grzegorczyk, J. Sójka, R. Koschany, Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2006. 

24 K. Leśniewski, „Nie potrzebują lekarza zdrowi…” Hezychastyczna metoda uzdra-
wiania człowieka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 9. 

25 D. Chopra, Twórzmy zdrowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, 
s. 11. 
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Dopiero poprzez swoją duchowość 

człowiek potrafi zająć świadomą i odpowiedzialną postawę wobec sa-
mego siebie, drugiego człowieka, świata oraz Boga. Człowiek dojrzały 
duchowo ma bowiem szansę dojrzale przeżywać siebie i kontakt z in-
nymi ludźmi, dojrzale kształtować więzi i wartości oraz postępować  
w odpowiedni sposób26. 

Punktem wyjścia w określaniu zdrowia duchowego jest zrozu-
mienie samego siebie. Jego przejawem jest realizacja przykazania 
miłości, troska o prawdę, naukę o zdrowiu rozpatrywaną z punktu 
widzenia norm i zasad uznawanych przez kościoły chrześcijań-
skie27. Inaczej do zdrowia duchowego odnosi się psychologia. 

W psychologii zdrowia kształtuje się tendencja do traktowania ducho-
wości, jak właściwości (atrybutu) człowieka, bez przyjmowania zało-
żeń dotyczących istnienia czynników nadprzyrodzonych stanowiących 
jej źródło. Duchowość jako pojęcie psychologiczne ma status wielo-
wymiarowego kontekstu teoretycznego28. 

Współczesny człowiek coraz bardziej zainteresowany jest po-
szukiwaniem duchowości, troski o nią bowiem w sposób znaczący 
oddziałuje na zdrowie człowieka. Wsparcie duchowe dla wielu jest 
nie tylko ważnym elementem leczenia, ale samego życia, stanowiąc 
energię sprzyjającą rozwiązywaniu konfliktów i problemów29. 
Współczesna medycyna nie dysponuje lekami gwarantującymi 
uzdrowienie całego człowieka. Nie istnieją środki farmaceutyczne 

________________ 

26 M. Madej-Babula, G. Noszczyk, Zdrowie i jego postrzeganie jako znaczący wymiar 
ludzkiej duchowości, [w:] Edukacyjne przestrzenie zdrowia, red. Z. Marek, M. Madej-
Babula, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 181.  

27 Ibidem, s. 183-184. 
28 I. Heszen, H. Sęk, Psychologia zdrowia, Wydawnictwo naukowe PWN, War-

szawa 2007, s. 72. 
29 A. Molesztak, Duchowy wymiar zdrowia człowieka, [w:] Konteksty zdrowia i edu-

kacji zdrowotnej, op cit.  
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leczące sferę duchową. Świadomość tych ograniczeń skłania ludzi 
do poszukiwania pomocy wśród mistrzów duchowych30. 

Holistyczne ujęcie zdrowia to perspektywa wskazanych czte-
rech wymiarów, nieredukująca człowieka do bytu psycho-fizjologicz-
nego, ale wskazująca wyraźnie na pierwiastek duchowy w człowie-
ku. Wzbogacenie definicji zdrowia o wymiar duchowy jest istotne 
dla prowadzenia badań interdyscyplinarnych uwzględniających 
zarówno współczesną wiedzę medyczną, jak i filozoficzną czy teo-
logiczną. Takie postrzeganie zdrowia przyczynia się nie tylko do 
rozwoju medycyny humanistycznej, ale również do zmiany podej-
ścia w leczeniu chorego człowieka uwzględniającego autonomię  
i podmiotowość oraz niepowtarzalność i sens każdego życia. 

Zdrowie należałoby zestawić ze sprawnością organizmu (tak 
wynika z wielu przytoczonych wyżej definicji). Czy jednak można 
te terminy traktować jako synonimy? Czy sprawność fizyczna, psy-
chiczna, psychomotoryczna, percepcyjna, umysłowa jest równo-
znaczna z byciem zdrowym? Wydawać mogłoby się, że tak jest, 
jednak nie zawsze. Niepełnosprawność – sprawność to pewne kon-
tinuum, na którym można ulokować stan sprawności człowieka  
w różnych obszarach jego życia. Człowiek ten może doświadczać 
zdrowia bądź jego braku. Analizując związek zdrowia z niepełno-
sprawnością, należy zauważyć, że zdrowie w wielu wymienionych 
wymiarach przysługuje osobom z niepełnosprawnością. Niespraw-
ność (trwała lub okresowa) pewnych narządów w organizmie nie 
odbiera możliwości odczuwania przez osobę niepełnosprawną 
zdrowia fizycznego, psychicznego czy duchowego. Istnieje wiele 
przykładów osób z niepełnosprawnością, które – mimo swoich, np. 
fizycznych czy percepcyjnych ograniczeń – doświadczają pełni ży-
cia31. Weiss32 twierdził, że człowiek jest zdrowy, kiedy powraca do 
________________ 

30 K. Leśniewski, op. cit., s. 10. 
31 Przykładem są chociażby niepełnosprawni sportowcy lub osoby takie, jak: 

Joni Eareckson Tada autorka książki Nowa Joni, Wydawnictwo: Fundacja „Bez ba-
rier”, Warszawa 1999; Nick Vujicik autor książki Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń!, 
Wydawnictwo Aetos Media, Wrocław 2012; głuchoniewidomy Peter Hepp autor 
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społecznego życia. Może z powodu niepełnosprawności człowiek 
nie może wykonywać wielu rzeczy, w taki sam sposób jak robi to 
człowiek w pełni sprawny, ale nie oznacza to, że nie można ich wy-
konać inaczej i osiągnąć zaplanowany cel. 

Pojęcie choroby 

„Złe zdrowie, czyli choroba”33 jest kolejnym rozpoczynającym 
wiele dyskursów pojęciem. Płynność i wieloznaczność definicji te-
goż pojęcia jest imponująca34.Jedne są bardzo ogólne i koncentrują 
się wyłącznie na aspekcie organicznym, a inne wprost przeciwnie, 
sięgają szerzej, wykraczając poza medyczne jej widzenie. 

Słusznie podkreślają Julian Aleksandrowicz, Stefan Leder, Anna 
Pohorecka35, iż analiza pojęcia choroby w różnych jej aspektach 
zaciera granicę pomiędzy zdrowiem a chorobą. Autorzy zauważają, 
że „za stan chorobowy uznaje się taką sytuację, w której coś unie-
możliwia normalne, zróżnicowane funkcjonowanie społeczne”. 
Choć, jak piszą dalej, organizm funkcjonuje nadal, jednak w sposób 
inny niż organizm „zdrowy”. „Reakcje biologiczne i przeżycia psy-
chiczne są wówczas specyficzne, zmienia się sposób odczuwania  
i przeżywania – człowiek staje się wielokrotnie bardziej wrażliwy na 
pewne rodzaje bodźców, zarówno fizycznych, jak i psychicznych”36. 
Inny pogląd wyraża Barbara Uramowska-Żyto37, podkreślając, że 
________________ 

książki Świat w moich dłoniach. Życie bez słuchu i wzroku, Wydawnictwo Credo, Po-
znań 2002. 

32 Za: C. Łuszczyński, O łagodzeniu skutków kalectwa, Instytut Wydawniczy CRZZ, 
Warszawa 1980.  

33 M. Sokołowska, Granice medycyny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s. 11. 
34 P. Zaborowski, Filozofia postępowania lekarskiego, PZWL, Warszawa 1990, s. 42. 
35 J. Aleksandrowicz, S. Leder, A. Pohorecka A., O chorobie inaczej, PZWL, War-

szawa 1977. 
36 Ibidem, s. 51. 
37 B. Uramowska-Żyto, Medycyna jako wiedza i system działań, Analiza socjologicz-

na, Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, Wydawnictwo – Zakład 
Narodowy Ossolińskich, Wrocław 1980. 
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zdrowie i choroba zajmują przeciwstawne bieguny i są pojęciami 
wyraźnie odgraniczonymi. Analiza wielu definicji wskazuje, że 
żadna z nich nie zawiera zgodnych kryteriów, które określałyby,  
w którym momencie można mówić o chorobie. Zapewne ich ustale-
nie w wymiarze medycznym staje się nieco łatwiejsze. Emil Cioran, 
definiując pojęcie choroby, podaje prowokacyjne jej ujęcie: 

Ciało, które się emancypuje, buntuje i nie chce więcej służyć – tym jest 
choroba, apostazja organów. Każdy z nich pragnie pohasać na własną 
rękę; każdy w sposób nagły lub stopniowy odmawia udziału w grze, 
współpracy z innymi, i rzuca się w przygodę i kaprys38. 

I dalej 

O ile w zdrowiu organy są dyskretne, to podczas choroby stają się nie-
cierpliwe, chcą, by je zauważono, więc zaczynają z sobą konkurować, 
współzawodniczyć o naszą uwagę39. 

Choroba, tak jak zdrowie, „nie jest czymś wyodrębnionym  
w organizmie”, lecz jest czymś, co dotyczy całej osoby i wszystkich 
wymiarów jej życia40. Coraz wyraźniejsza staje się potrzeba 
uwzględniania jakości zdrowia i koncentracji wysiłków na „czują-
cym bycie ludzkim” niż na samej chorobie41. Ten aspekt podnosi 
także Fritjof Capra42, opierając się na systemowej teorii zdrowia, 
według której choroba jest w swej istocie zjawiskiem umysłowym. 
Proces choroby można w wielu wypadkach odwrócić, łącząc meto-
dy terapii fizycznej i psychicznej. Zarys pojęciowy takiej metody 
musi uwzględniać ludzkie przeżycia i zachowania, rozumienie  
________________ 

38 E. Cioran, O chorobie, „Sztuka leczenia” 1995, tom 1, nr 2, s. 7. 
39 Ibidem, s. 8.  
40 W. Budziński, Koncepcje i kryteria zdrowia, [w:] Rozwój poprzez terapię. Interdy-

scyplinarne aspekty pedagogiki leczniczej, red. M. Bidzian, W. Budziński, Wydawnic-
two Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2011, s. 28.  

41 H. Wardaszko-Łykowska, Wprowadzenie do zagadnień psychologii w praktyce  
lekarskiej [w:] Psychologia w praktyce lekarskiej, op. cit, s. 21. 

42 F. Capra, Punkt zwrotny. Nauka, społeczeństwo, nowa kultura, Państwowy Insty-
tut Wydawniczy, Warszawa 1987. 
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organizmu człowieka jako systemu dynamicznego, obejmującego 
zależne od siebie prawidłowości fizjologiczne i psychologiczne, 
oraz szerszy kontekst systemów – fizycznych, społecznych i kultu-
rowych – w jakich żyje człowiek43. Stąd tak istotny i w przypadku 
choroby staje się wspomniany wymiar duchowy. 

I znowu powstaje pytanie: czy chorobę można w prosty sposób 
zestawić i utożsamiać z niepełnosprawnością? Światowa Organiza-
cja Zdrowia przedstawia trójwymiarowość niepełnosprawności, 
która jest wyrazem nowego spojrzenia na zjawisko. Wprowadza 
ona trzy terminy: uszkodzenie, niepełnosprawność i upośledzenie44. 

Uszkodzenie – wszelka strata lub wada psychiczna, fizjologiczna 
lub anatomiczna w strukturze albo czynności. Może być ono okre-
sowe lub trwałe, wrodzone lub nabyte oraz częściowe lub całkowite. 

Niepełnosprawność – to ograniczenie lub brak wynikający  
z uszkodzenia zdolności do wykonywania czynności w sposób lub 
w zakresie przyjętym za normalny dla człowieka. Niepełnospraw-
ność może być jednozakresowa (sfera sensoryczna, psychiczna,  
fizyczna) lub wielozakresowa (obejmować kilka zakresów równo-
cześnie, choć ich stopień może być różny). 

Upośledzenie – niekorzystna sytuacja danej osoby wynikająca  
z uszkodzenia lub niepełnosprawności polegająca na ograniczeniu 
lub całkowitym uniemożliwieniu wypełnienia ról społecznych  
i zadań życiowych zgodnych z normami (prawnymi i społecznymi). 

Zestawienie wcześniejszych rozważań na temat choroby i po-
wyższych terminów dotyczących ogólnie pojętej niepełnosprawno-
ści, wskazuje na pewne podobieństwa: zarówno choroba, jak i nie-
pełnosprawność są pewnym odchyleniem od stanu typowego dla 
człowieka zdrowego/pełnosprawnego, obie doświadczane sytuacje 
powodują określone ograniczenia w funkcjonowaniu oraz obie mo-
gą powodować pewne skutki w społecznym funkcjonowaniu oso-
by. Jednak różnice między nimi są nadal znaczne, co przedstawiono 
w tabeli 1. 
________________ 

43 Ibidem. 
44 C. Kosakowski, op. cit. 
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Tabela. 1. Choroba a niepełnosprawność – różnice 

Choroba (z wyłączeniem  
chorób przewlekłych) 

Niepełnosprawność 

Określony czas trwania, wahania w obrę-
bie jednej jednostki chorobowej (okre-
ślone fazy choroby) 

Stan względnie trwały (czasem nieod-
wracalny) 

W wielu przypadkach istnieją środki 
farmakologiczne usuwające chorobę 

Nie ma środków farmakologicznych usu-
wających niepełnosprawność (mogą być 
jedynie takie, które wspomagają funkcjo-
nowanie człowieka) 

Działania głównie rehabilitacyjne  

Może pojawiać się wielokrotnie w cią-
gu życia jednego człowieka 

Ta sama niepełnosprawność trwa względ-
nie niezmiennie (ewentualnie istnieje moż-
liwość pogłębienia się jej lub łagodzenia 
skutków poprzez oddziaływania rehabili-
tacyjne, fizjoterapeutyczne itp., pojawienia 
się innej, dodatkowej niepełnosprawności) 

Może być zakaźna, czyli przenoszona  
z jednego człowieka na drugiego 

Nie jest stanem zakaźnym 

Nie wymaga długotrwałego kontaktu  
z instytucją medyczną (lekarzem, reha-
bilitantem, służbą zdrowia) 

Kontakt ze służą zdrowia w wielu przy-
padkach pozostaje długotrwały (raczej 
stała opieka lekarza, rehabilitanta) 

Źródło: opracowanie własne 

Choroba przewlekła zasługuje na osobne potraktowanie, gdyż 
jej specyfika jest zupełnie inna niż choroby ostrej, a i ona sama 
znacznie częściej przeplata się z niepełnosprawnością (bywa, że ich 
zakresy znaczeniowe pokrywają się częściowo lub nawet całkowicie, 
sama choroba przewlekła może być przyczyną niepełnosprawności 
lub może – choć nie musi – do niepełnosprawności prowadzić). 

Pojęcie choroby przewlekłej 

Istotnym pojęciem w prezentowanych rozważaniach jest pojęcie 
choroby przewlekłej, niekiedy zamiennie określanej jako chronicz-
na, która stanowi coraz bardziej znaczący problem w lecznictwie. 
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Nie obchodzi się ono bez trudności. Jest ono wysoce nieostre i przez 
to trudne do precyzyjnego określenia45. I tu także, pomimo wielu 
analiz, nie podano jednej obowiązującej definicji. Analizy różnicują-
ce podejścia dotyczą czasu trwania choroby przewlekłej, jej obja-
wów czy też skutków, jakie powoduje. 

Mała encyklopedia medycyny wyjaśnia: 

chroniczny, przewlekły, czynnik lub choroba o długotrwałym prze-
biegu i najczęściej słabym nasileniu objawów. Np. przez choroby chro-
niczne rozumiemy choroby trwające miesiącami lub latami, przebie-
gające zwykle z mało gwałtownymi, niezbyt nasilonymi objawami. 
Przeciwieństwem choroby przewlekłej jest choroba ostra – występująca 
nagle, o burzliwym przebiegu, nasilonych objawach i trwająca od kilku 
godzin do kilkunastu tygodni46. 

Komisja ds. Chorób Przewlekłych (Commission on Chronic Illness) 
określa choroby przewlekłe jako 

te wszystkie upośledzenia albo odchylenia od normy [stanu zdrowia – 
M.S], które wykazują jedną lub kilka z następujących cech: są trwałe, 
pozostawiają rezydualną niepełnosprawność, spowodowane są przez 
nieodwracalne zmiany patologiczne, wymagają szczególnego szkole-
nia pacjenta w zakresie rehabilitacji, [a także – M.S.] oczekiwać można, 
że wymagać będą długotrwałego profesjonalnego nadzoru, obserwacji 
lub opieki47. 

Definicja WHO z 2002 r. odmiennie formułuje pojęcie choroby 
przewlekłej, wskazując, że wymagają one „ciągłej opieki trwającej 
na przestrzeni lat lub dekad”48. Jak widać, definicja ta wskazuje 
tylko dwie cechy omawianej grupy chorób. Są nimi: trwanie choro-
by w czasie oraz generowane przez chorobę działania opiekuńcze. 
________________ 

45 M. Skrzypek, Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekłej, Wydawnic-
two KUL, Lublin 2011, s. 112. 

46 Mała encyklopedia medycyny, tom I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1982, s. 165. 

47 Za: M. Skrzypek, op. cit., s. 110-111. 
48 Ibidem, s. 113. 
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Choroby przewlekłe, będąc zjawiskiem odmiennym, łączy kilka 
wspólnych właściwości. Są to: długi czas trwania (od kilkunastu 
tygodni wzwyż); łagodniejszy niż w stanie ostrym przebieg; na ogół 
także nieodwracalność zaistniałych zmian patologicznych; koniecz-
ność stałego leczenia. Zatem sytuacja osoby z chorobą przewlekłą 
uzależniona w znacznej mierze od ciężkości choroby (stopnia wyłą-
czenia z normalnego życia) oraz czasu trwania choroby49. 

Kazimierz Jankowski50 zauważa, że pojęcie choroby przewlekłej 
jest niejako powiązane z pojęciem „inwalidztwa”. „Pojęcia te, jak 
wiadomo, nie są całkowicie jednoznaczne, ani też wyraźnie od sie-
bie odgraniczone. Podkreślają one różne aspekty tego samego,  
w zasadzie zjawiska.” Mówiąc o chorobie, mamy na uwadze pe-
wien proces, podczas gdy niepełnosprawność jest raczej pewnym, 
względnie stałym, stanem51. 

Zachowanie wobec choroby/niepełnosprawności 

Ludzie chorzy czy niepełnosprawni postrzegają swoją sytuację 
w różny sposób, co przekłada się na zróżnicowane ich zachowania. 
Wspominana wcześniej Grażyna Dolińska-Zygmunt52 zwraca uwa-
gę, że czasem choroba wywołuje wiele zmian w życiu danej osoby  
i wówczas otoczenie spostrzega ją jako inną – odmienioną w swym 
zachowaniu, a z kolei u innej osoby zmian nie dostrzega, nadal po-
zostaje ona taką, jak była przed chorobą, mimo że doświadcza bólu  
i wielu ograniczeń. Podobnie dzieje się w przypadku niepełno-
________________ 

49 M.T. Nowakowska, Psychologiczne aspekty chorób przewlekłych, trwałego upośle-
dzenia zdrowia oraz chorób nieuleczalnych i zagrażających życiu, [w:] Psychologia lekarska, 
red. M. Jarosz, PZWL, Warszawa 1983, s. 343.  

50 K. Jankowski, Człowiek i choroba. Psychofizjologiczne problemy przewlekłej choro-
by, inwalidztwa i rehabilitacji, Państwowe Wydawnictwo naukowe, Warszawa 1975, s. 6. 

51 Zob. Ibidem; R. Ossowski, Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji, Wy-
dawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 
1999. 

52 G. Dolińska-Zygmunt, op. cit., s. 243. 
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sprawności, która pojawia się na jakimś etapie życia człowieka. Isto- 
ta problemu może wyrażać się w sposobie, w jaki człowiek rozumie  
swoją sytuację, czyli na ile jest ona dla niego życiowym kryzysem  
i katastrofą, a na ile wiąże się z pewnymi korzyściami53. 

Zatem zachowania wobec własnej choroby czy niepełnospraw- 
ności warunkowane są wieloma czynnikami. Dokonując pewnego  
uproszczenia, można wskazać dwie grupy czynników. Do pierw- 
szej należą uwarunkowania zewnętrzne – m.in. sytuacja człowieka,  
dostępność usług medycznych, nastawienie otoczenia do chorego  
itp. Z kolei druga to uwarunkowania wewnętrzne – szeroko rozu- 
miane właściwości jednostki54. Ujmując zagadnienie nieco inaczej,  
można wyodrębnić czynniki składające się na aktualną sytuację  
(mogą one wpływać w sposób bezpośredni jako bodźce lub pośred- 
nio poprzez procesy poznawcze i emocjonalne) oraz czynniki pod- 
miotowe związane z osobowością człowieka55. 

Choroba czy niepełnosprawność stawia przed człowiekiem  
określone zadanie. Może być ono rozpatrywane z perspektywy jego  
udziału w realizacji celów zdrowotnych, ale także jako zachowania  
obronne stanowiące ustosunkowanie się do zagrożenia. Można wy- 
różnić trzy główne kierunki zachowania się człowieka wobec celów  
zdrowotnych. Są nimi: kierunek prozdrowotny, antyzdrowotny  
i pozazdrowotny. Pierwszy występuje wówczas, kiedy człowiek  
podejmuje zachowania ochraniające zdrowie i unikające chorób,  
a jeśli one wystąpią – zachowania eliminujące lub zwalczające cho- 
roby i odzyskujące zdrowie. Z kolei drugi z wymienionych kie- 
runków dotyczy zachowań prowadzących do pogorszenia zdrowia,  
który może być przymusowy bądź atrakcyjny dla człowieka (np. 
nałogi, uzależnienia). Mówimy tu o aktywności ukierunkowanej na 
zmianę, która jedynie funkcje instrumentalne. Ostatni z wymienio-
nych kierunków powiązany jest z zachowaniami zaniedbującymi 
________________ 

53 M. Górnik, Dynamika roszczeń i doświadczania niesprawiedliwości wśród ludzi 
chorych somatycznie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994, s. 15. 

54 G. Dolińska-Zygmunt, op. cit., s. 243. 
55 I. Heszen-Klemens, Psychologia medyczna. Główne kierunki badań, Uniwersytet 

Śląski, Katowice 1983. 
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działania zmierzające do utrzymania zdrowia. Widoczniejsze jest to 
wówczas, kiedy po zachorowaniu człowiek kontynuuje swoje za-
chowania tak, jakby nic się nie stało. Postawa taka może być wyni-
kiem reakcji zaprzeczenia chorobie lub gdy wymagania zwią- 
zane z rolą chorego uniemożliwiają wypełnianie innych ważnych 
ról zarówno społecznych, jak i rodzinnych czy zawodowych56. 

Zakończenie 

Paradoks myślenia człowieka zawiera się w sytuacji dotyczącej 
większej koncentracji na zjawisku, którego się on obawia i którego 
chciałby uniknąć – choroby czy niepełnosprawności. Mniej z kolei 
uwagi przykłada do stanu, którego oczekuje – zdrowia. Można by 
rzec, że nie docenia tego, co posiada i nie dąży do utrzymania tego 
stanu. Zdrowie jest przecież stanem, którego wszyscy sobie wza- 
jemnie życzą chociażby z okazji urodzin, imienin, rocznicy ślubu 
itp. lub kończąc przypadkowe spotkanie. A zatem dbałość o zdro- 
wie, sprawność oraz dbałość o jej jakość powinna zajmować więk-
szość naszych starań. To nie tylko efektywne leczenie choroby, ale 
przede wszystkim podejmowanie działań, które uchronią nas przed 
zaburzeniami zdrowia, chorobą czy niepełnosprawnością. Wymaga 
to wdrażania prawidłowych działań wychowawczych, opiekuń-
czych, profilaktycznych, które zwiększą szanse na zdrowe życie57 
czy nakierują działania na dbanie o jego jakość w sytuacji niepełno-
sprawności. 

Mając kontakt z osobą chorą czy niepełnosprawną – jako bliscy 
(rodzina, przyjaciele) czy profesjonaliści, powinniśmy pamiętać, iż 
każdy inaczej choruje lub odbiera stan niepełnosprawności. 
Przypisuje im odmienny sens i znaczenie, przeżywa zróżnicowane 
________________ 

56 Ibidem, s. 95-96. 
57 E. Kasperek-Golimowska, Choroba dziecka jako sytuacja trudna w życiu rodziny, 

[w:] Sytuacje trudne wżyciu dziecka, red. M. Cywińska, Wydawnictwo Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza, Poznań 2008.  



Kategorie zdrowia, choroby w kontekście niepełnosprawności 83 

stany psychiczne i emocjonalne, snuje rozmaite przypuszczenia  
i przewidywania58. 

Próba formułowania zakresu pojęciowego zdrowia i choroby –  
jak zauważa Adam Fijewski59 – służy uporządkowaniu pojęć  
zwłaszcza z perspektywy służby zdrowia, która aby poprawić  
swoje działania, powinna posiadać odpowiednią aparaturę pojęcio- 
wą umożliwiającą jej kodyfikowanie procedur z zakresu różnych 
specjalności. Podobne znaczenie ma porządkowanie pojęć związa- 
nych z niepełnosprawnością. Ponadto myślenie o zdrowiu/spraw- 
ności jest niezbędne z punktu widzenia społeczno-kulturowej  
potrzeby doskonalenia lub samodoskonalenia się człowieka. Wreszcie 
– rozumienie pojęcia zdrowia i choroby, sprawności i niepełnospraw- 
ności ma kluczowe znaczenie dla wzajemnych relacji człowieka  
z ograniczeniem sprawności ze specjalistą czy też pacjenta z leka- 
rzem60. Przyjęcie określonego rozumienia generuje charakterystycz- 
ny sposób zawierania i utrzymywania różnorodnych relacji (lekarz 
– pacjent, rehabilitant – pacjent, podopieczny – pedagog specjalny 
itp.), a zatem i ich wzajemne prawa czy zobowiązania. 
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Inny w społeczeństwie 

Swoje rozważania chciałybyśmy rozpocząć od przytoczenia słów 
Zygmunta Baumana, który podkreśla, iż Obcy ponowocześni za 
ogólną zgoda mają zostać stałym elementem krajobrazu, a ich obec-
ność nie jest już dziś problemem. Chodzi bowiem o to, żeby nau-
czyć się żyć z innością na co dzień, a nie – jak dotychczas – dążyć do 
jej wyeliminowania1. Przesłanie Baumana byłoby fenomenalnym 
włączeniem niepełnosprawnych w społeczeństwo, ale praktyka 
pokazuje, że udział grupy osób z niepełnosprawnością dotyczy 
tylko niektórych płaszczyzn społecznego istnienia, niekiedy bywa 
marginalny. Mimo iż na przestrzeni lat postrzeganie człowieka  
z niepełnosprawnością zdecydowanie zmieniło się na lepsze2, to 
nadal człowiek ten określany jest mianem Inny czy Obcy. 

W literaturze przedmiotu dużo miejsca poświęca się społecz-
nemu funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami, ich udziało-
wi w sferze życia rodzinnego, edukacyjnego i zawodowego. Nieste-
ty, idee integracji czy normalizacji pozostają na etapie tolerancji 
tylko do momentu, kiedy nie musimy ustąpić im miejsca w prze-
strzeni społecznej. Rodzi się więc pytanie, dlaczego tak trudno 
współistnieć pełnosprawnym z niepełnosprawnymi, dlaczego funk-
cjonowanie pełnosprawnych implikuje szereg barier w życiu nie-
pełnosprawnych, dlaczego swoją postawą wytyczamy ścieżki, któ-
rymi osoby z niepełnosprawnością za naszą zgodą mogą podążać  
i dlaczego pełnosprawni łamią prawa człowieka niepełnosprawne-
go, nie pozwalając mu wywiązywać się z różnych ról społecznych? 
Być może wszystko wynika z faktu – jak czytamy u Amadeusza 
Krause – że nie dajemy przyzwolenia osobom niepełnosprawnym 
na zachowanie „odmienności”, którą zostały dotknięte. Dopiero 
zmiana schematu kulturowego łagodzi ową „odmienność” i prze-
________________ 

1 Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 
2000, s. 59. 

2 A. Ostrowska, Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013, IFiS PAN, Warsza-
wa 2015. 
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staje budzić zastrzeżenia3. Do tego momentu funkcjonują stereoty-
py, które zniekształcają obraz życia osób z niepełnosprawnością, 
czyli „tzw. publiczna tożsamość jednostki zostaje przekształcona  
w coś, co jest uważane za gorsze w specyficznej konfiguracji typów 
społecznych”4. 

Iwona Chrzanowska, powołując się na Tadeusza Mądrzyckiego, 
pisze, iż stereotyp „rozumiany jest najczęściej jako przekonanie, 
proste zjawisko poznawcze, szczególnego rodzaju uogólnienie, 
szczególne, gdyż zbyt ogólne i zbytnio uproszczone, stąd błędne  
w konkluzji”5. U Franciszka Wojciechowskiego czytamy, iż stereo-
typy „jako umysłowe reprezentacje świata wpływają na to, jakich 
informacji dotyczących różnych grup społecznych człowiek poszu-
kuje […]. […] znaczenie stereotypów w podejściu otoczenia spo-
łecznego do jednostek określanych jako inne, nietypowe wydaje się 
szczególne, a konsekwencje tych stereotypów dla osób naznaczo-
nych mogą być wyjątkowo bolesne”6. Następstwa te wynikają  
z „obowiązywalności” i sztywności stereotypu. Zmiana takiego 
stanu rzeczy może nastąpić dopiero w wyniku „rozmiękczania” 
tych wszystkich wewnętrznych niespójności i wieloznaczności in-
terpretacji, które zdefiniowały niewłaściwie życie osób niepełno-
sprawnych7. 

To, jaką przestrzeń pozostawiamy osobom z niepełnosprawno-
ściami w społeczeństwie, skutkuje przyznanym przez pełnospraw-
________________ 

3 A. Krause, Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych, Oficyna Wy-
dawnicza „Impuls”, Kraków 2004, s. 99. 

4 F. Wojciechowski, Stereotypy i uprzedzenia a proces normalizacji życia osób z nie-
pełnosprawnością, [w:] Konteksty teoretyczne, red. E. Górniewicz, A. Krause, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003, s. 143. 

5 I. Chrzanowska, Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Oficyna Wy-
dawnicza „Impuls”, Kraków 2015, s. 92. 

6 F. Wojciechowski, Stereotypy i uprzedzenia a proces normalizacji życia osób z nie-
pełnosprawnością, [w:] Konteksty teoretyczne, red. E. Górniewicz, A. Krause, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003, s. 146.  

7 E. Zakrzewska-Manterys, Dziecko upośledzone – nieuchronność stereotypów, [w:] 
Niepełnosprawność intelektualna a style życia, red. A. Gustavsson, J. Tøssebro, E. Za-
krzewska-Manterys, Wydawnictwo PAN, Warszawa 2003, s. 117. 
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nych prawem do posiadania przez te osoby tożsamości. Inny kon-
struowany jest na podstawie własnych doświadczeń pełnospraw- 
nego, relacji i wiedzy, która nie zawsze jest prawdziwa8. Oznacza 
to, jak podkreśla Krystyna Rzedzicka, że ten wizerunek „konstruo-
wany jest w opozycji do pojęcia normalności. Ich obraz jest ustalo-
ny, wiadomy i zwykle kojarzy się z defektami, uszkodzeniami, defi-
cytami, ograniczeniami, a w konsekwencji z niesamodzielnością  
i koniecznością udzielania im pomocy”9. Te i inne czynniki skutkują 
negatywnym spostrzeganiem osób niepełnosprawnych, co zdecy-
dowanie pogarsza ich sytuację. Dodatkowym elementem składają-
cym się na to niekorzystne położenie tej grupy osób jest to, że osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną nie zawsze mogą „wypowia-
dać się w swoim imieniu, wtedy gdy możliwe staje się zabranie 
głosu w walce o swoje prawa, przywileje, przeciwko dyskryminacji 
o różnych obliczach”10. 

Praktyki dyskredytujące osoby niepełnosprawne w społecznej 
egzystencji przyczyniły się do wprowadzenia terminów: „napięt-
nowani”, czyli „nosiciele piętna” i „normalsi”. Erving Goffman po-
czynił rozważania nad funkcjonowaniem tych dwóch grup w społe-
czeństwie i wyraził swoje zaniepokojenie. W bezpośredniej relacji 
nosiciela piętna i normalsa „pojawia się […] samoświadomość oraz 
świadomość innego, co znajduje wyraz w patologii interakcji – za-
kłopotaniu”11. Owo zakłopotanie występuje, ponieważ następuje 
uświadomienie, że ten Inny nie przystaje do wzorca, który został 
stworzony przez grupę osób pełnosprawnych. Wówczas nadaje się 
mu stygmat „Gorszego Innego”12, który nie jest uznawany za „peł-
________________ 

8 A. Krause, op. cit., s. 206. 
9 K. Rzedzicka, Inny w edukacji, [w:] Dylematy pedagogiki specjalnej, red. A. Ra-

kowska, J. Baran, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000, 
s. 27. 

10 B. Cytowska, Trudne drogi adaptacji. Wątki emancypacyjne w analizie sytuacji do-
rosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim, 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, s. 117. 

11 E. Goffman, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo 
Pedagogiczne, Gdańsk 2007, s. 51. 

12 E. Czykwin, Stygmat społeczny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008. 
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nego” człowieka. To umniejszenie człowieczeństwu Innego i jego 
godności skutkuje rozlicznymi praktykami wykluczającymi, przez 
co zmniejszają się jego życiowe szanse13. 

Reasumując powyższe rozważania, warto wrócić do słów cyto-
wanego już Baumana, który pisze: „[…] jak długo zbiorowym i in-
dywidualnym działaniem kieruje potrzeba ładu rozumianego jako 
nieobecność wieloznaczności, tak długo będzie mu towarzyszyła 
nietolerancja – nawet jeśli kryje się ona wstydliwie pod maską do-
brodusznego przyzwolenia na odmienność”14. Owa nietolerancja 
implikuje szereg barier dla osób z niepełnosprawnościami, które 
ograniczają lub odbierają im prawo do „normalnego” życia. 

Zastosowana metodologia 

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczą-
cych interpretowania i konstruowania swojego życia przez dorosłe 
osoby z niepełnosprawnością. Interesowało nas, jak ta grupa osób 
doświadcza dorosłości i jak ją interpretuje, jakiego znaczenia nadaje 
różnym aspektom swojego dorosłego życia, w jaki sposób konstruu-
je swoją teraźniejszość i przyszłość. 

Podjęte badania zostały osadzone w nurcie badań interpreta-
tywnych. Podejście to zostało celowo wybrane, ponieważ celem 
było znalezienie we fragmentach rzeczywistości prezentowanych 
przez dorosłych niepełnosprawnych, odpowiedzi na pytania, które 
były dla nas istotne. Zastosowanie jakościowej orientacji badawczej 
pozwala na 

analizowanie przeżyć związanych z doświadczaniem niepełnospraw-
ności jako elementu życiowej codzienności, procesów i mechanizmów 
radzenia sobie z różnymi ograniczeniami i trudnościami, czy sposo-
bów rozumienia, interpretowania i nadawania znaczeń rozmaitym 

________________ 

13 A. Woynarowska, Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym 
dyskursie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, s. 32. 

14 Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 266. 
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zjawiskom, zdarzeniom i sytuacjom kształtującym zarówno indywidu-
alny, jak i społeczny wymiar funkcjonowania z niepełnosprawnością15. 

Inspiracją w toku badań były więc trzy perspektywy: fenomeno-
logia, hermeneutyka i interakcjonizm symboliczny. 

Celem naszych badań była rekonstrukcja opowieści i dotarcie do 
subiektywnych znaczeń, jakie nadają dorośli z niepełnosprawnością 
fizyczną swojej dorosłości, która „naznaczona” jest stereotypowym 
myśleniem, ale też takiej dorosłości, która w odbiorze ich samych 
ma szanse i powodzenie na normalność. Przedmiotem stały się su-
biektywne sensy, intencje i interpretacje nadawane przez dorosłych 
niepełnosprawnych dorosłości i wynikającej z niej barier, ale i moż-
liwości. Badałyśmy więc, jak dorosłe osoby o niepełnej sprawności, 
poprzez swoje mówienie, doświadczają dorosłości i jak ją konstruują. 

Przyjęcie perspektywy interpretatywnej dla potrzeb artykułu 
umożliwiło zastosowanie metody biograficznej. Badania polegały 
na próbie zrozumienia znaczeń i sensów nadawanych przez doro-
słych niepełnosprawnych fizycznie własnemu doświadczaniu, które 
konstruuje ich życie. Poprzez swoje narracje badani ukazali swój 
sposób doświadczania i interpretowania doświadczanej przez nich 
dorosłości. Zastosowanie metody biograficznej implikowało wy-
korzystanie analizy narracji. Narracja oparta na historiach ludzi  
– podkreśla Dorota Klus-Stańska – jest „jednym ze sposobów rozu-
mienia świata przez ludzi”. Autorka zaznacza, że narracja jest „spo-
sobem naturalnym i koniecznym dla zrozumienia życia”16. Wywiady 
narracyjne zostały przeprowadzone z dorosłymi z niepełnospraw-
nością fizyczną, którzy mieszkają ze swoimi rodzicami. Badane 
osoby to: 

Anna, lat 23, niepełnosprawność ruchowa – dziecięce porażenie 
mózgowe, stopień znaczny, studentka III roku studiów za-
ocznych, kierunek: Pedagogika specjalna 

________________ 

15 J. Rzeźnicka-Krupa, Niepełnosprawność i świat społeczny. Szkice metodologiczne, 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, s. 197. 

16 D. Klus-Stańska, Narracja w badaniu i kształceniu nauczycieli, „Forum Oświato-
we” 2002, s. 111. 
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Katarzyna, lat 20, rozszczep kręgosłupa, studentka I roku stu-
diów dziennych, kierunek: Pedagogika specjalna 

Piotr, lat 25, czterokończynowe porażenie mózgowe, student  
I roku studiów dziennych, kierunek: Pedagogika specjalna 

Analiza materiału empirycznego 

Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością zależne jest nie 
tylko od jej rodzaju i stopnia, ale także od społecznego postrzegania 
przez pełnosprawnych. To pełnosprawni wytyczają drogi, którymi 
mogą podążać niepełnosprawni i to oni wyznaczają przestrzeń dla 
osób o niepełnej sprawności, generując z reguły bariery i ogranicze-
nia. Otoczenie społeczne lepiej postrzega osoby z niepełnosprawno-
ścią fizyczną niż osoby dotknięte innymi niepełnosprawnościami, 
jak np. niepełnosprawność intelektualna. Ważne jest także, jak sami 
niepełnosprawni podchodzą do swojej „inności” i na ile są zdeter-
minowani, aby funkcjonować „normalnie” w przestrzeni społecznej. 

Każda z opowieści jest wyjątkowa i odsłania wachlarz osobi-
stych znaczeń, symboli, interpretacji, rozwiązań i oczekiwań. Narra-
torzy, opowiadając swoje historie, konstruują swoją „prawdę”  
o rzeczywistości, której doświadczają u progu dorosłości. Opowie-
ści rozmówców można podzielić na kilka wątków tematycznych, 
jak: akceptacja siebie jako osoby niepełnosprawnej, łamanie stereo-
typów, znaczenie barier, definiowanie dorosłości, perspektywa 
przyszłości. 

Analiza narracji ukazuje osoby silne i gotowe na to, aby podjąć 
trud normalizowania swojego życia. Badani są świadomi swojej 
niepełnosprawności, ale akceptują siebie i nie traktują swojej nie-
pełnosprawności jako przeszkody w dążeniu do dorosłości: 

„No, jakby mam świadomość że jestem niepełnosprawna ale za-
akceptowałam to i staram się być aktywna i dążyć do swojej 
sprawności najbardziej jak tylko mogę i cieszyć się życiem” (Ka-
tarzyna). 
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„Robię wszystko co mogę, żeby, żeby po prostu być w tym 
świecie jako osoba…, ja nie myślę o sobie w ramach niepełno-
sprawności, oczywiście akceptuję swoją niepełnosprawność  
i tak dalej, ale dążę do czegoś więcej niż tylko jakby siedzenie na 
wózku jakby użalanie się nad sobą, bo wiem, że są tacy ludzie 
niepełnosprawni, że narzekają że ich życie jest do niczego. Sta-
ram się to przełamywać […]” (Piotr). 

To pozytywne nastawienie do świata, ludzi ale przede wszyst-
kim siebie, skutkuje brakiem zgody na funkcjonowanie stereotypów 
na temat niepełnosprawnych. Narratorzy nadają temu wielkie zna-
czenie i swoją postawą oraz działaniem przełamują panujące sądy. 
Za przykład posłużyć może wypowiedź Anny: 

„Ja myślę, […] że one są, ja po prostu w większości stereotypów 
to nie zgadzam się z nimi i chyba to, że jestem tu gdzie jestem 
pokazuje, że one nie są aktualne” (Anna). 

Pokonując różne etapy w swoim życiu, badani przyjmują po-
stawę otwartą do ludzi i wychodzą do nich naprzeciw. Będąc na 
etapie studiów, burzą w ten sposób panujące na temat niepełno-
sprawnych fizycznie opinie: 

„Dla mnie samej to nie ma takich stereotypów. […] ja myślę, że 
to jest takie stygmatyzowanie tych osób, że np. niepełnospraw-
ny nie może pracować albo uczyć się” (Anna). 

„Stereotypy są […] no np. że osoby niepełnosprawne nie są 
mądre, że nie mogą daleko zajść albo że uchodzą za osoby wy-
cofane takie, którymi się trzeba opiekować, które nie są samo-
dzielne […] tylko, że gdyby tak było, to nie byłabym na studiach 
tylko w domu” (Katarzyna). 

Oprócz stereotypów w społecznym i kulturowym przekazie 
funkcjonują bariery, które w narracji naszych rozmówców nabierają 
małego znaczenia, bo w większości jest tu mowa o barierach archi-
tektonicznych: 
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„[…] głównie to są architektoniczne, bo czasami jak jeżdżę na 
wózku, […] np. jak z krawężnika sama nie mogę zjechać, to mu-
szę prosić o pomoc kogoś […]. […] Te bariery mają dla mnie 
znaczy małe znaczenie” (Anna). 

„Architektoniczne bariery utrudniają moje funkcjonowanie, ale 
tu np. na studiach koledzy mi tak pomagają, że ja ich prawie nie 
odczuwam” (Piotr). 

Poza barierami architektonicznymi w opowieściach narratorów 
uwypuklają się także te wynikające z postaw, mentalności i do-
świadczenia osób sprawnych. Nasi rozmówcy nadają im niewielkie 
znaczenie, ponieważ mają poczucie własnej wartości, która kon-
struuje ich tożsamość i pozwala budować prawidłowe relacje  
z ludźmi, dla których niepełnosprawność nie stanowi problemu: 

„Ja myślę, ja po prostu się przyzwyczaiłam, że na świecie są po 
prostu różni ludzie […], ale teraz to ja potrafię powiedzieć takim 
ludziom, że jestem szczęśliwa, że tak żyję i że dzięki Bogu jest 
dobrze” (Anna). 

„Ja się staram obracać w takim środowisku, które mnie akceptu-
je, a jeśli ktoś mnie nie akceptuje, to po prostu nie zadaję się  
z takimi osobami i po prostu mam grupkę swoich przyjaciół, 
znajomych, którzy mi wystarczają” (Katarzyna). 

Warte podkreślenia jest to, że badani starają się sami być ak-
tywnymi podmiotami w nawiązywaniu relacji z innymi i przełamu-
ją barier wynikających z niewiedzy na temat niepełnosprawnych: 

„To nie tylko takie techniczne rzeczy, ale nie wiem, jeżeli chodzi 
o wychodzenie do ludzi czy kontakty z ludźmi staram się raczej 
wychodzić jako pierwszy, zacząć jakąś rozmowę lub no ten kon-
takt, bo zdaję sobie sprawę, że ludzie mogą mieć te ograniczenie 
w kontakcie z osobą niepełnosprawną. […] Żyjemy w społe-
czeństwie i dużo większą wagę przywiązuję do tego, żeby po 
prostu dogadać się z ludźmi, więc te bariery architektoniczne 
nie mają aż takiego znaczenia” (Piotr). 
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Pozytywne nastawienie do otaczającej rzeczywistości i jej realna 
ocena powodują, że nasi rozmówcy interpretują dorosłość bardzo 
naturalnie, a więc jako ukończenie studiów, podjęcie pracy, założe-
nie rodziny, ale także samodzielność, dojrzałość i niezależność  
w podejmowaniu decyzji czy warunkach bytowych. Sami jeszcze 
nie czują się dorośli: 

„Dla manie dorosłość to znaczy po prostu, znaczy trudno mi  
w tej chwili powiedzieć, bo ja nie rozpoczęłam samodzielnego 
życia, bo mieszkam z mamą. Według mnie dorosłość to jest 
przede wszystkim to, że się skończy 18 lat, jak się jest niepełno-
sprawnym, to można samemu decyzje podejmować, pracować, 
założyć rodzinę. Ja myślę, że byłabym dobrą żoną i matką. Je-
stem już dojrzała” (Anna). 

„Dorosłość to dążenie do samodzielności, do spełnienia marzeń, 
do podjęcia pracy, do tworzenia rodziny, domu. […] mieszkam 
z rodzicami. Rodzice trochę mnie tak chronią, bo to wiadomo, 
jak jest dziecko niepełnosprawne, to bardziej się na nim skupia, 
takie oczko w głowie, ale też bardzo prą mnie do przodu, bo te-
raz np. zrobiłam prawo jazdy, np. będę kupowała samochód, 
żeby się bardziej usamodzielnić” (Katarzyna). 

„Kiedy patrzę na ludzi dorosłych, to nie widzę tego w sobie, co 
oni mają. Ja po prostu jeszcze jakby mi coś brakowało lub jak-
by… ja cały czas widzę w sobie po prostu taką ciekawość, cie-
kawość życia, ja po prostu cały czas czuję się elastyczny i dążę 
do tego, żeby po prostu mieć w swoim życiu przygody np. stu-
dia. […] Jeśli chodzi o samą dorosłość, to nie czuję, że jestem 
zamknięty w jakiejś formie. Np. ludzie dorośli mają pewien 
zawód i ten zawód powoduje, że ludzie dorośli wiążą z nim 
pewną tożsamość i jest to pewnego rodzaju ograniczenie. Ja tego 
nie odczuwam w ten sposób, może dlatego, że jeszcze nie pracu-
ję zawodowo” (Piotr). 

Dorosłość ma także głębszy sens, bo jest traktowana jako umie-
jętność radzenia sobie z codziennością. Narrator użył tu określenia 
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„wspinanie się po schodach”, określając dorosłość jako konse-
kwentne dążenie do przodu i pokonywanie trudności, aby móc iść 
dalej: 

„Dorosłość to umiejętność radzenia sobie w codziennym życiu, 
ale jest to też podążanie za tym, to znaczy tą ścieżką jaką czło-
wiek obrał, że po prostu konsekwentne dążenie za tym, w co 
uwierzyłem, co po prostu determinuje moje życie. […] dorosłość 
to po prostu jakaś równowaga życiowa, powoli, bo powoli, sta-
ram się przeciwności pokonywać to jakby wspinanie się po 
schodach, jeśli coś osiągnąłeś, to idziemy dalej i dalej, aż do 
momentu, kiedy jakby te cechy które wypracowałeś, które skła-
dają się na twoją tożsamość, że ludzie postrzegają cię takm jak 
chcesz” (Piotr). 

Rozmowy z badanymi uświadamiają nas, że w ich funkcjono-
waniu nie mówi się o ograniczeniach. Oczywiście bariery są, ale nie 
determinują one życia badanych, przez co nadaje się ima małe zna-
czenie. Podejście narratorów do swojej niepełnosprawności i ogra-
niczeń powoduje, że osoby te mają życiowe plany. Perspektywa 
przyszłości kształtuje ich teraźniejszość. Zaznaczyć jednak należy, 
że mimo pozytywnego nastawienia badanych osób do życia, siebie  
i ludzi, ich bycie w jakimś zakresie jest podyktowane niepełno-
sprawnością. Skutkuje to tym, że np. ewentualna praca musi być 
zgodna z ograniczeniami i mocnymi stronami wynikającymi z nie-
pełnosprawności. Wszyscy rozmówcy studiują po to, aby zdobyć 
kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy. Studia te jednak zostały 
wybrane z perspektywy predyspozycji indywidualnych, jak rów-
nież podyktowane niepełnosprawnością badanych: 

„Chciałabym po pierwsze tak pójść dalej na studia magisterskie 
Terapia pedagogiczna, bo czuję, że jest to kierunek odpowiada-
jący mojej niepełnosprawności i że będę mogła wykonywać taką 
pracę, to znaczy, że nie będzie przeszkodą to, że teraz nie cho-
dzę” (Anna). 
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„Przyszłość widzę w zawodzie, który studiuję jako pedagog 
specjalny. Chciałabym pracować w jakimś ośrodku, placówce 
specjalnej. Bardzo mi się to podoba i jeździłam do różnych 
ośrodków rehabilitacyjnych, gdzie była tam praca z dziećmi  
i uważam, że jest naprawdę świetnie, bo można pomóc wielu 
dzieciom, które potrzebują tego kontaktu z ludźmi, które nie 
mają takiej sprawności i wiedzy” (Katarzyna). 

„Wszystko co jest związane z tymi studiami, traktuję po prostu 
jako naprawdę dobry czas. Staram się go wykorzystać dla moje-
go rozwoju itd. […], bo ja traktuje studia… jakby one są uzupeł-
nieniem moich kwalifikacji, […] Chciałbym być opiekunem na 
obozach […]” (Piotr). 

Przyszłość, mimo że uwarunkowana w dużej mierze przez nie-
pełnosprawność, nie niesie niepokoju. Ogromną siłę i nadzieję, któ-
ra pozwala wierzyć narratorom, że w każdej sytuacji sobie poradzą, 
dają najbliżsi. Rodzina odgrywa ważną rolę w przygotowaniu do 
dorosłości. „Zahartowanie” na różne sytuacje wynikające z niepeł-
nosprawności powoduje, że przyszłość nie jawi się naszym roz-
mówcom jako stan zagrożenia: 

„Moja rodzina bardzo mnie we wszystkim wspiera – i rodzice,  
i siostra. Dzięki ich wsparciu wiem, że dam radę, ale to nie jest 
tak, że zawsze było ładnie i super. Mieliśmy wiele ciężkich 
chwil, ale to, że daliśmy radę, przygotowało mnie na różne sy-
tuacje. Mimo wielu niewiadomych, nie boję się, co będzie jutro  
i dalej” (Katarzyna). 

„Moja mama walczyła o to, żebym był w klasie i żeby ludzie  
z klasy też jakby hartowali mnie w tym, że świat jest światem,  
a ja jestem osobą niepełnosprawną. To nie jest tak, że ja jako 
osoba niepełnosprawna sprowadzam świat do siebie, tylko jak-
by mogę po prostu ćwiczyć się w tym, że mam wpływ na ota-
czające mnie środowisko i po prostu z każdą osobą, z którą się 
spotkałem, jakoś wpłynęliśmy na siebie wzajemnie i to też dało 
mi taką możliwość hartowania się” (Piotr). 
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Zakończenie 

Niepełnosprawność ma wiele twarzy. Ludzie nią dotknięci pre-
zentują heterogeniczne postawy, wyznają różne wartości, niejedno-
licie interpretują ograniczenia z niej wynikające i nadają im różno-
rodne znaczenia. Wydawać by się mogło, że „inność” to kategoria 
nadrzędna w ich funkcjonowaniu. Nic bardziej mylnego. Analiza 
narracji ukazuje młodych niepełnosprawnych fizycznie studentów, 
którzy akceptują swoją niepełnosprawność i godzą się na implikacje 
z niej wynikające. Charakteryzują się pozytywnym nastawieniem 
do świata i ludzi oraz większą tolerancją na zachowania osób peł-
nosprawnych. Prezentowane przez nich postawy skutkują brakiem 
zgody z ich strony na funkcjonowanie stereotypów na temat nie-
pełnosprawnych w ogóle, a szczególnie niepełnosprawnych fizycz-
nie. Narratorzy, opowiadając swoje historie, nadają temu wielkie 
znaczenie, ponieważ doświadczając niepełnosprawności, sami są 
doskonałym przykładem na to, że stereotypy tracą na swojej warto-
ści. W codziennym funkcjonowaniu przełamują mnóstwo poglą-
dów, które ich zdaniem są krzywdzące, bo nieprawdziwe. 

W doświadczeniach naszych rozmówców oprócz stereotypów 
pojawiły się także bariery. Narratorzy podkreślają fakt występowa-
nia barier architektonicznych i mentalnościowych. Bariery w ich 
odczuciu nie stanowią większego problemu, tak więc nasi rozmów-
cy nadają im małe znaczenie i interpretują fakt ich występowania 
jako codzienną trudność, z którą sobie radzą. W przypadku ograni-
czeń architektonicznych wykorzystują swoje doświadczenie jako 
osoby niepełnosprawne lub po prostu proszą o pomoc. Całkowita 
akceptacja swojej niepełnosprawności powoduje, że poczucie war-
tości naszych rozmówców nie jest zachwiane, co powoduje, że ła-
twiej im pokonywać bariery wynikające z postaw czy przekonań 
ludzi pełnosprawnych. Są otwarci na nowe znajomości i relacje, 
pierwsi wychodzą do osób pełnosprawnych i nie mają poczucia 
odrzucenia. 

Pozytywne nastawienie do otaczającej rzeczywistości i jej realna 
ocena powodują, że nasi rozmówcy interpretują dorosłość bardzo 



100 IWONA MYŚLIWCZYK, KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO 

  

naturalnie, a więc tak, jak ich pełnosprawni rówieśnicy. Utożsamia-
ją ten etap życia z ukończeniem studiów, podjęciem pracy, założe-
niem rodziny. Duże znaczenie w konstruowaniu swojej dorosłości 
nadają samodzielności, dojrzałości i niezależności w podejmowaniu 
decyzji. Definiując własną dojrzałość, podkreślają znaczenie umie-
jętności radzenia sobie z codziennością. To przygotowanie jest dla 
naszych narratorów bardzo istotne, ponieważ daje siłę i motywację, 
aby „wspinać się po schodach”, czyli konsekwentnie dążyć do 
przodu i pokonywać trudności dnia codziennego wynikające z nie-
pełnosprawności i z otoczenia społecznego. 

Rozmowy z naszymi rozmówcami odsłaniają nowe oblicze nie-
pełnosprawności fizycznej i ludzi nią dotkniętych. Następuje łama-
nie stereotypów, które ograniczały osoby niepełnosprawne fizycz-
nie i nie pozwalały im realizować się w różnych płaszczyznach 
funkcjonowania społecznego. Definiowanie niepełnosprawności, 
jak też duża otwartość na codzienność i człowieka pełnosprawnego 
powoduje, że nasi rozmówcy żyją „normalnym” życiem. Oznacza, 
to, że studiują, mają znajomych i przyjaciół, marzą o pracy i założe-
niu rodziny. Ich plany na przyszłość nie różnią się od planów in-
nych studentów. Wynika to być może z przygotowania przez 
rodziców do dorosłości i do życia wśród osób pełnosprawnych lub 
z innego, bardziej „łagodnego” podejścia otoczenia społecznego do 
niepełnosprawności fizycznej. „Zahartowanie” na różne sytuacje 
wynikające z niepełnosprawności powoduje, że przyszłość nie jawi 
się narratorom jako stan zagrożenia, ale jako realizacja życiowych 
planów i marzeń. 

Wyniki z przeprowadzonych badań nie są uniwersalne. Te  
uogólnienia mają charakter prawd lokalnych i są nacechowane su-
biektywizmem naszym i naszych badanych. Odsłaniają jednak 
fragment „prawdy” na temat dorosłości konstruowanej przez mło-
dych ludzi z niepełnosprawnością fizyczną wkraczających w doro-
słość. Poznanie doświadczenia naszych rozmówców i tego, w jaki 
sposób opowiadają o tym doświadczeniu, jest kluczem do rozumie-
nia i interpretowania ich postaw i zachowań. 



Interpretowanie i konstruowanie swojej dorosłości  101 

Bibliografia 

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009. 
Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 1995. 
Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Wydawnictwo 

Impuls, Kraków 2015. 
Cytowska B., Trudne drogi adaptacji. Wątki emancypacyjne w analizie sytuacji dorosłych 

osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim, 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012. 

Czykwin E., Stygmat społeczny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008. 
Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo Peda-

gogiczne, Gdańsk 2007. 
Klus-Stańska D., Narracja w badaniu i kształceniu nauczycieli, „Forum Oświatowe” 

2002. 
Krause A., Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych, Oficyna Wydaw-

nicza „Impuls”, Kraków 2004. 
Ostrowska A., Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013, IFiS PAN, Warszawa 

2015. 
Rzedzicka K., Inny w edukacji, [w:] Dylematy pedagogiki specjalnej, red. A. Rakowska,  

J. Baran, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000. 
Rzeźnicka-Krupa J., Niepełnosprawność i świat społeczny. Szkice metodologiczne, Oficy-

na Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011. 
Wojciechowski F., Stereotypy i uprzedzenia a proces normalizacji życia osób z niepełno-

sprawnością, [w:] Konteksty teoretyczne, red. E. Górniewicz, A. Krause, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003. 

Woynarowska A., Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskur-
sie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010. 

Zakrzewska-Manterys E., Dziecko upośledzone – nieuchronność stereotypów, [w:] Nie-
pełnosprawność intelektualna a style życia, red. A. Gustavsson, J. Tøssebro, E. Za-
krzewska-Manterys, Wydawnictwo PAN, Warszawa 2003. 



102 IWONA MYŚLIWCZYK, KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO 

  

 



 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 13/2016 

MARZENA BUCHNAT, KATARZYNA WASZYŃSKA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Oczekiwania rodziców wobec  
edukacji seksualnej dzieci i młodzieży  

z lekką niepełnosprawnością intelektualną 

ABSTRACT: Marzena Buchnat, Katarzyna Waszyńska, Oczekiwania rodziców wobec 
edukacji seksualnej dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną [Parents’ 
expectations from sexual education of children and adolescents with with mild 
intellectual disability]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 13, 
Poznań 2016. Pp. 103–123. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X 

The role of parents in supporting the children’s psychosexual development is ex-
tremely significant. It is them who introduce first in the system of values, rules, 
behavioral standards, they teach how to express feelings and emotions and this is 
why the family home is the best place to start sexual education. It is very difficult 
for many parents to transfer knowledge about sexuality to children, especially for 
the parents of children with mental disability. They present different attitudes to-
wards the children’s sexuality, which imply how they lead the education on this 
topic. Conducted research aimed at exploring the parents’ opinions on sexual edu-
cation at home. Research results showed a range of difficulties (among others insuf-
ficient preparation or knowledge) concerning the conversations with children about 
their psychosexual development. It is necessary to support the parents with 
knowledge, information as well as with competences and skills in sexual education 
of children. 

KEY WORDS: sexual education, psychosexual development of children with slight 
mental disability 



104 MARZENA BUCHNAT, KATARZYNA WASZYŃSKA 

  

Przekazywanie wiedzy dzieciom na temat seksualności jest 
trudne dla wielu rodziców. Często nie wiedzą, kiedy mogą rozpo- 
cząć takie rozmowy, jaki ma być zakres ich treści, a także czy  
i w jakim stopniu odpowiadać na pytania swoich dzieci. Przeważ- 
nie wynika to z faktu, iż sami w okresie dzieciństwa i dojrzewania  
nie rozmawiali na tematy związane z seksualnością ze swoimi ro- 
dzicami, a także z obaw, aby przedwczesnymi informacjami nie  
spowodować zwiększonego zainteresowania tą sferą życia. Kiedy  
już dochodzi do tego typu rozmów, rodzice wskazują na problemy  
wynikające z braku wiedzy, nieznajomości poprawnego słownic- 
twa, a także trudnych emocji towarzyszących tym rozmowom:  
wstydu i zażenowania1. 

W sposób szczególny może to dotyczyć rodziców dzieci z nie-
pełnosprawnością intelektualną, którzy na swojej drodze wycho-
wawczej napotykają znacznie więcej trudności wynikających ze 
specjalnych potrzeb swoich podopiecznych. 

Sytuacja rodziców wychowujących dziecko z lekką niepełno- 
sprawnością intelektualną jest bardzo złożona i w dużej mierze im-
plikowana faktem akceptacji niepełnosprawności swojego dziecka. 
W wynikach przeprowadzonych badań ujawnia się zależność, która  
wskazuje na daleko idące konsekwencje dla rodziny, w której poja- 
wia się dziecko z niepełnosprawnością intelektualną2. Do czynni- 
ków, które warunkują sposób przyjęcia przez rodziców informacji  
o niepełnosprawności dziecka, należą: etap rozwoju, na którym po- 
________________ 

1 G. Pighin, Skąd się bierze dziecko w brzuchu mamy?, Oficyna Wydawnicza GMP, 
Poznań, 1995; D.W. Haffner, Jak rozmawiać z dziećmi o sprawach intymnych?, Grupa 
Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 2002; F. Saint-Pierre, M.F. Viau, Seksu-
alność dziecka, Bauer – Weltbild Media Sp. z. o.o, Warszawa 2006; CBOS, 2010,  
K. Waszyńska, Przejawy seksualności dziecka w wieku przedszkolnym – kontekst eduka-
cyjny, [w:] Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość, 
red. Z. Lew-Starowicz, K. Waszyńska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.  

2 H. Borzyszkowska, Dziecko upośledzone w rodzinie, [w:] Pedagogika rewalidacyjna, 
red. A. Hulek, PWN Warszawa 1998; W. Dykcik, Pedagogika specjalna, Wydawnictwo 
Naukowe UAM, Poznań 2006; E. Minczakiewicz, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie  
i w szkole, Kraków 2002; A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] 
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, WSiP, Warszawa 2005.  
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jawiła się niepełnosprawność, sposób w jaki rodzice dowiadują się  
o niepełnosprawności, rodzaj i stopień niepełnosprawności, stopień 
widoczności niepełnosprawności, błędy przy informowaniu rodzi- 
ców, zachowanie dziecka, preferowane przez rodziców wartości  
i cele życiowe. Czynniki te wpływają na czas trwania kryzysów 
emocjonalnych rodziców po uzyskaniu informacji o niepełnospraw- 
ności dziecka, które można podzielić na następujące okresy: szoku, 
kryzysu emocjonalnego, pozornego przystosowania i konstruktyw-
nego przystosowania3. Droga rodziców do zaakceptowania niepeł-
nosprawności intelektualnej swojego dziecka prowadzi przez sze-
reg bardzo trudnych faz. Nie wszystkim rodzicom udaje się przez  
nie przejść i dojść do pogodzenia się z obiektywnymi możliwościa-
mi rozwojowymi swoich podopiecznych. Rodzice wobec dzieci  
z niepełnosprawnością intelektualną, oprócz akceptacji, prezentują 
równiż postawy: nadmiernej opieki, nadmiernego obciążenia i od-
trącenia4. To właśnie one będą miały znaczenie dla podejmowanych 
działań na rzecz uspołeczniania oraz wspierania autonomii i nieza-
leżności swoich dzieci. Rodzice, jak zauważa Zbigniew Izdebski5, 
odgrywają znaczącą i wyjątkową rolę w rozwoju społeczno-
seksualnym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, głównie 
przez postawy, które sami w tej sferze prezentują. Przykład idący ze 
strony dorosłych, wyrażany werbalnie i niewerbalnie, stanowi pod-
stawę, na której dzieci te budują swoje doświadczenia. 

Przekazywanie wiedzy na temat seksualności, jak już zostało  
wspomniane, jest trudne dla wielu rodziców. Jednak w omawianej  
sytuacji jest związane z dodatkowym napięciem wynikającym  
________________ 

3 A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] Dziecko niepełno-
sprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, WSiP, Warszawa 2005, s. 21-31; J. Laush- 
-Żuk, Pedagogika osób z umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym, 
[w:] Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 
2001, s. 153-155.  

4 Mary D. Sheridan za: K. Boczar, Młodzież upośledzona umysłowo w rodzinie i śro-
dowisku pracy, Warszawa 1982.  

5 Z. Izdebski, Rodzice dziecka niepełnosprawnego intelektualnie wobec jego seksu-
alności, [w:] O seksualności osób niepełnosprawnych, red. A. Ostrowska, IRSS, Warsza-
wa 2007.  
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z możliwości intelektualnych dzieci. Rodzice małoletnich z lekką 
niepełnosprawnością intelektualną, którzy się z nią nie pogodzili, 
często ją wypierają, a co za tym idzie, nie widzą potrzeby przekaza-
nia wiedzy w tym obszarze w specjalnie dostosowany sposób lub 
tak są skoncentrowani na niepełnosprawności dziecka, że świado-
mie lub nie, nie pomagają podopiecznym w rozwoju tożsamości 
płciowej6. Druga grupa rodziców zauważająca taką potrzebę, po-
dejmuje próby rozmowy na ten temat, ale często nie wie, jak tę wie-
dzę przekazać w odpowiedni sposób. Boją się, żeby podejmowana 
tematyka seksualności nie spowodowała rozbudzenia w tym obsza-
rze. Część rodziców nie zauważa lub nie chce zauważać faktu, iż ich 
dziecko staje się osobą dorosłą. Wynika to z jednej strony z prze-
świadczenia, że tylko w dzieciństwie osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną mogą osiągać postęp, więc wyparcie dorosłości swo-
jego dziecka gwarantuje możliwość dalszego rozwoju, z drugiej 
strony ograniczone możliwości intelektualne pozwalają na trakto-
wanie ich jak „dużych dzieci”7. Rodzice przez to uciekają od tego 
tematu, licząc, że problemy z nim związane nigdy nie wystąpią. 
Taka ambiwalentna postawa wobec seksualności u osób z lekką 
niepełnosprawnością intelektualną może kształtować negatywny 
stosunek do własnej seksualności, budzić poczucie bezradności lub 
winy. 

Rodzice prezentują zróżnicowane postawy wobec seksualności 
swoich dzieci. Można za Mikołajem Kozakiewiczem8 wyodrębnić 
następujące ich grupy: 

1) rygorystycznych i tradycjonalistycznych – niedopuszczają-
cych do rozmów dotyczących seksualności, karzących za jej 
przejawy; 

________________ 

6 M. Kościelska, Niechciana seksualność: o ludzkich potrzebach osób niepełnospraw-
nych intelektualnie, Jacek Senatorski & Co, Warszawa 2004.  

7 Ż. Stelter, Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, Warszawa 2009,  
s. 112-113.  

8 M. Kozakiewicz, U podstaw wychowania seksualnego, PZWL, Warszawa 1969,  
s. 296-298.  
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2) liberalnych i postępowych – traktujących potrzeby seksualne 
jako normalne potrzeby fizjologiczne, szybko wprowadzający 
do domu edukację seksualną; 

3) zdezorientowanych i bezradnych – pragnących dobrze wy-
chować swoje dzieci, jednak brakuje im odwagi, wiedzy, elo-
kwencji do podjęcia edukacji seksualnej, dlatego oddają ją  
w ręce szkoły; 

4) pasywnych wychowawczo – niezajmujących się wychowa-
niem, przekazywaniem wzorców; 

5) świadomie wychowujących seksualnie – przywiązujących 
wagę nie tylko do edukacji seksualnej, ale też do jej jakości. 

W literaturze możemy spotkać inne późniejsze podziały np. 
Marly R. Brassard, Roberta Germaina i Stuarta N. Harta9, którzy 
wyróżnili następujące typy środowisk rodzinnych ze względu na 
edukację seksualną: idealne, wystarczająco dobre, nieuchwytne, 
przyzwalające, negatywistyczne, uwodzące i jawnie seksualizujące. 
Maria Beisert10 wyodrębniła zaś następujące typy środowiska ro-
dzinnego: akceptujący, niezaburzający, próżni, nadmiernie pozwa-
lający, zaprzeczający, bezradny. Wyróżnione modele, typy są ściśle 
związane ze stylami wychowawczymi rodziców. Przeprowadzone 
współcześnie badania dotyczące podejścia rodziny do spraw seksu-
alności swojego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną11 
________________ 

9 M.R. Brassard, R. Germain, S.N. Hart, Psychological maltreatment of children 
and youth. Pergamon Press, New York 1987.  

10 M. Beisert, Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców, Wydwanictwo Naukowe 
Scholar, Warszawa 2004.  

11 I. Obuchowska, Drogi dorastania, WSiP, Warszaw 1996; I. Fornalik Miłość, seks 
i prokreacja jako wartość w dorosłym życiu osób z głębszą niepełnosprawnością intelektual-
ną, [w:] O seksualności osób niepełnosprawnych, red. A. Ostrowska, IRSS, Warszawa 
2007; Z. Izdebski, op. cit.; R. Kijak, Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelek-
tualną a rodzina, PZWL, Warszawa 2014; M. Kościelska, Niechciana seksualność:  
o ludzkich potrzebach osób niepełnosprawnych intelektualnie, Jacek Senatorski & Co, 
Warszawa 2004; M. Kościelska, B. Aouil, Czy i jak wspierać rozwój poczucia tożsamości 
seksualnej u osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Człowiek niepełnosprawny. 
Rodzina i praca, red. M. Kościelska, B. Aouil, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 
Bydgoszcz 2004.  
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ujawniają, że dominuje model rygorystyczny, jednak najpopular-
niejszy jest model milczenia12. Charakteryzuje się on brakiem po-
dejmowania dyskusji na temat płci i seksualności, a także izolowa-
niem od bodźców seksualnych. Obowiązuje bezwzględne tabu  
w tym obszarze funkcjonowania. M. Beisert13 wyróżniła trzy rodza-
je tabu stosowane przez rodziców: tabu językowe – polegające na 
zmowie milczenia na temat seksualności; tabu międzypokoleniowe 
– związane z brakiem przekazywania informacji pomiędzy pokole-
niami; tabu odrębnej płci – w którym obowiązuje tajemnica związa-
na z przynależnością do danej płci. Stosowane przez rodziców tabu 
nie tylko powoduje ograniczenie i ocenzurowanie informacji na 
temat seksualności, ale również zmienia ocenę przejawów seksual-
ności (np.: naturalna ciekawość dziecka w tym obszarze odbierana 
jest jako zachowanie niewłaściwe). 

Prezentowane przez rodziców postawy, jak wskazują badania14, 
nie są związane jedynie z brakiem lub niepełną akceptacją seksual-
ności swoich dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ale także  
z obawą o ich przyszłość, dorosłość. Wygodniej jest blokować prze-
jawy seksualności dzieci z niepełnosprawnością intelektualną niż 
przygotować je do odegrania ról społecznych adekwatnych do wie-
ku i możliwości psychofizycznych. Lęk przed podjęciem edukacji 
seksualnej, będący również następstwem braku dostatecznej  
wiedzy na temat wsparcia rozwoju psychoseksualnego osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną, pogłębia fakt, że rodzice dzieci  
z niepełnosprawnością intelektualną najczęściej pozostają sami  
z emocjonalnymi i społecznymi problemami wynikającymi z roz-
woju psychoseksualnego swoich dzieci, podlegając jedynie ocenie 
________________ 

12 R. Kijak, op. cit., s. 47.  
13 M. Beisert, Seks twojego dziecka, K. Domke, Poznań 1991, s. 22-25.  
14 A. Giryński, Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie w świetle 

opinii rodziców i nauczycieli, [w:] Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – 
uwolnienie od schematów i uprzedzeń, red. J. Głodkowska, A. Giryński, Wydawnictwo 
Naukowe APS, Warszawa 2005, s. 61-69; M. Kościelska, Być kobietą, być mężczyzną – 
co znaczy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych intelektualnie, [w:] O seksualności osób 
niepełnosprawnych, red. A. Ostrowska, IRSS, Warszawa 2007, s. 35-47 
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społeczeństwa15. Pozostawieni sami sobie odczuwają wiele wątpli-
wości i niepokojów czego wyrazem są obawy głównie przed: 

1) ciążą, 
2) wykorzystaniem emocjonalnym czy seksualnym, 
3) tym, czy wybrany partner będzie odpowiedni – wynikającą  

z braku faktycznej akceptacji poziomu funkcjonowania swo-
jego dziecka, przez co braku zgody na niepełnosprawnego 
partnera, 

4) niepowodzeniem i frustracją wynikających z niepowodzeń 
uczuciowych, 

5) utratą kontroli nad jedną ze sfer życia dziecka, 
6) przyzwoleniem na jakiekolwiek zachowania seksualnego, 
7) obsesją seksualną czy rozwiązłością16. 
Trudno wymagać od rodziców przeżywających takiego rodzaju 

lęki, nieposiadających całościowej wiedzy o rozwoju psychoseksu-
alnym osób z niepełnosprawnością intelektualną, żeby efektywnie 
podejmowali edukację seksualną swoich dzieci. Dlatego też nie-
zwykle istotnym wydawało się zbadanie, na ile i w jaki sposób ro-
dzice przygotowują swoje dzieci do funkcjonowania w tej sferze 
życia, a także na ile i jak czują się kompetentni do wspierania dzieci 
w ich rozwoju psychoseksualnym oraz od kogo oczekują pomocy. 

Badania własne 

W związku z toczącymi się dyskusjami na temat znaczenia do-
mu rodzinnego w kwestii wychowania seksualnego, przeprowa-
dzono badanie mające na celu zbadanie opinii rodziców dzieci  
z lekką niepełnosprawnością intelektualną na temat edukacji seksu-
alnej realizowanej w domach rodzinnych. Ważnym wydawało się 
________________ 

15 Z. Izdebski, op. cit., s. 30-36.  
16 E.A. Przebinda, K. Smakosz, Być kobietą być mężczyzną – dorastanie dzieci głębiej 

upośledzonych umysłowo, [w:] Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umy-
słowo w stopniu znacznym i umiarkowanym, red. M. Piszczek, CMPPP, Warszawa 
2002, s. 42-48.  
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zweryfikowanie kto, zdaniem rodziców, powinien prowadzić  
z dziećmi rozmowy na ten temat, a także jak to powinno być reali-
zowane: w jakim wieku i zakresie. Dodatkowo przeanalizowano, 
czy respondenci czują się przygotowani do prowadzenia takich 
rozmów, czy korzystają z jakichś źródeł, by pogłębić swoją wiedzę 
w tym zakresie oraz czy sami na te tematy rozmawiają. 

W przeprowadzonych badaniach uczestniczyło 30 rodziców 
dzieci w wieku gimnazjalnym z lekką niepełnosprawnością intelek-
tualną z województwa wielkopolskiego. Dobór próby badawczej 
był celowy. Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu dia-
gnostycznego za pomocą kwestionariusza ankiety. 

Wyniki badania zostały przedstawione poniżej. 
Na początku zapytano rodziców, czy, ich zdaniem, posiadają 

wystarczającą wiedzę na temat rozwoju psychoseksualnego swoich 
dzieci. 

Tabela 1. Opinie rodziców na temat posiadanej przez siebie wiedzy dotyczącej  
 rozwoju psychoseksualnego ich dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną 

Opinie na temat posiadanej wiedzy Procent odpowiedzi 

Tak, mam wystarczającą wiedzę 6,7 

Raczej tak 40 

Nie, brak mi zupełnie wiedzy 26,7 

Raczej nie mam wystarczającej wiedzy 20 

Nie wiem 6,7 

Źródło: badania własne 

Połowa badanych rodziców uważa, iż posiada (lub raczej posia-
da) wiedzę na temat rozwoju psychoseksualnego swoich dzieci  
z niepełnosprawnością intelektualną. Taki sam procent rodziców 
przyznaje, iż nie ma takiej wiedzy. 

Następnie analizowano, czy rodzice korzystają z jakichś źródeł, 
żeby tę wiedzę zdobyć. 
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Tabela 2. Poszukiwanie wiedzy i informacji przez rodziców dzieci z lekką niepeł- 
nosprawnością intelektualną na temat przebiegu rozwoju psychoseksualnego  
 ich dzieci 

Korzystanie ze źródeł Procent odpowiedzi 

Tak 30% 

Nie 63,3% 

Źródło: badania własne 

Pomimo tego, iż prawie 50 % rodziców przyznało się do braku 
wiedzy dotyczącej rozwoju psychoseksualnego swoich dzieci z nie-
pełnosprawnością intelektualną, tylko 1/3 z nich poszukuje na ten 
temat informacji. 

Poniżej w tabeli przedstawiono źródła wiedzy rodziców na te-
mat rozwoju psychoseksualnego dzieci z niepełnosprawnością inte-
lektualną. 

Tabela 3. Źródła, z których korzystają rodzice dzieci z lekką niepełnosprawnością  
 intelektualną aby zdobyć wiedzę na temat przebiegu rozwoju seksualnego ich dzieci 

Źródła Procent odpowiedzi 

Internet 30 

Książki 16,7 

Artykuły w gazetach 10 

Programy tv, radiowe 23,3 

Uczestniczenie w szkoleniach 0 

Rozmowy z innymi rodzicami 13,7 

Źródło: badania własne 

Rodzice najczęściej, jak wynika z tabeli, poszukując wiedzy i in-
formacji na temat rozwoju seksualnego swoich dzieci, korzystają  
z internetu (1/3 badanych), tv i radia (23,3 %). 
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Kolejnym zagadnieniem było zweryfikowanie, kto zdaniem ro-
dziców powinien rozmawiać z dziećmi na tematy płciowości, sek-
sualności. Wyniki zamieszczono w tabeli nr 4. 

Tabela 4. Osoby, które zdaniem rodziców, powinny rozmawiać z dziećmi i młodzieżą  
 z lekką niepełnosprawnością intelektualną na temat płciowości, seksualności 

Osoby Procent odpowiedzi 

Tylko matka 10 % 

Tylko ojciec 0 

Oboje rodzice 33 % 

Rodzice i nauczyciele 80 % 

Rówieśnicy 0 

Osoby profesjonalnie do tego przygotowane 56,7 % 

Ksiądz 0 

Źródło: badania własne 

Największa grupa rodziców przyznała, że na tematy związane  
z płciowością i seksualnością powinni rozmawiać z dziećmi rodzice 
i nauczyciele oraz osoby profesjonalnie do tego przygotowane. 

Kolejne pytania dotyczyły częstotliwości prowadzenia przez ro-
dziców rozmów na ten temat oraz poczucia przygotowania/nie-
przygotowania w tym zakresie. 

Tabela 5. Częstotliwość prowadzonych przez rodziców rozmów z dziećmi z lekką  
niepełnosprawnością intelektualną na tematy związane z płciowością, seksualnością 

Częstotliwość prowadzonych rozmów Procent odpowiedzi 

Nigdy nie rozmawiałam(-em) 6,7 

Raz 6,7 

Kilka razy rozmawiałam(-em) 60 

Często rozmawiam 16,7 

Źródło: badania własne 
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Największa grupa rodziców przyznała, że kilka razy rozmawiali 
z dziećmi na tematy związane z płciowością, seksualnością. 16,7% 
deklarowało, że często rozmawia. 

Poniżej w tabeli przedstawiono poziom poczucia przygotowa-
nia rodziców do podjęcia rozmów ze swoimi dziećmi na temat roz-
woju psychoseksualnego. 

Tabela 6. Poczucie przygotowania rodziców do prowadzenia rozmów o seksual- 
 ności ze swoimi dziećmi 

Poczucie przygotowania rodziców  
do prowadzenia rozmów o seksualności 

Procent  
odpowiedzi 

Tak, jestem wystarczająco przygotowana(-y) 16,7 

Raczej jestem wystarczająco przygotowana(-y) 33,3 

Nie jestem przygotowany/jestem zupełnie nieprzygotowana(-y) 13,3 

Raczej nie jestem wystarczająco przygotowana(-y) 33,3 

Nie wiem 3,3 

Źródło: badania własne 

Otrzymane wyniki wskazują, iż procent rodziców, którzy uznali, 
iż są wystarczająco przygotowani do prowadzenia ze swoimi 
dziećmi rozmów na tematy związane z płciowością, seksualnością, 
jest zbliżony do tych, którzy zaznaczyli, iż są zupełnie nieprzygo-
towani do tego (16,7% do 13,3 %). Procent rodziców raczej przygo-
towanych jest równy z procentem tych, którzy zaznaczyli, iż są ra-
czej nieprzygotowani (33,3%). 

Analizie poddano również jakie rodzice podają powody niewy-
starczającego przygotowania do prowadzenia rozmów na tematy 
związane z płciowością, seksualnością ze swoimi dziećmi (wyniki  
w tabeli nr 7). 

Rodzice czuli się nieprzygotowani, ponieważ najczęściej nie 
wiedzieli, jakie tematy mogą poruszyć i jak na te tematy rozmawiać. 
Jako powody podawali również brak wiedzy i książek poruszają-
cych te kwestie. 
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Tabela 7. Powody niewystarczającego przygotowania rodziców do prowadzenia  
 rozmów na tematy związane z płciowością, seksualnością ze swoimi dziećmi 

Powody Procent odpowiedzi 
Nie mam wystarczającej wiedzy 16,7 
Nie wiem jakie tematy mogę poruszyć 33,3 
Nie mam książek, podręczników 13,3 
Nie wiem, jak na te tematy się rozmawia 33,3 
Wstydzę się na te tematy rozmawiać 3,3 
Ze mną nikt na ten temat nie rozmawiał, gdy byłem dzieckiem 20 
Uważam, ze takie rozmowy są niepotrzebne 3,3 

Źródło: badania własne 

Interesujące było zbadanie, w jakim wieku, zdaniem rodziców, 
można rozmawiać z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną 
na poszczególne tematy związane z płciowością, seksualnością 
(wyniki w tabeli nr 8). 

Tabela 8. Wiek, w którym zdaniem rodziców można poruszać z dzieckiem z niepeł- 
 nosprawnością intelektualną tematy związane z płciowością, seksualnością 

Tematy Wiek dziecka (lata) 
Miłość 12,1 
Higiena 6,9 
Związek 12,7 
Podobieństwa i różnice między kobietami i mężczyznami 9,1 
Ciąża, rozmnażanie 13,9 
Zmiany fizyczne związane z okresem dojrzewania 11,5 
Nazwy narządów płciowych 9,3 
Przemoc seksualna 14,2 
Pierwsze kontakty seksualne 14,7 
Antykoncepcja 14,8 
Choroby przenoszone drogą płciową 15,1 
Orientacja seksualna 14,9 
Masturbacja 13,1 

Źródło: badania własne 



Oczekiwania rodziców wobec edukacji seksualnej dzieci i młodzieży 115 

Najwcześniej, zdaniem rodziców, można rozmawiać z dziećmi  
z lekką niepełnosprawnością intelektualną na tematy dotyczące 
higieny (6,9 lat) podobieństwa i różnic między kobietami i mężczy-
znami (średni wiek podawany przez rodziców – 9,1 lat) oraz nazw 
narządów płciowych (9,3 lata). Następnie w wieku 11,5 lat można 
poruszać kwestie zmian fizycznych związanych z okresem dojrze-
wania oraz średnio pół roku później tematy dotyczące miłości.  
W wieku ponad 12 lat można rozmawiać z dzieckiem na temat 
związku, a średnio w wieku 13 lat na temat masturbacji oraz ciąży  
i rozmnażania (13,9 lat). 

Analizowano również jakie tematy są poruszane przez rodzi-
ców dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną w zakresie 
płciowości, seksualności. 

Największa liczba rodziców rozmawiała ze swoimi dziećmi  
na temat higieny (96,7%), podobieństw i różnic pomiędzy kobietami  

Tabela 9. Tematy poruszane przez rodziców dzieci z lekką niepełnosprawnością  
 intelektualną dotyczące płciowości, seksualności 

Tematy Procent odpowiedzi 

Miłość 63,3 

Higiena 96,7 

Związek 26,7 

Podobieństwa i różnice między kobietami i mężczyznami 93,3 

Ciąża, rozmnażanie 43,3 

Zmiany fizyczne związane z okresem dojrzewania 40 

Nazwy narządów płciowych 86,7 

Przemoc seksualna 23,3 

Pierwsze kontakty seksualne 30 

Antykoncepcja 20 

Choroby przenoszone drogą płciową 10 

Orientacja seksualna 23,3 

Masturbacja 13,3 

Źródło: badania własne 
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i mężczyznami (93,3%), nazw narządów płciowych (86,7 %). Ponad 
połowa badanych poruszała temat miłości (63,3%); prawie połowa – 
ciąży i rozmnażania (43,3%) i nieco mniejsza liczba badanych wska-
zywała na kwestie związane ze zmianami fizycznymi okresu doj-
rzewania. 

Podsumowanie 

Uzyskane wyniki badań wskazują, że połowa rodziców dzieci  
z lekką niepełnosprawnością intelektualną ma problemy z prowa-
dzeniem rozmów na temat rozwoju psychoseksualnego swoich 
dzieci. Te problemy wynikają głównie z braku wiedzy kiedy i jakie 
informacje powinno się udostępnić. Takie rozbieżności mogą wyni-
kać z postrzegania swoich dzieci jako młodszych (wieczne dzieci), 
których te tematy jeszcze nie dotyczą. Warto również zauważyć, że 
pomimo poczucia przez rodziców, że to właśnie oni powinni prze-
kazywać tę wiedzę, czują się oni w tym zakresie nieprzygotowani. 
Z jednej strony zauważają oni brak własnych kompetencji w tym 
aspekcie, z drugiej strony nie wykazują w tym obszarze aktywności 
prowadzącej do zamiany. Tylko 30% rodziców deklaruje, że poszu-
kuje wiedzy na ten temat i jak pokazują uzyskane wyniki badań, 
głównie w Internecie. 

Podsumowując, na podstawie analizy wyników zauważono, iż: 
1. Połowa rodziców przyznaje, że nie posiada wiedzy na temat 

rozwoju psychoseksualnego swoich dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

2. Tylko 1/3 poszukuje informacji na ten temat. Rodzice najczę-
ściej korzystają z Internetu i tv oraz radia. 

3. Wskazują, iż rozmowy na temat seksualności powinny pro-
wadzić rodzice i nauczyciele oraz osoby profesjonalnie do tego 
przygotowane. 

4. Pomimo iż rodzice podawali samych siebie jako potencjal-
nych „edukatorów seksualnych”, blisko połowa z nich (46,6%) czuje 
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się nieprzygotowana lub raczej nieprzygotowanai do prowadzenia 
tego typu rozmów. 

5. Jako najczęstsze trudności, które napotykają przy prowadze-
niu takich rozmów, wskazywali brak wiedzy dotyczącej tego, jakie 
tematy mogą poruszyć i jak na te tematy rozmawiać. 

6. Pomimo iż rodzice wskazywali, że należy na te tematy roz-
mawiać, jeśli chodzi o poruszane przez nich kwestie, to tylko 40% 
rodziców rozmawia o zmianach związanych z dojrzewaniem,  
13,3% o masturbacji, 23,3% porusza tematy dotyczące orientacji 
seksualnej, 1/3 rozmawia z dziećmi o pierwszych kontaktach sek-
sualnych, 20% o antykoncepcji. Tylko co dziesiąty rodzic omawia 
temat chorób przenoszonych drogą płciową, a ponad 1/5 rodziców 
podejmuje problematykę związaną z przemocą seksualną. 

Dyskusja wyników 

Z przeprowadzonych badań wynika, iż rodzice dzieci z niepeł-
nosprawnością intelektualną czują się nieprzygotowani w zakresie 
edukacji seksualnej swoich dzieci. Często popełniają, jak pisze Iza-
bela Fornalik17: „błąd opóźniania“, czyli przekazują treści zbyt póź-
no, już po wystąpieniu jakichś doświadczeń czy przejawów zwią-
zanych z fazą rozwojową. Jest to tym bardziej niepokojące, że  
w przypadku dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną 
edukacja powinna tym bardziej wyprzedzać pojawienie się nowych 
doświadczeń, by miały one czas na przećwiczenie, utrwalenie  
i uogólnienie sposobów radzenia sobie w nowej sytuacji. Biorąc pod 
uwagę fakt, iż niniejsze badanie dotyczyło rodziców dzieci w wieku 
gimnazjalnym, niepokój mogą budzić wyniki odnoszące się do 
tematów poruszanych przez rodziców (tabela 9: 40% rodziców de-
klarowało rozmowę na temat zmian fizycznych związanych  
________________ 

17 I. Fornalik, Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną. W poszu-
kiwaniu właściwego modelu, [w:] Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym. 
op. cit, s. 158-163.  
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z okresem dojrzewania, 13,3% na temat masturbacji, 10% na temat 
chorób przenoszonych droga płciową). 

Taka sytuacja nie sprzyja rozwojowi psychoseksualnemu dzieci 
i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ 
może powodować, iż dzieci nie będą rozumiały przejawów swojej 
płciowości i seksualności, a tym samym mogą przeżywać w związ-
ku z tym szereg trudnych emocji: wstyd, lęk, poczucie winy. 

Niepokój budzi również niewielki procent rodziców poruszają-
cych z dziećmi temat masturbacji (13,3%). Jedną z ważnych kwestii 
w aspekcie wspierania rozwoju psychoseksualnego swoich dzieci 
jest przygotowywanie ich do czekającej fazy rozwojowej, a więc 
dostarczenie wiedzy i informacji na temat mogących się pojawić 
przejawów i zachowań i odpowiednie reagowanie dorosłych na  
te zdarzenia. Jeśli tylko tak mały odsetek rodziców rozmawia na 
temat masturbacji, to w tym przypadku nie możemy mówić ani  
o przygotowaniu, ani o pomocy młodzieży (nauce akceptowanych 
form rozładowania napięcia, ochronie swoich granic, budowaniu 
intymności). 

Warto pamiętać również o tym, iż w przypadku dzieci z niepeł-
nosprawnością intelektualną brak wiedzy w tym zakresie może być 
trudniej uzupełniany, a zatem jeśli rodzice nie przekażą potrzeb-
nych informacji, dostęp do innych źródeł (Internetu, ksiązek) może 
być utrudniony18. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną najczęściej wyrażają swoją 
seksualność poprzez masturbację i petting19, dlatego odpowiednie 
przygotowanie do tej formy aktywności ma szczególne znaczenie 
dla jakości przyszłego życia. 

Rodzice, m.in. z racji braku przygotowania do prowadzenia 
edukacji seksualnej swoich dzieci, oczekują przejęcia inicjatywy  
w tym obszarze przez nauczycieli, co jest zgodne z przeprowa-
________________ 

18 Ibidem, s. 158-163.  
19 A. Szollos, M.P. McCabe, The sexuality of people with mild intellectual disabilities: 

Perceptions of clients and caregivers, “Journal of Intellectual and Developmental Disa-
bility” 1995, 20(3), s. 205-222.  
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dzonymi badaniami m.in.: Andrzeja Girńskiego20, Patrycja Jurkie-
wicz21. 

Należy jednak pamiętać, iż rola rodziców, w szczególności pre-
zentujących pozytywne style wychowawcze w kształtowaniu się 
dobrych doświadczeń seksualnych wspomagających ich proces 
uspołecznienia, jest bardzo istotna22 

Jak pisze I. Fornalik23, treści w zakresie edukacji seksualnej dzie-
ci z niepełnosprawnością intelektualną nie powinny w żaden zna-
czący sposób odbiegać od problematyki poruszanej przez dzieci  
w normie intelektualnej. Dzieci w okresie gimnazjalnym znajdują 
się w fazie dojrzewania, a więc już znacznie wcześniej powinny być 
im przekazane informacje na ten temat (w tym również w aspekcie 
orientacji seksualnej), a kolejne treści powinny się odnosić do mogą-
cych się pojawić w przyszłości wydarzeń i doświadczeń. 

Dbanie o bezpieczeństwo swoich dzieci wiąże się z przekazy-
waniem wiedzy, uczeniem prozdrowotnych zachowań, ochroną 
swoich praw. Niestety tylko mały odsetek rodziców deklaruje po-
dejmowanie rozmów na tematy wiążące się z zagrożeniami: choro-
bami przenoszonymi drogą płciową czy przemocą seksualną. 

Fornalik24 podaje, iż taka postawa unikająca wobec seksualności 
swoich dzieci może wynikać z: 

– braku wiedzy dotyczącej tego na ile niepełnosprawność inte-
lektualna wpływa na rozwój seksualny, 

– koncentracji na niepełnosprawności i formach usprawniania  
i rehabilitacji (kwestie seksualności stają się drugorzędne), 

– chęci, by dziecko pozostało aseksualne, 

________________ 

20 A. Giryński, op. cit., s. 68.  
21 P. Jurkiewicz, Rodzice wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

[w:] Seksualność- Niepełnosprawność – Rzeczywistość współczesne konteksty badawcze  
w problematyce seksualności człowieka z niepełnosprawnością, red. R. Kijak, IRSS, War-
szawa 2013, s. 247.  

22 Co potwierdzają badania m.in.: E. Pisuli (1998), M. Kościelskiej (1998),  
S. Kowalika (2007).  

23 I. Fornalik, op. cit.  
24 Ibidem, s. 158-163.  
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– swoich osobistych problemów z partnerem, seksualnością, 
związkiem (brak czasu dla siebie, konflikty, przemęczenie, 
które wpływają na jakość związku), 

– poczucie osamotnienia ze strony placówek (brak inicjatyw ze 
strony specjalistów). 

Z powyższego wynika, iż istnieje uzasadniona potrzeba wspie-
rania rodziców w zakresie wiedzy, informacji, a także kompetencji  
i umiejętności w kontekście edukacji i wychowania seksualnego 
swoich dzieci. Brak edukacji seksualnej prowadzonej przez rodzi-
ców osób z niepełnosprawnością intelektualną może prowadzić do: 
frustracji i niepokojów związanych z brakiem zrozumienia zmian 
zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania, przejawiania 
zachowań seksualnych w miejscach publicznych, angażowania się 
w nieprawidłowe czy ryzykowne relacje seksualne, pojawieniem się 
niechcianych doświadczeń seksualnych (np. chorób przenoszonych 
drogą płciową, ciąży)25. 

W celu wsparcia rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelek-
tualną powinno się podjąć szereg profesjonalnych oddziaływań. 
Oddziaływań, które biedą miały na celu przełamanie społecznego 
tabu i zwrócenie uwagi na potrzebę edukacji rodziców. Kluczowe 
dla uzyskania pozytywnych rezultatów tych działań jest przekaza-
nie rodzicom wiedzy dotyczącej roli edukacji seksualnej dla rozwo-
ju i przyszłej jakości życia ich niepełnosprawnych dzieci jak naj-
wcześniej, gdy ich dzieci znajdują się jeszcze w fazie wczesnego 
dzieciństwa. Inaczej rodzice pozostawieni z emocjonalnymi i spo-
łecznymi problemami wynikającymi z rozwoju psychoseksualnego 
swoich podopiecznych, podlegając przy tym także ocenie społe-
czeństwa, mogą sobie nie poradzić ze zmianą w podejściu do edu-
kacji seksualnej. A tylko taka zmiana może zaowocować podniesie-
niem poziomu funkcjonowania psychospołecznego osób z lekką 
niepełnosprawnością intelektualną. 
________________ 

25 G. Fairbairn, D. Rowley, Etyczne aspekty seksualności osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, [w:] Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – uwolnienie od 
schematów i uprzedzeń, red. J. Głodkowska, A. Giryński, Wydawnictwo Naukowe 
APS, Warszawa 2005.  
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Dorosłość bywa różnie postrzegana – przez jednych jako oczy-
wisty, naturalny etap rozwojowy następujący po adolescencji,  
w który wkraczamy z racji wieku; przez innych jako stadium ży-
ciowe, które wiąże się z wolnością i odpowiedzialnością, możliwo-
ścią wpływu i wyboru na to, jak dorosłe życie będzie wyglądać. Już 
sam początek dorosłości jest szeroko definiowany: jako moment 
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osiągnięcia pełnoletniości, jako etap następujący po burzliwym bio-
logicznym i psychicznym dojrzewaniu1 albo z rozwojowego punktu 
widzenia jako stadium, gdy człowiek zaczyna żyć jak osoba dorosła 
realizująca swoje zobowiązania względem rodziny i społeczności2. 
Wspomniane interpretacje wczesnej dorosłości wskazują na dwie 
wzajemnie uzupełniające się perspektywy analizy rozwoju człowie-
ka: stadialną (realizację zdań rozwojowych, osiąganie kompetencji)  
i cyrkularną (powracanie do wcześniejszych projektów, działań, pla-
nów, pomysłów ich modyfikowanie i ponowna realizacja w nowej 
jakości)3. Życie młodego dorosłego będzie w bardzo dużym stopniu 
zależało od tego, czy pozytywnie rozwiązał kryzys tożsamości i czy 
w okresie wczesnej dorosłości z sukcesem będzie realizować siebie  
i stojące przed nim zadania rozwojowe, edukacyjne i zawodowe. 
Obecnie coraz częściej można zauważyć odroczenie części zadań 
rozwojowych okresu wczesnej dorosłości ze względu na wydłużającą 
się fazę niestabilnej sytuacji życiowej, zwłaszcza zawodowej. Młode 
osoby coraz później decydują się na podejmowanie zadań i ról wy-
nikających z dorosłości, takich jak zawieranie związków małżeń-
skich, rodzicielstwo czy rozpoczęcie stałej pracy zawodowej. Grani-
ca wiekowa między okresem adolescencji a wczesną dorosłością 
nieustannie przesuwa się w kierunku trzydziestego roku życia4. 

Młody dorosły, posiadający określone ograniczenia, wkraczając 
w samodzielne życie doświadcza szczególnie trudnej sytuacji. Jego 
niepełna sprawność będzie utrudniać lub uniemożliwiać realizację 
założonych celów, planów i aspiracji. Młody człowiek, poza ograni-
czeniami wynikającymi z samej niepełnosprawności, musi borykać 
się z problemami natury psychologicznej, egzystencjalnej oraz spo-
łecznej. Tym trudniejsza jest akceptacja siebie, wybór drogi życiowej, 
realizacja własnej drogi życiowej, proces materialnego, przestrzenne-
________________ 

1 B. Harwas-Napierała, Dorosłość jako spełnienie. Drogi i zagrożenia rozwoju czło-
wieka w okresie dorosłości, Libron, Kraków 2012, s. 13-16. 

2 H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Zysk i Spółka, Poznań 2008, s. 366. 
3 A. Brzezińska, Psychologiczne portrety człowieka, GWP, Gdańsk 2015, s. 7-39. 
4 A. Brzezińska, R. Kaczan, K. Piotrowski, M. Rękosiewicz, Odroczona dorosłość: 

fakt czy artefakt?, „Nauka” 2011, 4, s. 67-107. 
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go oraz psychicznego usamodzielniania się oraz podejmowania de-
cyzji edukacyjnych, zawodowych i zarobkowych. Stanisław Kowalik 
definiuje zakres zjawiska niepełnosprawności poprzez dokonanie 
umownego podziału osób na dwie grupy, różnicując je względem 
posiadanej sprawności: osoby w pełni sprawne i osoby z niepełną 
sprawnością. Czym jest więc posiadanie pełnej sprawności? Pełna 
sprawność oznaczać może tu dwie perspektywy postrzegania osoby. 
Pierwszy z nich dotyczy sprawności na poziomie jednostkowym we 
wszystkich obszarach życia, tj. na poziomie biologicznym, psycholo-
gicznym i społecznym osoby. Natomiast druga perspektywa dotyczy 
możliwości realizacji funkcji, zadań i celów wyznaczanych na po-
szczególnych etapach życia człowieka. Gdy nałożymy na siebie obie 
perspektywy, to możemy uzyskać kompletny obraz pełnosprawno-
ści: we wszystkich obszarach oraz na wszystkich etapach życia5. 

Wkraczając we wczesną dorosłość, człowiek po raz pierwszy  
w życiu jest w pełni odpowiedzialny za każdą swoją decyzję i to 
tylko od niego będzie zależało, jaką drogę obierze6. Spójność wybo-
rów życiowych z własną koncepcją siebie jest bardzo istotne, lecz 
wielokrotnie trudne w realizacji, szczególnie wtedy, gdy ktoś musi 
borykać się z różnorodnymi ograniczeniami. Ograniczenia te mogą 
mieć charakter zarówno barier wewnętrznych, jak i tych środowi-
skowych, mogą wynikać zarówno z ograniczeń mentalnych, spo-
łecznych, jak i biologicznych. Dlatego też młode osoby z niepeł-
nosprawnościami tym bardziej muszą wykazać się determinacją  
i dojrzałością w poszukiwaniu i realizacji własnej drogi życia, zgod-
nej ze sformułowaną w okresie adolescencji tożsamością7. W arty-
kule analizowane będą wybrane kwestie dotyczące aktywności 
edukacyjnej i zawodowej młodych osób wkraczających w dorosłość 
________________ 

5 S. Kowalik, Psychologia rehabilitacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonal-
ne, Warszawa 2007. 

6 J. Jarmużek, Rozwojowe implikacje dorosłości, [w:] Edukacja. Uniwersytet. Oświata 
dorosłych, red. W. Ambrozik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 291-300. 

7 A.I. Brzezińska, K. Piotrowski, Aktywność zawodowa osób z ograniczeniem spraw-
ności – wyznaczniki społeczno-demograficzne i osobowościowe, Wydawnictwo SWPS 
„Academica”, Warszawa 2008. 
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Rola edukacji w życiu osób z niepełnosprawnościami 

Edukacja jest niewątpliwie jedną z najważniejszych inwestycji 
nie tylko społecznych, ale również gospodarczych i politycznych. 
Wykształcenie wyższe, rozumiane jako wprowadzenie do bardzo 
wyspecjalizowanej wiedzy, a zatem także do wyspecjalizowanego 
kręgu kulturowego, jest istotnym czynnikiem rozwoju człowieka, 
drogą awansu społeczno-zawodowego, istotnym dobrem. Poza tym 
pozyskanie wykształcenia stwarza młodej osobie możliwość bar-
dziej satysfakcjonującego uczestnictwa w życiu społecznym. Po-
ziom wykształcenia jako wskaźnik posiadanych zasobów kapitału 
społecznego osoby stanowi z jednej strony niezwykle istotny czyn-
nik np. dla jej aktywności zawodowej, z drugiej strony istotnie 
zmniejsza zagrożenie wykluczeniem społecznym, wpływając tym 
samym na wyższy poziom jakości życia8. Dane jednoznacznie wska-
zują, że istnieje bezpośrednie powiązanie poziomu wykształcenia  
z aktywnością zawodową; im wyższy poziom wykształcenia osób 
niepełnosprawnych, tym wyższy współczynnik ich aktywności 
zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia9. Amadeusz Krause, pod-
kreślając wartość wykształcenia, mówi o skonfrontowaniu osób 
niepełnosprawnych z tzw. efektem windy edukacyjnej, gdzie po-
szukiwanie pracy i jej selektywny charakter (wzrost zapotrzebowa-
nia na pracowników specjalizujących się w nowych technologiach, 
dobrze wykształconych) podwyższa poziom wykształcenia nie-
zbędnego do aktywności zawodowej. Następuje również deprecja-
cja kompetencji, która polega na tym, że coraz wyższemu pozio-
mowi wykształcenia towarzyszy coraz mniejsza liczba przywilejów 
i możliwości zatrudnienia. Można więc uznać, że jednostka o ni-
skim poziomie wykształcenia pozbawia się praktycznie szans  
________________ 

8 Raport Edukacja w zarysie, OECD 2015, http://www.oecd-ilibrary.org/educa 
tion/education-at-a-glance-2015_eag-2015-en [dostęp: 27.05.2016] 

9 I. Raszeja-Ossowska, Młodzi – niepełnosprawni Sytuacja społeczna i zawodowa, 
Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2013, oraz Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 
(BAEL) oraz GUS 2016, http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/ba 
danie-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-bael/ [dostęp: 24.05.2016] 
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w wyścigu do podziału korzyści10. Trzeba w tym miejscu wskazać, 
iż o ile dla osób sprawnych efekt windy oznacza jedynie zmniejsze-
nie szans, o tyle dla osób niepełnosprawnych ich całkowitą reduk-
cję. W dzisiejszej sytuacji na wolnym rynku pracy jest on prawie 
niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami11. 

Pozytywnym zjawiskiem w ostatnich latach jest systematyczny 
wzrost poziomu wykształcenia osób niepełnosprawnych12. Trudna 
sytuacja na rynku pracy spowodowała, że coraz więcej młodych 
osób z niepełnosprawnościami, nie widząc dla siebie innych możli-
wości zaistnienia na rynku pracy, decyduje się na podjęcie nauki na 
studiach wyższych, stanowiących obecnie podstawę w budowaniu 
kariery zawodowej. Jak wykazują kolejne raporty GUS dotyczące 
edukacji w Polsce liczba studentów niepełnosprawnych stale ro-
śnie13. Jednak nadal powyższa dynamika nie jest satysfakcjonująca 
dla integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz  
z perspektywy aktywności w gospodarce opartej na wiedzy14. Po 
pierwsze odsetek osób niepełnosprawnych z wyższym wykształce-
niem rośnie o wiele wolniej niż wśród sprawnej części społeczeń-
stwa, wydłużając tym samym dzielący obie grupy dystans. Po dru-
gie osoby niepełnosprawne, wbrew tendencjom rynku pracy, 
częściej niż sprawni wybierają zasadnicze szkoły zawodowe, a ich 
kształcenie zawodowe jest głównie podporządkowane nie potrze-
bom rynku pracy lecz zasobom instytucji kształcących. Dlatego też 
________________ 

10 A. Krause, Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych, Wydawnic-
two Impuls, Kraków 2004, s. 39. 

11 B. Fatyga, B. Balcerzak-Paradowska, Biała księga młodzieży polskiej. Diagnoza sy-
tuacji młodych Polaków jako podstawa strategii państwa dla młodzieży, Wydawnictwo 
MENiS, Warszawa 2004, s. 184. 

12 Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób 
niepełnosprawnych, Pentor Research International, s. 44 http://www.pfron.org.pl/ 
ftp/dokumenty/Badania_i_analizy/Raport_CZESC_1z6_final.pdf [dostęp: 25.05.2016]. 

13 Raporty GUS poświęcone edukacji w Polsce, http://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/edukacja/edukacja/ [dostęp; 20.05.2016]. 

14 Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób 
niepełnosprawnych, Pentor Research International, s. 47 http://www.pfron.org.pl/ 
ftp/dokumenty/Badania_i_analizy/Raport_CZESC_1z6_final.pdf [dostęp: 25.05.2016]. 
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największe szanse na znalezienie zatrudnienia mają niepełno-
sprawni (podobnie jak sprawni) z wykształceniem wyższym. Jak 
wykazały badania dla 67,6% niepełnosprawnych respondentów 
studia wyższe oznaczają szansę na znalezienie pracy. Z kolei 16,9% 
osób deklarowało pragnienie zdobycia wymarzonego zawodu, ale 
również badani wskazywali wybór studiów jako alternatywy dla 
braku perspektyw życiowych (7%), możliwość kontaktu z rówie-
śnikami (4,2%), chęć pogłębiania swojej wiedzy (2,8%), natomiast 
1,4% badanych wskazywało na namowę rodziców i znajomych do 
podjęcia studiów wyższych15. 

Studenci z niepełnosprawnościami są nadal niewielką grupą na 
uczelniach wyższych. Z Raportu Marcina Garbata i Marii A. Pasz-
kowicz „Studenci z niepełnosprawnościami w polskich szkołach 
wyższych” wynika, iż w 2012 r. studiowało na polskich uczelniach 
30 tys. osób z różnego typu niepełnosprawnościami16. Wśród nie-
pełnosprawnych studentów najliczniejszą grupą studiującą (po- 
nad 50%) są osoby z chorobami przewlekłymi, następnie z niepeł-
nosprawnością motoryczną (28,6%), są też osoby niewidome i sła-
bowidzące (2733), dalej osoby niesłyszące i słabosłyszące (20 470).  
W statystykach uczelni można też zaobserwować rosnącą liczbę 
osób z chorobami psychicznymi. Schizofrenia, nerwica natręctw, 
anoreksja, bulimia, stany lękowe – coraz więcej studentów boryka 
się z tymi problemami. Niepełnosprawni najchętniej wybierają pań-
stwowe uczelnie wyższe i są to głównie uniwersytety, następnie 
wyższe szkoły zawodowe, szkoły ekonomiczne, techniczne i peda-
gogiczne. Najmniej popularne wśród osób z niepełnosprawnościa-
mi są uczelnie obrony narodowej i resortu spraw wewnętrznych, 
teologiczne, wychowania fizycznego oraz artystyczne17. 

________________ 

15 G. Miłkowska, Aspiracje życiowe studentów niepełnosprawnych, [w:] Osoba nie-
pełnosprawna w społeczności akademickiej, red. H. Ochonczenko, G. Miłkowska, Wy-
dawnictwo Impuls, Kraków 2005, s. 69. 

16 M. Garbat, M.A. Paszkowicz, Studenci z niepełnosprawnościami w polskich szko-
łach wyższych, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2015, 3, 10, s. 116. 

17 Ibidem, s. 117-128. 
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Pytanie o studia wyższe osób niepełnosprawnych to także py-
tanie o realne możliwości uczelni w stworzeniu optymalnych wa-
runków do nauki tej grupie osób. Należy bowiem pamiętać, iż nie-
pełnosprawni kandydaci na studentów posiadają zróżnicowane 
stopnie i rodzaje niepełnosprawności, a co się z tym wiąże – wyma-
gają zindywidualizowanej pomocy w zakresie organizacji specjali-
stycznego sprzętu, zabezpieczenia socjalnego czy choćby dowozu 
na zajęcia. Warto zwrócić uwagę, że naukę na studiach wyższych 
podejmują najczęściej najzdolniejsze osoby niepełnosprawne18.  
W tym miejscu należy wskazać na trudności pojawiające się najczę-
ściej na drodze do pełnego otwarcia uczelni wyższych dla osób  
z niepełnosprawnościami. Pierwszą z nich jest oczywiście kwestia 
finansowa, gdyż studiowanie osób niepełnosprawnych wymaga  
od uczelni ponoszenia znacznie większych kosztów aniżeli w sto-
sunku do osób sprawnych (np. dostosowanie budynków czy wypo-
sażenia specjalistyczny sprzęt). Kolejnymi istotnymi barierami są 
bariery o wiele trudniejsze do pokonania, a mianowicie problemy 
psychologiczne, bazujące na wieloletnich uprzedzeniach, stereoty-
pach i lękach skierowanych wobec osób niepełnosprawnych. Jak 
uważa Agnieszka Nowicka, następstwa i stereotypy w postrzeganiu 
osób z niepełnosprawnościami są w uczelniach widoczne w posta-
wach nauczycieli akademickich, oraz studentów. Wpływ na takie 
postrzeganie niepełnosprawnych studentów mają nabyte uprze-
dzenia przypisujące osobom niepełnosprawnym pewne zgenerali-
zowane ograniczenia, które wpływają na ich szanse życiowe19.  
Warto podkreślić, że dla studentów z niepełnosprawnościami  
fakt akceptacji ich osoby w środowisku akademickim może się oka-
zać o wiele ważniejszy aniżeli optymalizacja warunków technicz-
________________ 

18 A. Witek, Z. Kazanowski, Możliwości funkcjonowania osób niepełnosprawnych  
w roli studentów uczelni wyższych. Komunikat z badań, [w:] Jakość życia a niepełnospraw-
ność. Konteksty psychopedagogiczne, red. Z. Palak, A. Lewicka, A. Bujnowska, Wy-
dawnictwo UMCS, Lublin 2006. 

19 A. Nowicka, Przestrzeganie przez niepełnosprawnych studentów postaw wobec ich 
osoby koleżanek i kolegów z roku, [w:] Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej, 
red. H. Ochonczenko, G. Miłkowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005. 
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nych20. Niezwykle istotne zatem staje się zwiększanie świadomości 
społeczności akademickiej na temat niepełnej sprawności, proble-
mów z nią związanych i strategii radzenia sobie z nimi. 

Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami 

Pomimo iż osoby z niepełnosprawnościami stanowią kilkana-
ście procent polskiego społeczeństwa, to jednak ich udział w rynku 
pracy jest nadal niewielki – w 2014 r. jedynie 27,4% osób niepełno-
sprawnych w wieku produkcyjnym było aktywnych zawodowo21. 
W literaturze przedmiotu zawsze podkreśla się doniosłe znaczenie 
pracy w życiu osób z niepełnosprawnościami. Oprócz potrzeb stric-
te ekonomicznych, praca zawodowa zaspokaja liczne potrzeby po-
zaekonomiczne – szczególnie w wymiarze społecznym i psychicz-
nym: potrzebę kontaktu z innymi ludźmi, samorealizacji, rozwoju  
i potwierdzenia własnych możliwości, daje poczucie sprawstwa, 
bycia użytecznym dla swojej rodziny i społeczeństwa. Wykonywa-
nie pracy zarobkowej zwiększa aspiracje życiowe, powoduje wzrost 
jakości życia oraz przeciwdziała izolacji i wykluczeniu społeczne-
mu. Sam fakt bycia osobą zatrudnioną, pracującą i zarabiającą od-
grywa w życiu osoby z niepełnosprawnościami bardzo ważną rolę 
w procesie ich integracji ze społeczeństwem oraz satysfakcjonującej 
realizacji siebie. Pozwala ona na osiągnięcie zwiększonej niezależ-
ności ekonomicznej, wzbogaca kontakty i formy uczestnictwa spo-
łecznego, pomaga w osiągnięciu poczucia przydatności społecznej. 
Może zatem pełnić zarówno funkcję ekonomiczną, jak i samoreali-
zacyjną oraz zapobiegać procesowi izolacji społecznej22. 
________________ 

20 W. Dykcik, Aktywność lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych szansą na in-
tegrację i życiowe ukierunkowanie, [w:] Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Wydaw-
nictwo Naukowe UAM, Poznań 2001, s. 272. 

21 Współczynnik aktywności zawodowej osób sprawnych wyniósł 72,1% – dane 
BAEL, źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl/ [dostęp: 20.05.2016]. 

22 M. Struck-Peregończyk, Czynniki kształtujące aktywność zawodową młodych osób 
niepełnosprawnych na przykładzie województwa podkarpackiego, [w:] Polscy NiePełnos-
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Istnieje jednak wiele czynników, które mają wpływ na podjęcie 
aktywności zawodowej przez osoby niepełnosprawne. Część barier 
wynika z warunków otoczenia – trudna sytuacja na rynku pracy, 
skomplikowane zapisy regulacji prawnych, brak stabilności prawa, 
brak ofert pracy dla osób niepełnosprawnych, brak pomocy w po-
szukiwaniu pracy ze strony odpowiednich instytucji, bariery trans-
portowe23. Ważnym czynnikiem są też niechętne postawy pra-
codawców i bariery wynikające z warunków środowiska pracy 
(konieczność przystosowania stanowisk pracy, występowanie ba-
rier funkcjonalnych, uprzedzenia współpracowników)24. Istotne są 
również czynniki wynikające z samej niepełnosprawności – jej ro-
dzaj, stopień i moment nabycia, a także bariery wynikające z po-
staw i cech samych osób niepełnosprawnych – brak motywacji, ni-
ski poziom wykształcenia i przygotowania zawodowego, brak 
wiedzy o sposobach poszukiwania pracy i działalności instytucji 
wsparcia, niższa mobilność25. To, w jaki sposób osoba z ogranicze-
niami sprawności odnajdzie się na rynku pracy, zależy od kilku 
istotnych i powiązanych ze sobą czynników, takich jak m.in.: przy-
czyna i rodzaj niepełnosprawności, stopień w jakim utrudnia ona 
osobie funkcjonowanie (nie tylko w sferze zawodowej, ale i życiu 
codziennym), wykształcenie (rozumiane tu jako posiadaną wiedzę 
teoretyczną i umiejętności praktyczne) system wsparcia czy sposób, 
w jaki osoba niepełnosprawna myśli o pracy. Tak więc doradztwo 
zawodowe, znalezienie odpowiedniego zatrudnienia dla osoby 
niepełnosprawnej, jest zadaniem wielowymiarowym, uwzględnia-

________________ 

Prawni pomiędzy deklaracjami, (red.) B. Gąciarz, S. Rudnicki, D. Żuchowskiej-Skiby 
2015, s. 43-62. 

23 E. Giermanowska, Postrzeganie niepełnosprawnych pracowników i uwarunkowa-
nia ich zatrudnienia a zarządzanie personelem w organizacjach, [w:] B. Gąciarz i E. Gier-
manowska (red.). Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia praco-
dawców, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, s. 65-70. 

24 E. Rutkowska, J. Rakowska, Bariery w aktywizacji zawodowej osób z niepełno-
sprawnością, [w:] M. Piasecki i J. Śliwak (red.). Wybrane zagadnienia z aktywizacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych, Norbertinum, Lublin 2008, s. 30-35. 

25 A.I. Brzezińska, K. Piotrowski, op. cit., s. 26. 
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jącym nie tylko zachowane przez nią możliwości i zainteresowania, 
ale także szereg czynników psychologicznych i motywacyjnych26. 

Współczesna sytuacja gospodarcza, w warunkach silnej konku-
rencyjności, rotacyjności i niepewności, zamiast motywować nie-
pełnosprawnych do podejmowania zatrudnienia na otwartym ryn-
ku pracy, pogłębia bierność i wyizolowanie społeczne. Dla blisko 
połowy (43,5%) osób niepełnosprawnych w Polsce głównym źró-
dłem utrzymania są źródła niezarobkowe – renta inwalidzka, renta 
socjalna, renta rodzinna, zasiłek dla bezrobotnych, świadczenia  
z pomocy społecznej. Dość duża grupa (30,5%) młodych osób nie-
pełnosprawnych była na utrzymaniu innych osób, jedynie dla 22,3% 
głównym źródłem utrzymania były dochody z pracy27. System ren-
towy jest mało elastyczny i nie uwzględnia specyficznych potrzeb 
osób niepełnosprawnych ze względu np. na koszty, jakie dana oso-
ba niepełnosprawna musi ponieść, aby zniwelować skutki swojej 
choroby i móc podjąć pracę – czym innym jest przecież konieczność 
zakupu kuli, a czym innym zakup aktywnego wózka w celu dotar-
cia do miejsca pracy. Zamiast przywilejów niepełnosprawni woleli-
by dostać lepsze narzędzia i środki wyrównania szans, pozwalające 
uzyskać „protezy” niwelujące skutki ich niepełnosprawności – są 
gotowi radzić sobie samodzielnie na rynku pracy jedynie z mini-
malnym wsparciem28. Według ostatniego Europejskiego Ankieto-
wego Badania Zdrowia szacuje się, że prawne orzeczenie o niepełno-
sprawności lub równoważne posiadało ponad 3,8 mln mieszkańców 
Polski. Szacując ogólną liczbę niepełnosprawnych w Polsce, należy 
również ująć zbiorowość osób, które co prawda orzeczenia o nie-
pełnosprawności nie posiadają, lecz deklarują, że mają ograniczenia 
w wykonywaniu zwykłych czynności. W zależności od przyjętego 
kryterium niepełnosprawności, a ściślej mówiąc – poziomu ograni-

________________ 

26 M. Struck-Peregończyk, op. cit., s. 43-62. 
27 Ibidem, s. 45-47. 
28 J. Kalita, Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz rola organizacji po-

zarządowych świadczących usługi dla tej grupy beneficjentów, Bezrobocie. Co robić?, Wy-
dawnictwo FISE, Warszawa 2006, s. 5. 
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czeń populacja osób niepełnosprawnych w Polsce może liczyć na-
wet 4,9 mln osób29. 

Nadal aktualne, pomimo wielu programów promujących za-
trudnienie osób niepełnosprawnych, są bariery społeczne i mental-
ne. Pracodawcy nieznający specyfiki niepełnosprawności mogą 
wykazywać negatywny stosunek do zatrudniania osób z niepełno-
sprawnościami w swoich firmach, mogą też posługiwać się nie-
prawdziwymi, krzywdzącymi dla niepełnosprawnych opiniami na 
temat ich pracy. Ankietowani pracodawcy wymieniają, iż istnieje 
ograniczony repertuar zawodów, które może wykonywać osoba  
z niepełnosprawnością. Innym problemem według pracodawców 
mogą okazać się znaczne koszty przystosowania stanowiska pracy 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy konieczność zapew-
nienia ciągłej opieki i ochrony w trakcie pracy, gdyż osoby niepeł-
nosprawne mogą stanowić zagrożenie dla siebie i innych osób. Ko-
lejnymi problemami jest według pracodawców spadek wydajności  
i jakości pracy (co przy dobrym przeszkoleniu okazuje się mitem)  
i trudności w integracji zespołu pracowniczego30. Wszystkie po-
wyższe obawy pracodawców można rozwiać przez odpowiednio 
przeprowadzony system szkoleń i rozmów doradczych (z zakresu 
przybliżenia specyfiki niepełnosprawności, radzenia sobie w sytua-
cjach trudnych czy możliwości wsparcia pracodawców zatrudniają-
cych niepełnosprawnych w ramach PFRON) z pracodawcami, oso-
bami niepełnosprawnymi i zespołem pracowniczym. Problemy 
wspólnej pracy stają się potencjalnie konfliktotwórcze, gdy wykra-
czają poza ogólnie ustalone deklaracje. Jak dowodzą badania  
A. Ostrowskiej, można zauważyć rysujące się poczucie konkuren-
cyjności w odniesieniu do zatrudniania osób niepełnosprawnych  
________________ 

29 M. Piekarzewska, A. Zajenkowska-Kozłowska Zdrowie i zachowanie zdrowotne 
mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014, 
Wydział Statystyki Zdrowia Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, 
Warszawa 2015. 

30 H. Ochonczenko, Sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych w dobie zmian 
społecznych i gospodarczych w Polsce, [w:] Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach 
życia, red. J. Bąbka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004. 
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i w konsekwencji do osiągania przez nich pewnych społecznie po-
żądanych dóbr. Badania wskazują, ze fakt posiadania przez osoby 
niepełnosprawne stałych, comiesięcznych świadczeń (renty) prze-
sądza, iż 40% badanych wskazało, że nie powinni oni w ogóle zaj-
mować miejsc na rynku pracy, podczas gdy brakuje pracy dla osób 
sprawnych. Ponadto połowa badanych stwierdziła również, że oso-
by niepełnosprawne posiadające takie same kwalifikacje i doświad-
czenia zawodowe jak osoby sprawne, mają mniejsze od nich szanse 
na awans społeczny31. 

Według Stanisława Kowalika najczęstszymi problemami osób  
z niepełnosprawnościami, jakie wskazują pracownicy tego typu 
instytucji, są: (1) konflikt związany z oceną (akceptacją) posiadanej 
niepełnosprawności, przechodzący od skrajnie negatywnych do 
pozytywnych odczuć wobec własnej niepełnosprawności, (2) sto-
sowanie kompensacyjnych mechanizmów obronnych w odpowiedzi 
na traumatyczne przeżycie, (3) niepewność, brak wiary we własne 
możliwości, (4) brak motywacji do działania skutkujący niepodej-
mowaniem aktywnych działań na rynku pracy (nawet w wyuczo-
nym zawodzie), (5) brak właściwego systemu segmentacji czasu 
życia, co utrudnia planowanie i celowe działanie (niepełnospraw-
ność jako przeszkoda w realizacji szans życiowych)32. Innym waż-
nym czynnikiem, o którym była mowa wcześniej, są według Kowa-
lika wszelkie zachowania o charakterze dyskryminującym wobec 
osób z niepełnosprawnościami. W efekcie zachowania te doprowa-
dzić mogą do marginalizacji społecznej czy obawy przed negatyw-
nymi postawami pracodawców lub innych pracowników. Autor ten 
wyróżnia kilka rodzajów dyskryminacji tworzących swoiste konti-
nuum negatywnych postaw wobec niepełnosprawnych: dystanso-
wanie się (unikanie wchodzenia w bliższe i nieformalne relacje), 
dewaluowanie (upowszechniania własnych przekonań o negatyw-
________________ 

31 Raport Integracji Niepełnosprawni – Normalna sprawa, Warszawa 2002, 
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1402 [dostęp: 20.05.2016]. 

32 S. Kowalik, Psychologia rehabilitacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjo-
nalne, Warszawa 2007. 
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nych właściwościach osób niepełnosprawnych lub ich grup), delegi-
tymizację (prawne utrwalanie negatywnego stosunku pełnospraw-
nych do niepełnosprawnych), segregację (fizyczne izolowanie osób 
niepełnosprawnych od środowiska społecznego) oraz eksterminację 
(biologiczne wyniszczanie ludzi przynależnych do określonej kate-
gorii społecznej)33. 

Doradztwo zawodowe osób z niepełnosprawnościami 

Aby umożliwić osobom z niepełnosprawnościami funkcjono-
wanie na rynku pracy, niewątpliwie należy poznać specyfikę trud-
ności doświadczanych przez klientów doradców zawodowych. 
Poradnictwo zawodowe stanowi pierwszy etap rehabilitacji zawo-
dowej osób z ograniczeniami sprawności. Poradnictwo to, jak za-
uważa Tadeusz Majewski, to proces polegający na udzielaniu po-
mocy osobom z ograniczoną zdolnością do pracy w podjęciu 
decyzji zawodowej, czyli wyborze odpowiedniej kariery zawodo-
wej. Autor ten wyróżnia dwie kategorie odbiorców poradnictwa 
zawodowego. Pierwszą stanowi młodzież z niepełnosprawnościa-
mi, stająca przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia i wymagająca 
wsparcia w wyborze odpowiedniego zawodu. Drugą kategorią są 
dorośli niepełnosprawni, którzy wymagają rehabilitacji zawodowej, 
nie mają przygotowania do pracy i dotychczas nie wykazywali oni 
aktywności zawodowej. Do tej grupy zaliczyć można również oso-
by dorosłe, które utraciły sprawność w czasie wykonywania pracy  
i w następstwie tego wymagają przekwalifikowania zawodowego. 
Według Tadeusza Majewskiego rehabilitacja zawodowa to jeden  
z elementów rehabilitacji kompleksowej, której działanie skupia się 
na pomocy osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu i utrzymaniu 
zatrudnienia. Działania, które składają się na realizację tych zadań, 
to poradnictwo zawodowe, przygotowanie do pracy w tym szkole-
nia zawodowe, pośrednictwo pracy i zatrudnienie. To także, co 
________________ 

33 Ibidem. 
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szczególnie podkreśla ten autor, adaptacja w środowisku pracy34. 
Warto na koniec podkreślić, że znalezienie pracy dla pracownika  
z niepełnosprawnościami wymaga od doradcy wysiłku nie tylko 
odszukania odpowiedniej oferty czy zdiagnozowania potrzeb za-
wodowych klienta, ale głównie poznania specyfiki niepełnospraw-
ności i co najważniejsze – empatii w relacji doradczej. Warto także 
pamiętać, że samo przystosowanie miejsca pracy, szczególnie na 
otwartym rynku pracy wiąże się także z przygotowaniem innych 
pracowników. Ważne, by w miejscu pracy osoba z niepełnospraw-
nością czuła się akceptowana i bezpieczna. 

W artykule zostały przeanalizowane wybrane trudności życio-
we z obszaru edukacji i pracy, których mogą doświadczać młode 
osoby z niepełnosprawnościami. Wkraczanie w dorosłość wymaga 
z jednej strony uporu w realizacji własnych planów i zamierzeń,  
z drugiej zaś dostosowania się do ograniczeń i możliwości realiów 
życiowych, wymagań życia codziennego oraz oczekiwań osób 
wspierających. Młode osoby z niepełnosprawnościami mogą do-
świadczać wielu ograniczeń biologicznych, materialnych, psychicz-
nych i społecznych w konkretyzacji i realizacji własnej wizji swoje-
go dorosłego życia, które utrudniają proces poszukiwania swojego 
miejsca w świecie. Często wybory życiowe, zawodowe, edukacyjne 
i inne, są podporządkowane sprawom zdrowotnym lub preferen-
cjom rodziny. Warto wspierać młode osoby z niepełnosprawno-
ściami, aby pomimo przeszkód, miały odwagę realizować siebie  
w swoim dorosłym życiu. 
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Úvod 

Skvalitňovanie systému vzdelávania a procesy kultivácie uči-
teľov sú v posledných rokoch medzinárodne považované za kľú- 
čový nástroj vzdelávacích reforiem a inovácií. Medzi dokumenty 
týkajúce sa problematiky kvality prípravy učiteľov – hovoriace  
o kvalite a o rozvoji profesie a profesionality učiteľov – patria 
najmä: Európska komisia (2005, 2007), ATEE (2006), OECD (2005, 
2009), Európsky parlament (2008) a ETUCE (2008), Európska 
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stratégia (2010). Danú tematiku možno objaviť v medzinárodných 
projektoch a výskumných snaženiach ku kvalite učiteľov a ich vzde- 
lávania, akými sú tvorba európskeho profesijného štandardu uči-
teľov (v rámci OECD je to CERI; WAER; a už spomenutá ATEE)  
a jej paralelná snaha na Slovensku (Kosová 2000 ai, Kasáčová 2006, 
Černotová 2002). Prínosným akčným výskumom v oblasti pregra-
duálnej prípravy učiteľov a identifikácie jej problematických častí sa 
zviditeľnili Vítečková a Gadušová (2015). 

Teoretickým podkladom pre komplexné videnie determinantov 
autonómnosti učiteľov sú venované nasledovné odseky. Pričom 
autonómnosťou rozumieme vnútornú stabilnú profesionálnu inte-
gritu učiteľa odrážajúcu sa v od myslenia (všetkých kognitívnych 
procesov) až po správanie prejavujúce sa vo voľbe všetkých činností 
a prejavov vrámci najširšieho edukačného procesu. 

V súčasnom severoatlantickom školstve a aj v globálnych ten- 
denciách vzdelávania je trend prepojenia vzdelávania (poznatkov)  
a ekonomiky daného štátu. Tento druh myslenia prináša so sebou 
tzv. dôsledky vedomostnej spoločnosti pre oblasť vzdelávania, na- 
chádzame ich jasne v mnohých politických dokumentoch i v ne-
spočetných odborných štúdiách. Komplexne a exemplárne nájdeme 
spracovanie týchto dôsledkov napr. v knihe J. Gilbertovej (2005), 
ktorá sa pokúša vysvetliť, ako éra vedomostnej spoločnosti ovplyv- 
ní budúcnosť vzdelávania. Celkom jasne artikuluje jednu z podstat-
ných vecí – ako táto éra mení ponímanie poznatkov, resp. poznania. 
Spoločnosť založená na poznatkoch je podľa nej tá, v ktorej ľudia 
vnímajú poznatky v ekonomickom zornom uhle a berú ich ako 
primárny zdroj budúceho ekonomického rastu, čo je príznačné aj  
pre slovenské štruktúry vzdelávacej politiky. Gilbertová vysvetľuje, 
že poznatky tohto typu sú fundamentálne odlišné od tradičných  
akademických poznatkov. Užitočné pre vedomostnú spoločnosť sú  
tie, ktoré majú vzťah k otázke „ako veci robiť“. Klasické aka- 
demické poznatky sú skôr o vysvetľovaní vecí – praxou v predgra- 
duálnej príprave učiteľov je fakt, že študenti sú síce schopní naučiť 
sa definíciu, ale nedokážu ju pretransformovať do vysvetlenia 
‘prečo je to tak definované’, dokážu nadobudnúť zručnosť na prak- 
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tickom výcviku, no bez poznatkov a vysvetlení typu ‘konám tak, 
pretože...’. 

S nastavením školstva súvisí aj strata postavenia učiteľa a potreba 
všeobecnej vzdelanosti. Vyskytuje sa atmosféra strachu a opatrnosti 
nesúhlasiť s neustále meniacimi sa reformami. Je to prirodzeným  
„dôsledkom stratenej intelektuálnej nadradenosti, ktorá generáciám uči- 
teľov dávala sociálnu moc a spoločenský priestor. Intelektuálna nadrade- 
nosť vychádzala zo všeobecnej vzdelanosti, získanej v univerzitnom prie- 
store. Strata vzdelanosti ide ruka v ruke so stratou sociálnej významnosti.  
Strach je potom prirodzeným dôsledkom. Praktická orientácia učiteľského  
vzdelávania kastruje učiteľstvo do podoby úradníctva. História, filozofia,  
literatúra, či sociológia sú dnes disciplíny ocitajúce sa na červenej listine  
študijných jednotiek vysokoškolských pedagogických programov (Kaščák,  
Pupala, 2012, s. 156).“ Znovu sa nám otvára priestor pre vyzdvihnu-
tie klasického vzdelania s podstatou všeobecnej vzdelanosti, ktorá  
by bola motivujúcim prvkom pre tvorbu nového individuali- 
zovaného poznania, schopného kriticky sa pozerať na svet a nie len  
sa nechávať ovplyvňovať celospoločenskými prúdmi a trhom práce,  
ale dokázať trh práce vytvárať a byť funkčnou súčasťou utvárania  
tváre spoločnosti. Tento pohľad sa ešte omnoho viac týka prípravy  
budúcich učiteľov ako bazálneho prvku transmisie poznania, vzde- 
lania, hodnôt i kultúry. 

Spomínané požiadavky ekonomiky sa prenášajú do vzdelávania  
tým, že sa preferujú postupy, ktoré prinášajú zisk, resp. vedú k zisku  
na ekonomickom poli spoločnosti v dohľadnej dobe. Edukuje sa pre  
trh a ekonomiku, nie pre poznanie samo, ktoré umožňuje zdravý  
základ pre výskum a napredovanie (aj z pohľadu humanitných  
vied). „Vedenie (poznanie) sa namiesto integrálnej súčasti procesu  
výchovy človeka stáva prostriedkom boja o trhy a priemyslové šance  
v budúcnosti. Radikálne povedané: Základný kľúč vedy, ktorý Niklas  
Luhmann charakterizoval dvojicou pravdivé / nepravdivé, postupne zaniká  
a nahradzuje sa kľúčom ekonomickým: platiť / neplatiť (Liessmann, 2011,  
s. 101).“ Ďalšou tendenciou prístupu ku poskytovaniu vzdelania je  
prístup k študentovi, ako klientovi (zákazníkovi). „V metodikách  
predmetov na vysokých školách „je určujúcim faktorom subjekt, ktorý  
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vykonáva autonómne voľby, prichádza s inováciami a zvyšuje tak svoju  
eficienciu a eficienciu organizácie. Sloboda ide akoby ruka v ruke s profi- 
tom. Pojem ´autonomus chooser´naivne predpokladá, že zákazník (v tomto  
prípade študent) vie o vzdelávaní viac, ako jeho poskytovatelia (Kaščák,  
Pupala, 2012, s. 129).“ Znova reagujeme na úlohu učiteľa, ktorý ako  
zodpovednosť nesúci facilitátor edukácie má mať právo na výber  
kurikula na základe súčasného poznania. 

Autonómnosť a autonómne – nezávislé správanie učiteľov v na- 
šom systéme upravuje okrem ekonomických a politických tlakov,  
jednak vnútorné tvorivé pnutie v učiteľoch pozitívne motivovaných  
pre učiteľské povolanie a na druhej strane je integrované v pedeuto- 
logickej koncepcii profesionality (Kasáčová 2004). 

Existujú viaceré podmieky preto, aby mohol byť proces profe-
sionalizácie naplnený, a to najmä: 

a) Vysoká úroveň odborných znalostí učiteľov, 
b) Nezávislosť expertného posúdenia potrieb klienta (žiaka/štu- 

denta) 
c) Obrana profesionálneho stavu pred dilentantizmom a šarla-

tánstvom 
d) Vytváranie odborných asociácií a etického kódexu pre auto-

nómne posúdenie výkonu. 
Vyššie uvedené podmienky charakterizujú profesionalizáciu 

učiteľského stavu, z ktorej adekvátne k požiadavkám obhajoby  
a ochrany členov učiteľskej obce vyplýva zabezpečenie profesionál-
nej autonómie učiteľa i profesie pred externými intevenciami; najmä 
pred: 

a) Neprimeranými požiadavkami okolia 
b) Mocenskými ašpiráciami politických strán, cirkví, siekt (a my 

dodávame) firiem, 
c) Záujmovými neprofesionálnymi organizáciami, 
d) Neprimeranými, či odoborne nepodloženými nárokmi klientov. 
Profesionalita učiteľa sa teda odráža primárne v profesionálnej 

zodpovednosti, pri ktorej je zjavný paradox medzi slobodou  
a zodpovenosťou učiteľa v zmysle jeho povolania. Rozvinutý pojem 
profesionality sa odráža v troch základných dimenziách, v ktorým 
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je autnómnosť učiteľov bazálne nutná: personálna dimenzia (osob-
ná zrelosť učiteľa), etická dimenzia (mravnosť osobnosti učiteľa), 
odborná dimenzia (odbornosť a kvalifikovanosť učiteľa). 

Metodológia 

V predloženom výbere dát z kvalitatívneho výskumu (Švaříček, 
Šeďová, 2007) bol použitý design zakotvenej teórie (grounded 
theory design), ktorý na podklade hĺbkových rozhovorov poskytol 
vygenerovanie hlavných kategórii reflexie pregraduálnej prípravy 
učiteľov na FHPV-PU. Prepisy záznamov rozhovorov predstavujú 
339 878 znakov analytického materiálu – 217 analytických normo-
strán. Celková dĺžka rozhovorov je 9 hodín 29 minút a 46sekúnd. 
Vzorku tvoria začínajúci učitelia (štyri participantky volené zámer-
ným saturačným výberom), ktorí boli absolventmi (v rokoch 2009-
2011) Prešovskej Univerzity v Prešove v kombináciách učiteľstva 
všeobecno-vzdelávacích predmetov pre ročníky 5.-12. a majú teda 
za sebou pedagogicko-psychologický základ poskytnutý Fakultou 
Humanitných a Prírodných Vied, Ústavom pedagogiky, andrago-
giky a psychológie. Analýza bola uskutočnená mnohonásobnými 
analytickými krokmi od dátových indikátorov v prepisoch rozho-
vorov, až po kategórie vyplývajúce premenné ako odpoveď na 
výskumné otázky. 

Výsledky výskumu a ich analýza 

Hlavným cieľom príspevku je poukázanie na kategórie1 charak-
terizujúce autonómnosť učiteľov z hľadiska reflexie začínajúcich 
________________ 

1 Kódovanie v zakotvenej teórii predstavuje analytické operácie, ktoré rozbíjajú 
dáta do fragmentov – indikátorov – a tie potom roztrieďujú k príslušným koncep-
tom. Výstupom je identifikácia relevantných konceptov, ktoré sú následne katego-
rizované – zlučované na základe jednotiaceho kritéria. S kategóriami vyplývajúcimi 
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učiteľov. Výsledkom čiastkových výskumných otázok sú nasledov-
né kategórie (vybrané pre potreby príspevku): ‘faktory kvality’, 
‘reflexie školstva’, ‘úloha učiteľa’, ‘proces adaptácie’, ‘kompetencie – 
iné’. Príspevok prezentuje jednotlivé kategórie prostredníctvom 
naplnenosti kategórie kódmi, ktoré sú podložené priamymi výro-
kmi participantiek – doplnené o analytické pohľady a vzájomné 
súvislosti (viď tabuľka č. 1). 

Tabuľka č.1: Koexistujúce zhody výskytu kódov zoskupených pri kóde ‘autonóm- 
 nosť učiteľov’ 

 

Ústredným kódom je ‘autonómnosť učiteľov’ (viď Obrázok č.1). 
Ku ktorému je sémantickými väzbami s kódmi a kategóriami po-
písaný a analyzovaný samotný pojem autonómnosť učiteľov v re-
flexii pregraduálnej prípravy začínajúcimi učiteľmi. 

Súvis s faktormi kvality pregraduálneho vzdelávania 

Participantky reflektujúc ich pregraduálnu prípravu v odpove-
diach predostreli aj to, čo považujú za prvky kvality, respektíve, čo 
________________ 

z kódovania sa potom pracuje ako s premennými a predstavujú základné stavebné 
kamene budúcej teórie (Hudáková, 2014). 
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vytvára kvalitu pregraduálnej prípravy učiteľov práve z pohľadu 
študentov daného štúdia. Výhodou skúmania tejto problematiky  
u začínajúcich učiteliek je to, že ich reálne uskutočňujúce povolanie 
dáva reálnejší odraz toho, čo bolo počas ich vysokoškolských štúdií 
prínosné a ktoré aspekty pregraduálnej prípravy vykazovali znám-
ky kvality (pretrvávajúcej aj v praxi). 

Jednou z desiatich výskumom vyabstrahovaných kategórii – 
faktorov kvality pregraduálnej prípravy bola štvrtá úroveň kogni-
tívnej reflexie kvality odrážala najmä participantka Tau. Charakte-
rizovala práve aspekty kvalitného vzdelania, ktoré sú špecifikované 
v ďalších kódoch výskumu: „Pre mňa kvalitné vzdelávanie je to, ktoré 
podporuje kritické myslenie, ktoré dáva poznanie človeka o sebe, o ľuďoch,  
o svete, od microorganizmov až po macrosvety do súvislostí, že človek 
nemá nejakú sumu poznatkov, respektíve sumu informácii lepšie povedané, 
ktoré má ako vo veľkej skrini nahádzané veci a nevie, čo s čím súvisí.“ 
(4:63) Vidíme predstaviteľku holistického princípu poznávania 
sveta, ktorá popisuje požiadavku na kognitívnu úroveň kvality ako 
primárnu pre vzdelanie: „Je to kvalitné vzdelávanie vtedy, keď nado-
budne človek vzdelanie, ktoré dokáže použiť aj po rokoch, kedy dokáže 
informáciu zaradiť minimálne do odboru/kategórie; dokáže sám pracovať 
ďalej; že nevidí informáciu samotnú, ale aj jej význam a tým pádom za 
kvalitné vzdelávanie považujem to, ktoré je poskytované odborne zdatnými 
ľuďmi, ktorí dokážu prepájať teóriu s praxou a súčasne obsah toho vzde-
lávania by mal byť na vysokej úrovni, čo znamená, že by mal rešpektovať 
poznanie danej civilizácie v danom období a v istom zmysle prihliadať aj na 
potreby spoločnosti.“ (4:68) 

Kódy tvoriace kognitívnu a odbornú úroveň popisujú aj ostatné 
participantky, napríklad ‘odbornú pripravenosť ’ (19) pozitívne 
reflektuje Alfa: „Ale mám dosť silný, z univerzity, základ z obidvoch 
predmetov. V prvom rade je to odbornosť, pokiaľ robíš vo svojom odbore, 
musíš mať zvládnutý ten svoj odbor.“ (1:233 a 1:518) V kontradikcii  
s ňou Delta pociťovala nepripravenosť pre prax: „Keď som prišla do 
praxe, tak som si naozaj povedala, že prečo ma nenaučili, čo mám povedať, 
keď sa pred nich postavím? Ako sa mám zachovať, keď mi niečo „také“ 
povedia? Ako sa mám zatváriť? Ako na to odpovedať a tak? Lebo vtedy sa 
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mi zdalo, že keď ma naučili niečo v tom obore, je mi úplne naprd, lebo aj 
tak sa to musím naučiť v ich jazyku ešte raz.“ (2:51) Ukazuje sa, že od-
borná pripravenosť je pre učiteľa viac, ako byť dobrým odborníkom 
iba vo svojom aprobačnom predmete. Poukazuje to na potrebu vy-
balansovanejšej vysokoškolskej prípravy učiteľov v zmysle pomeru 
predmetov z odboru a pedagogicko-psychologického základu. Au-
tonómnosť profesionálneho správania teda ovplyvňujú nie len ma-
nažérsky orientované kategórie kvality pregraduálnej prípravy, ale 
aj tie faktory kvality, ktoré plynú z podstaty učiteľskej profesie. 

Súvis s rôznymi reflexiami školstva. 

Jednou z desiatich výskumom vyabstrahovaných kategórii – 
faktorov kvality pregraduálnej prípravy bola siedma úroveň reflexie 
kvality z pohľadu na školstvo. Participantky (Alfa, Tau a čiastočne 
Delta) ukazovali na vyššiu úroveň reflektovania kvality. Rozširujú 
faktory kvality pregraduálnej prípravy mikrokontextov svojho 
štúdia na širší kontext edukácie a jej trendov, ktorým sa nedá nepri-
spôsobiť podľa Alfy: „Nemyslím si, že sa bude školstvo...ani podľa mňa, 
keď chceme byť uplatniteľní niekde, tak nemáme...nemá školstvo inú 
možnosť ako (než) sa prispôsobiť a ísť týmto smerom.“ (1:338), k čomu 
vzniká diskusia v dátach hĺbkových rozhovorov postojom Tau:  
„A to vnímam ako bezhlavé prijímanie európskych noriem a štandardov, 
pretože by malo byť len odporúčajúce pre danú krajinu, jej mentalitu,  
jej školstvo.“ (4:602) Tau napĺňa kódy ‘verejná diskusia’ (1) a ‘men-
talita školstva’ (1), od vzťahu ktorých závisí kvalita pregraduálnej 
prípravy. 

Prispôsobenie sa edukačným trendom západnej civilizácie je 
podľa dát príčinou zníženia hodnoty akademických titulov: „To, že 
človek skončí s bakalárom a má nejaký titul, uškodilo tomu magisterskému 
alebo inžinierskemu titulu.“ (Tau 4:597) Môže to byť interpretované 
prítomnosťou ‘vzdelávacieho inštrumentalizmu’ (3), ktorého súčas-
ťou je chápanie žiaka/študenta ako klienta a pedagóga ako po-
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skytovateľa (platenej služby): „To nesie so sebou problém, lebo buď sa 
potom môže stať to, čo sa deje na našom normálnom ekonomickom trhu, že 
tá požiadavka žiakov mať čo najľahšie vzdelanie, čo najrýchlejšie dosiah-
nuté bude znamenať, že budú potrebovať učiteľa len pro forma, alebo aj 
nejaký program...jednoducho: ‘mal som dosiahnuté, dajte mi pokoj!’.“ (Tau 
4:147) Tento koncept postoja voči školstvu a vzdelaniu partici-
pantky podrobnejšie popísali výrokmi, ktoré sme v analýze označili 
ako ´negatíva štruktúrovaného štúdia´(2). 

Autonómnosť a autonómne správanie sa učiteľa v interakcii so 
žiakmi a všetkými elementami edukačného procesu a v jeho edu-
kačnom prostredí je determinované aj indivoduálno-spoločenskou 
reflexiou školstva, pod ktoré spadajú. 

Vyplývajúca úloha učiteľa 

Tretia čiastková výskumná otázka znela: Čo je podľa začínajúcich 
učiteľov ich úloha v dnešnej spoločnosti? Pri analýze dát sme zistili, že 
participantky popisujú široké spektrum úloh, ktoré učiteľ vykoná-
va; ktoré ony samé považujú za svoju úlohu v rámci ich profesie, ale 
aj vo väčšom kontexte spoločnosti. Kategória ´úloha učiteľa´ v dneš-
nej spoločnosti sa z hľadiska autonómnosti učiteľov ukazuje jednak 
vo filozofickom uchopení zmyslu ich učiteľskej profesie ale i v kaž-
dodennosti volieb a interakcií v edukačnom procese. Učiteľ si na 
základe svojej učiteľskej integrity môže vyberať so širokého spektra 
metód, foriem, prostriedkov, ktorými smeruje k dosahovaniu vý-
chovno-vzdelávacích cieľov. Napríklad, čo sa týka voľby aktivizu-
júcich a na žiaka zameraných didaktík: „To už po tom 20. storočí je to 
zaradené do moderného vzdelávania, všeobecne do modernej pedagogiky. 
Akurát je na učiteľovi, čo si z toho povyberá. Takže tak. (Tau 4:521)“ Na 
druhej strane úloha učiteľov býva atakovaná rôznymi požiadavka-
mi z externých zdrojov (rodičia, trh práce, ministerstvo a pod.), kde 
je tlak na učiteľa, aby bol schopný obhájiť si svoje nezávislé mysle-
nie a profesionalitu. Každopádne, vrámci hĺbkových rozhovorov sa 
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objavil výrok, ktorý nechávame na zamyslenie nie len odbornej pe-
dagogickej verejnosti, ale aj ako reflexiu momentálneho stavu na-
pätia v rozpore medzi slobodou a zodpovednosťou (nielen) učiteľa: 
„Tajne dúfam, že rodičia si vstúpia do svedomia, dajú voľnú ruku uči-
teľom, alebo prídu učiť sami. (Gama 3:71)“ 

 

Obrázok č.1: Sématické vzťahy indikátorov, kódov a kategórií v analýze auto- 
 nómnosti učiteľa 
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Úloha učiteľa je reflektovaná v procese adaptácie  
na učiteľské povolanie 

Pri kategórii ´úloha učiteľa´ je okrem iných (v tomto príspevku 
necharakterizovaných) kódov nosný ´ideálny učiteľ´, ktorého cha-
rakteristiky sú široko obsiahle, no v zmysle ešte len budujúcej sa 
autonómnosti učiteľov, bol pre nás zaujímavý výrok: „Tak v prvom 
roku sa aj odporúča, aby ten začínajúci učiteľ tie časovo-tematické plány  
v dobrom slova zmysle okopíroval od svojho predchodcu a aby dokázal vi-
dieť, čo sa učilo a potom si to prispôsoboval ďalší rok podľa toho čo bude 
učiť, ako to chce učiť.( Tau 4:275)“ Vidíme adaptáciu na reálne pod-
mienky školskej praxe a snahu začínajúcej učiteľky „chytiť“ sa ove-
reného postupu. Na druhej strane z iných výpovedí vyplynulo toto 
odporúčanie aj kvôli psychickej záťaži na začínajúceho učiteľa  
v prvom roku výučby, a teda to možno vnímať ako stabilizačnú 
pomôcku v procese adaptácie na povolanie. S tým súvisia aj kódy 
´rešpekt žiaka voči učiteľovi´ a ´otvorenosť vzťahov´, ktoré odka-
zujú na problematické okruhy v autonómnosti učiteľov. Pri kate-
górii ´procesu adaptácie´ bola objavená väzba s kódom ´autonóm-
nosť učiteľov – okresanie slobody´, ktorú explicitne popísala jedna  
z respondentiek takto: „Lebo už teraz opäť je snaha okresať slobodu, aby 
bolo presne stanovené učivo. Podľa mňa to bude stále takto, že povolia – 
uberú, povolia – uberú. (Delta 2:72)“ 

Kompetencie učiteľa – u začínajúcich učiteľov  
je autonómnosť v špecificky potrebných kompetenciách 

na úrovniach 

1. Kognitívna úroveň. Kognitívnou úlohou, pred ktorou učiteľ 
stojí, je mať prehľad vo vlastnom poznaní a vedieť s vedomosťami 
pracovať, ako už vyššie ukázal úryvok 4:66. Nadväzuje na to aj od-
borná autonómnosť učiteľov, ktorá však so slobodou nesie aj „tieň 
zodpovednosti“: „...no a počas štúdia...no tak nahliadli sme do tých 
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iscedov a tak...no...akože...vnímala som pozitívne to, že učitelia mali takú 
väčšiu voľnosť, že učiteľ má len učivo, čo má prebrať a ten učiteľ si to mo-
hol rozvrhnúť úplne sám, a to sa mi zdá úplne super.“ (Delta 2:68); „A nie 
je to také, že proste prísne presne, že musíš. Hodinu si urobíš tak ako ty 
chceš. Máš tu voľnosť svoju. Držíš sa nejakých vecí, šak každý potrebuje 
mať nejakú cestu...niečím žeby išiel. Je to super podľa mňa.“ (Gama 3:165) 
Samozrejme uvedená kognitívna úroveň do hlbokej miery súvosí  
s kódmi ako je ‘odborná pripravenosť ’ a učiteľská ‘odbornosť ’v 
zmysle aprobačných predmetov, ktoré učiteľky vyučujú. 

2. Afektívna úroveň. Začínajúce učiteľky reflektovali aj svoju 
pedagogickú prax počas pregraduálnej prípravy učiteľov aj v emo-
cionálnom zmysle motivácie pre autonómnosť voľby výučby na 
podklade videnej reality na škole. Ukazuje sa tu prepojenosť emo-
čného prežívania s budujúcou sa komparáciou prístupu a uči-
teľskou integritou: „Emóciu...hmm...mala som tam chuť ostať na tej 
škole ešte, kvôli tomu aby som videla ako to funguje priamo na novej škole. 
A bola tam pre mňa taká vnútorná motivácia v tom zmysle, že kebyže tu 
učím, tak to robím po svojom, že učím po svojom, tie isté študentky (Tau 
4:189)“ Afektívna úroveň špecifických kompetencií začínajúcich 
učiteľov zahŕňa aj sebareflexiu a sebaevalváciu po emočnej stránke 
osobnosti učiteľa – hlavne z mysle stability psychiky a správania sa 
(najmä v konfliktných, resp. organizačných situáciách a v zmysle 
interakcie so žiakmi/študentmi). 

3. Psycho-motorická úroveň. Z ďalších schopností napĺňajúcich 
kategóriu ‘kompetencie začínajúcich učiteľov’ sú: schopnosť ‘kriti-
ckého myslenia’ (13), ‘autonómnosť’ (11) a ´celoživotné učenie sa’ (6). 
Početne zastúpenou je schopnosť spolupracovať, pričom kompeten-
cia ´spolupráce´ (28) je doložená týmto výrokom: „Možno ešte viac, 
ako v ktorejkoľvek inštitúcii je tam potrebná tímová práca, lebo jednotlivec 
v podstate tam nezmôže nič. Tzn. že tým, že je tam dobrý kolektív  
a vytvorili sme tím a viem, že proste tak ako sa môžu kolegovia spoľahnúť 
na mňa, tak ja sa môžem spoľahnúť na nich a funguje tam denno-denná 
spätná väzba a komunikácia medzi nami. Či už je to na nejakých for-
málnych sedeniach, alebo len v neformálnom rozhovore kolegu s kolegom. 
Tak si myslím, že tá práca je kvôli tomu efektívnejšia.“ (Alfa 1:514) 
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Diskusia a záver 

Nároky na profesiu učiteľa na základe systému žiadaných kom-
petencií učiteľa poukazujú na to, v čom spočíva autonómnosť  
a profesionalita učiteľa. Helus (2011) naformuloval štyri body, na 
ktorých môžeme vidieť prepojenosť s výsledkami nášho výskum-
ného snaženia. Prvým z nich je tvrdenie, že učiteľ má byť od-
borníkom na úrovni magisterského vzdelania, s čím súvisí úroveň 
jeho pregraduálnej prípravy. V tomto bode vidíme požiadavku za-
hrnutú v kóde ‘odborná pripravenosť ’, a zároveň kategóriu ´faktory 
kvality’ pregraduálnej prípravy. Druhý nárok hovorí, že okrem po-
znatkovej, inštrumentálnej, názorovej a postojovej vybavenosti je 
požadovaná patričná osobnostná zrelosť, ktorej ekvivalent vidíme  
v kódoch ‘ideálny učiteľ ’, ‘otvorené vzťahy’ a kategórii ‘úloha uči-
teľa’ v dnešnej spoločnosti. Tretím nárokom na profesionalizáciu je 
to, že učiteľ má byť akceptovateľným partnerom pre rodičov, pred-
staviteľov obce, iných odborníkov (psychológov, lekárov, atď.),  
s ktorými vstupuje do interakcie z hľadiska komplexného rozvoja 
osobnosti žiakov a študentov. Daná požiadavka je reflektovaná 
kódmi ‘existujúce legislatívne ukotvenie učiteľskej profesie’, ‘auto-
nómnosť učiteľov – okresanie slobody’, a to vrámci kategórií ‘pro-
ces adaptácie’ na povolanie učiteľa a kategórie ‘reflexie školstva’, 
ktorá úzko súvisí s spoločenským statusom učiteľskej profesie a axio-
logickým stavom spoločnosti všeobecne. Štvrtý nárok opisuje nové 
impulzy, korekcie, nové metódy práce a pod., ktoré by mali spo-
luutvárať veľkú dynamiku v oblasti vzdelávania učiteľov. K tomu 
by mali mať učitelia zodpovedajúce možnosti / povinnosti vyrov-
návať sa s danou požiadavkou v rôznych formách svojho ďalšieho 
postgraduálneho, resp. celoživotného vzdelávania. Posledná spo-
menutá požiadavka smeruje ku kódu ‘odovzdávania poznania´  
a rovnako k ‘odbornej pripravenosti’ spolu s neustále sa rozvíja-
júcou ‘profesionalitou vyučujúceho’ v rámci kategórie ´reflexie škol-
stva’ a pre tento príspevok nosnému kódu ‘autonómnosti učiteľov’. 

Autonómnosť učiteľov a jej odrazy v profesionálnom správaní 
sa, voľbách didaktických prostriedkov a interakcii medzi učiteľom  
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a žiakmi; kolegami, rodičmi etc. Je jedným z atribútov slobodného  
a demokratického vzdelávania, pričom považujeme za dôležité 
doplniť, že je možná len vďaka kritickému mysleniu, schopnosti 
hľadať súvislosti, čo predpokladá, že práve takého charakteristiky 
bude odrážať súčasná pregraduálna príprava budúcich autonóm-
nych učiteľov. 

Autonómnosť učiteľov a ich nezávislá učiteľská integrita teda 
odkazuje na svoj zdroj – univerzitu a vzdelanie, ktoré idea univerzi-
ty prináša. Na sledujúcimi slovami by sme chceli podporiť diskusiu 
o tom, kde a v akej inštitúcii vzniká autonómna, nezávislá resp. 
slobodná učiteľská integrita? Karl Jaspers v ‘Úlohách univerzity’ 
hovorí, že idea o túžbe po „poznaní, pre ktorú je poznanie jediným 
účelom. Dospelý človek vzdelaný ideou univerzity sa nenechá zmiasť  
a zároveň je nekonečne skromný...Slobodný život pod vládou idey môže 
mať na prvý pohľad ‘nebezpečné’ následky. Taký život sa podarí len na 
vlastnú zodpovednosť a študent je odkázaný sám na seba. Zo slobody 
vyučovania vyrastá sloboda učenia. ...Vždy záleží iba na aristokracii 
ducha, nie na prieme (Jirsa, 2015, s. 64).“ 

Literatúra 

Černotová M. 2002. Memorandum o celoživotnom vzdelávaní a kompetencie učiteľa.  
In.: Zborník z vedeckého kolokvia s medzinárodnou účasťou. FF PU Prešov,  
s. 44-61. ISBN 80-8068-141-4. 

Gilbet J. 2005. Catching the Knowledge: The Knowledge Society and the Future of Educa-
tion. Wellington, NZ: New Zeland Council of Educational Research. 

Helus Z. 2011. Jak chápat učitelství – impulzy pro pedagogické fakulty. In: Peda-
gogika, Roč. LXI, č. 4, s. 373 – 382, Praha: UK, ISSN 0031-3851. 

Hudáková T. 2014. Pregraduálna príprava v reflexii začínajúcich učiteľov. Prešov: 
Prešovská Univerzita v Prešove. dizertačná práca. 

Jirsa J. 2015. Idea univesity. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-2375-9. 
Kasáčová B. 2004. Učiteľská profesia v trendoch teórie a praxe. Prešov. Metodicko-

pedagogické centrum v Prešove. 85 s. ISBN 80-8045-352-7. 
Kasáčová B. et al. 2006. Profesijný rozvoj učiteľov. Prešov: Metodicko-pedagogické 

centrum v Prešove. 164 s. ISBN 80-8045-431-0. 
Kaščák O., Pupala B. 2012. Škola zlatých golierov. Vzdelanie v ére neoliberalizmu. Praha: 

SLON, 208s. ISBN 978-80-7419-113-8. 



Autonómnosť a profesionalita učiteľa v rámci interakcie učiteľ – žiak 157 

Kosová B. 2000. Perspektívy predgraduálnej prípravy učiteľov. In: Vzdělávaní – 
brána k evropské integraci. Brno: Masarykova Univerzita, s. 453-458. ISBN 80-210-
2419-4. 

Liessmann K.P. 2011. Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědení. Praha: Academia. 
ISBN 978-80-200-1677-5. 

Maňák J., Janík T., Švec V. 2008. Kurikulum současné škole. Pedagogický výzkum  
v teorii a praxi. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-175-1. 

Švaříček R., Šeďová, K. 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: 
Portál. ISBN 978-80-7367-313-0. 

Vašutová J. a kol. 2008. Vzděláváme budoucí učitele. Nové přístupy k pedagogicko-
psychologické přípravě studentů učitelství. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-405-2. 

Vítečková M., Z. Gadušová, 2015. Vysokoškolské studium učitelství z pohledu začínajíci-
ho učitele a identifikace jeho problematických oblastí. In: Edukácia. Vedecko-
odobroný časopis. Roč.1, č.1, ISSN 1339-8725. 



Projekt okładki: Izabella Grzesiak 

Redaktor: Monika Simińska 

Redaktor techniczny: Dorota Borowiak 

Łamanie komputerowe: Eugeniusz Strykowski 

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 
61-701 POZNAŃ, UL. A. FREDRY 10 
www.press.amu.edu.pl 
Sekretariat: tel. 61 829 46 46, faks 61 829 46 47, e-mail: wydnauk@amu.edu.pl 
Dział Promocji i Sprzedaży: tel. 61 829 46 40, e-mail: press@amu.edu.pl 

Ark. wyd. 7,50. Ark. druk. 9,875. 

DRUK I OPRAWA: VOLUMINA.PL DANIEL KRZANOWSKI, SZCZECIN, UL. KS. WITOLDA 7–9 


