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Wstęp 

Problematykę publikowanych w niniejszym numerze Interdy-
scyplinarnych Kontekstów Pedagogiki Specjalnej artykułów spaja 
pojęcie „relacja”. Relacja rozumiana jako bycie z innymi umożliwia-
jące stawanie się sobą. Warunkiem rozwoju relacji jest kontakt. „By-
cie w pełnym kontakcie oznacza gotowość i możliwość pełnej, 
otwartej dwustronnej komunikacji treści pojawiających się w polu 
świadomości”1, wystarczające „otwarcie kanału komunikowania 
się, który łączy osoby”2. Relacja budowana w oparciu o doświad-
czenie kontaktu skutkuje dążeniem osób w niej uczestniczących do 
poznawania i rozumienia siebie nawzajem, a także samych siebie. 

Kształtowana w relacji intersubiektywność poprzez proces spo-
łecznej wymiany stwarza okoliczności dla indywidualnego rozwoju 
poznawczego. Podzielanie uwagi, naprzemienne działania są moż-
liwe dzięki modyfikacjom w zakresie rozumowania dokonywanym 
nieustannie przez partnerów interakcji3. „W wyniku internalizacji 
sposobów rozwiązywania problemów, jakie poznało się w toku 
podejmowania wspólnych działań z inną osobą”4 zyskują oni nowe 
konteksty rozwoju istotne dla nabywania i doskonalenia kompeten-
________________ 

1 A. Suchańska, Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 67. 

2 Ibidem. 
3 M. Gauvain, The social context of cognitive development, The Guilford Press, 

London, New York 2001, s. 80. 
4 R. Schaffer, Psychologia dziecka, PWN, Warszawa 2005, s. 222. 



8 Wstęp 

  

cji intelektualnych. W relacji zachodzi komunikacja. Można powie-
dzieć nawet, że relacja jest komunikacją. „Zarówno słowa, jak i pro-
zodyczne, niewerbalne elementy mowy zawierają informacje, które 
tworzą procesy reprezentacyjne w umyśle odbiorcy”5. 

W artykule Andrzeja Twardowskiego przedstawiony został 
szczególny rodzaj interakcji sprzyjających rozwijaniu umiejętności 
komunikacyjnych i poznawczych dzieci z niepełnosprawnościami. 
Autor założył, że pełnosprawne dzieci w wieku przedszkolnym 
mogą z powodzeniem odgrywać role tutorów w relacjach z niepeł-
nosprawnymi rówieśnikami. Dokumentując tezę, poświęcił wiele 
miejsca omówieniu badań na temat uczenia przez pełnosprawnych 
rówieśników (peer tutoring) oraz uczenia się z pełnosprawnymi ró-
wieśnikami (peer collaboration) w trakcie zabaw tematycznych. Wy-
różnił typy i formy rówieśniczego tutoringu stosowanego w terapii 
dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym, przed-
stawił ich właściwości oraz teoretyczne podstawy. 

„Powiązanie umysłów ze sobą odbywa się za pośrednictwem 
różnych modalności transferu energii i informacji”6. Małe dziecko 
prócz poczucia bezpieczeństwa buduje w relacji z responsywnym 
opiekunem fundament naprzemienności, punkt wyjścia w dialogu, 
bazę dla późniejszych społecznych związków. Poprzez rozmowę 
odkrywa formatywną i funkcjonalną naturę języka, doświadcza 
dostosowania się do partnera interakcji, przekracza ograniczenia 
„egocentryczności”, a co najważniejsze, jak chciał Wygotski, prze-
kształca „to co zewnętrzne” – mowę w „to co wewnętrzne” – myśl. 
W sytuacji, gdy utrwalone stany umysłu okazują się nieadaptacyjne, 
relacja z terapeutą (lub inną angażującą/znaczącą osobą) może 
wspomagać regulację emocji i przetwarzanie sygnałów społecz-
nych. Ponieważ każda relacja terapeutyczna zawiera element rze-
czywistej relacji7, może też dostarczać doświadczeń, które umożli-
________________ 

5 D.J. Siegel, Rozwój umysłu. Jak stajemy się tym, kim jesteśmy, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 250. 

6 Ibidem, s. 249. 
7 Ch.J. Gelso., J.A. Hayes, Relacja terapeutyczna, GWP, Gdańsk 2004, s. 135. 
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wiają wystąpienie zmian neurofizjologicznych8. W psychologii kli-
nicznej zorientowanej psychoanalitycznie relacja terapeutyczna 
pojmowana jest jako miejsce, w którym pacjent może zaistnieć jako 
osoba9. Terapeuta staje się w niej „narzędziem”, dzięki któremu 
pacjent ma szansę zdobycia wiedzy o sobie oraz „kontenerem” 
uczuć w sytuacji, gdy nie dysponuje on umiejętnością (zwłaszcza 
słownego) ich wyrażania. Próbę scharakteryzowania relacji tera-
peuty i dziecka z autyzmem, w świetle koncepcji Anny Alvarez, 
podejmuje Paulina Gołaska, terapeutka dzieci ze autyzmem. Doko-
nana przez nią analiza strategii terapeutycznych zawierająca odnie-
sienia do własnych spostrzeżeń i doświadczeń zachęca do dyskusji  
i autorefleksji. Odpowiedzi na pytania: kim jest współczesny tera-
peuta dziecka z zaburzeniami rozwoju, z niepełnosprawnością? Jak 
postrzega on proces terapii, jego cel i fundament? Kim jest dla niego 
pacjent – dziecko z autyzmem? – autorka udziela, odwołując się do 
literatury przedmiotu, działań badawczych prowadzonych w para-
dygmacie psychodynamicznym oraz używszy prowokującej meta-
fory. Skoro, jak zauważył Emmanuel Kant, „język pełen jest tego 
rodzaju pośrednich przedstawień unaoczniających, opartych na 
analogii, wskutek czego wyraz nie zawiera właściwego schematu 
dla pojęcia, lecz jedynie symbol dla refleksji”10, punkt widzenia 
zaproponowany przez Autorkę można przyjąć za kanwę dyskusji. 

Szczególną formą relacji (i rozmowy) z drugim człowiekiem jest 
nauczanie. Jeśli ma pełnić ono zakładane funkcje (dostarczać ucz-
niowi wiedzy i umiejętności), wymaga od nauczyciela dostrojenia 
się na wielu poziomach, zarówno do każdego z osobna, jak i do 
grupy odbiorców. Nauczanie stanowi wyzwanie poznawcze i emo-
cjonalne, którego realizacja możliwa jest pod warunkiem przyjęcia 
________________ 

8 Por. D.J. Siegel, op. cit., s. 256. 
9 M. Gracka-Tomaszewska, Kontakt w procesie terapii dziecka z zaburzeniami kon-

taktu, [w:] Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci, red. M. Zalewska,  
M. Święcicka, Zeszyty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sekcji Psychologii 
Klinicznej Dziecka, Warszawa 2005, s. 73–82. 

10 E. Kant, Krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1964, s. 301. 
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założenia o współpodmiotowości uczestników relacji. Odwołuje się 
do niego w rozważaniach na temat proffesional capital w edukacji 
XXI w. Tomasz Herzog. Osadzenie kompetencji – relacyjnych i ko-
munikacyjnych – w kontekście kulturowo-społecznym pozwala 
Autorowi poszukiwać uwarunkowań oraz barier na drodze ich 
kształtowania. Podwaliny proffesional capital tworzą jego zdaniem 
szeroko rozumiana wolność wypowiedzi i swoboda ekspresji.  
Z kolei dążenie do samodoskonalenia przez pedagoga/nauczyciela 
uznaje za zasadę kardynalną rozwoju współczesnej edukacji. Nikt 
nie jest samotną wyspą, by zatem nauczyciel i uczeń kompetencje 
swe mogli wzbogacać, zmierzyć się muszą z trzema wyzwaniami:  
z przeładowaniem informacyjnym, z różnorodnością stylów komu-
nikacyjnych (zależnych w tym ujęciu m.in. od przynależności poko-
leniowej) oraz kulturowymi odmiennościami partnerów relacji. Gra 
warta jest podjęcia, kompetentny pedagog interlokutor w edukacji 
to prawdziwy skarb. Potrafi tak strukturalizować działania eduka-
cyjne, by każdy uczeń miał nie tylko dostęp do wiedzy, ale i zyski-
wał kontekst dla kształtowania interpersonalnych i komunikacyj-
nych zasobów. 

Do problematyki profesjonalizmu w działaniach proponowa-
nych osobom z niepełnosprawnością intelektualną odnosiła się te-
goroczna konferencja American Association on Intellectual and Deve-
lopmental Disabilities (AAIDD), z której krótkie sprawozdanie 
zamieszczone zostało w niniejszym numerze kwartalnika. O jed-
nym z etapów projektu badawczego, który prezentowany był na 
wspomnianej konferencji przez przedstawicieli konsorcjum z Pol-
ski, traktuje doniesienie Natalii Marciniak-Madejskiej oraz Magda-
leny Adamskiej-Kijko ze Stowarzyszenia Na Tak w Poznaniu. Ma 
ono na celu ukazanie procesu projektowania nowoczesnych techno-
logii z aktywnym udziałem adresatów rozwiązań. 

Na ważność relacji nauczyciel – uczeń zwracają uwagę 
Agnieszka Dłużniewska i Izabella Kucharczyk. Wyniki prezento-
wanych badań wskazują rolę w procesie nauczania – uczenia się 
takich czynników jak poczucie sprawstwa, świadomość autonomii 
w uczeniu się, jakość środowiska, w tym działań podejmowanych 
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przez nauczycieli i rodziców. Autorki uważają, iż w celu podniesie-
nia efektywności procesu edukacyjnego realizowanego z uczniem 
ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (np. dysleksją), należa-
łoby zaproponować mu zarówno wsparcie mające na celu minima-
lizowanie skutków występujących dysfunkcji, jak i wsparcie w sfe-
rze emocjonalno-społecznej oraz wolicjonalno-motywacyjnej. 

Przykłady rozwiązań pedagogicznych i socjalnych, wspierają-
cych rozwój dzieci i młodzież w Niemczech mieli okazję obserwo-
wać studenci Wydziału Studiów Edukacyjnych biorący udział  
w międzynarodowym naukowym obozie w Darmstadt. Odbywał 
się on pod hasłem: The challenges for education and social work in con-
temporary world. Sprawozdanie z tego wydarzenia przygotowała 
doktorantka w Zakładzie Edukacji Elementarnej i Terapii Pedago-
gicznej UAM w Poznaniu, Michalina Kasprzak. 

Anna Jakoniuk-Diallo dotyka jednego z bieżących problemów 
rodziców i dzieci głuchych, które rozpoczynają naukę szkolną – 
diagnozy gotowości szkolnej oraz jej konsekwencji. Po pierwsze 
dostrzega utrudnienia pojawiające się na drodze do efektywnej  
diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, po drugie analizuje ich 
skutki. Zwraca uwagę na problemy towarzyszące podejmowaniu 
decyzji dotyczących wyboru placówki edukacyjnej dla dziecka. 
Stwierdza, iż dostosowanie procedury, której celem jest badanie 
gotowości szkolnej dzieci z wadą słuchu, wymaga od diagnosty 
przede wszystkim wiedzy i kompetencji z zakresu surdopedagogi-
ki. Znajomość zagadnień odnoszących się do kompetencji języko-
wych dziecka z wadą słuchu, głuchego, posługującego się językiem 
migowym, a co za tym idzie, umiejętność zbudowania optymalnej 
relacji diagnostycznej, pozwala na dobór adekwatnej wobec możli-
wości dziecka ścieżki kształcenia oraz wskazanie placówki eduka-
cyjnej, która w optymalny sposób wspierałaby jego rozwój. 

15. numer Interdyscyplinarnych Kontekstów Pedagogiki Spe-
cjalnej otwiera pogłębione teoretyczne studium Beaty Borowskiej- 
-Beszty na temat wkładu antropologii kulturowej w studia nad nie-
pełnosprawnością. Wspominam o nim dopiero teraz z pewnego 
powodu, który przedstawię w ostatnim akapicie. 
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Aktualizacja pojęcia „niepełnosprawność” łączy się z ukierun-
kowaniem na rozumienie doświadczeń Innego. Sprzyjają temu in-
terdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością, z których peda-
godzy specjalni mogą czerpać i prowadzić, uwzględniając również  
(a może przede wszystkim) perspektywę społeczną i kulturową. 
Dlaczego antropologia kultury jest istotna w studiach nad niepeł-
nosprawnością? – pyta Borowska-Beszta. Odpowiedzi dostarczają 
analizy antropologiczne prowadzone przez nią w czterech kontek-
stach: ontologicznym, epistemologicznym, retorycznym oraz poli-
tycznym, poprzedzone prezentacją definicji studiów nad niepełno-
sprawnością (za Stevenem Taylorem, Bonnie Shoultz, Pamelą 
Walker, Colinem Barnesem, Danem Goodleyem, Sharon L. Snyder, 
Davidem T. Mitchellem i Ronaldem J. Bergerem). 

Wartość antropologii kulturowej dla studiów nad niepełno-
sprawnoscią leży i w tym, że dają one badaczom okazję „odnalezie-
nia siebie przez poznanie innych”. Czy „odnalezienie siebie”  
w studiach nad niepełnosprawnością przez pedagogów specjalnych 
skutkować będzie aktualizacją teorii służącej (ciągle jeszcze) „prak-
tykom naprawczym” deficytów niepełnosprawności? Być może 
kluczem do zrozumienia Innego okaże się rezygnacja z prymarności 
ograniczeń i (negatywnie pojmowanej) odmienności (od normy),  
na rzecz otwartości wobec drugiego człowieka oraz gotowości  
i n t e r d y s c y p l i n a r n e g o  namysłu nad niepełnosprawnością,  
a w konsekwencji kondycją teorii współczesnej pedagogiki specjalnej. 

Wszystkim Autorkom i Autorom dziękuję za przygotowanie  
artykułów. 

Szanownych Czytelników zapraszam do wyrażenia opinii i dys-
kusji. 

Katarzyna Pawelczak kaspa@amu.edu.pl 
Adres Redakcji: ikps@amu.edu.pl 
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BEATA BOROWSKA-BESZTA

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wkład antropologii kulturowej  
w studia nad niepełnosprawnością 

ABSTRACT: Beata Borowska-Beszta, Wkład antropologii kulturowej w studia nad niepeł-

nosprawnością [Contribution of Cultural Anthropology to the Disability Studies]. 
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 15, Poznań 2016. Pp. 15–41. 
Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X 

Interdisciplinary studies on disability are conducted in the world by scholars from 
different disciplines and sub-disciplines, including special education. This article 
deals with an analysis of the evolution of the concept of disability studies and its’ 
implementation in anthropology that was narrowed to cultural anthropology, pri-
marily of American roots with references to British social anthropology. The basic 
question, which I answer from the perspective of the cultural anthropologists, is 
formulated as follows: why cultural anthropology is important in the disability 
studies? I give answers in the context of: ontological, epistemological, rhetorical and 
political issues. Anthropological analyzes are preceded by definitions of disability 
studies after Stteven aylor, Bonnie Shoultz, Pamela Walker; Colin Barnes; Dan 
Goodley; Sharon L. Snyder; David T. Mitchell and Ronald J. Berger. 

KEY WORDS: cultural anthropology, disability studies, theoretical review 

Wprowadzenie 

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością są prowa-
dzone na świecie przez uczonych z różnych dyscyplin i subdyscy-
plin, włączając pedagogikę specjalną. Niniejszy artykuł odnosi się 
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do analizy ewolucji koncepcji oraz realizacji studiów nad niepełno-
sprawnością w antropologii zawężonej do antropologii kulturowej 
głównie gruntu amerykańskiego z wzmiankami o antropologii spo-
łecznej na gruncie brytyjskim. Podstawowe pytanie, na które udzie-
lam odpowiedzi z perspektywy samych antropologów kultury oraz 
mojej własnej – pedagoga specjalnego, jest sformułowane nastę-
pująco: dlaczego antropologia kultury jest istotna w studiach nad 
niepełnosprawnością? Odpowiedzi udzielam w kontekstach: on-
tologicznym, epistemologicznym, retorycznym oraz politycznym. 
Kontekstowi aksjologicznemu poświęcę odrębne opracowanie. Ana-
lizy antropologiczne poprzedzam definicjami studiów nad niepeł-
nosprawnością za Stevenem Taylorem, Bonnie Shoultz, Pamelą 
Walker1, Colinem Barnesem2, Danem Goodleyem3, Sharon L. Sny-
der, Davidem T. Mitchellem4 i Ronaldem J. Bergerem5. 

Definiowanie studiów nad niepełnosprawnością 

Colin Barnes wskazuje, iż naukowe źródła ontologii studiów 
nad niepełnosprawnością wyrosły na fali krytyki społecznego mo-
delu niepełnosprawności m.in. dlatego, że „twierdzi się, że podział 
pojęciowy między uszkodzeniem i niepełnosprawnością, na którym 
opiera się model społeczny, jest fałszywy”6. Ponadto Colin Barnes 
________________ 

1 S. Taylor, B. Shoultz, P. Walker, Disability studies: Information and Resources 
http://thechp.syr.edu/wp-content/uploads/2013/10/Disability_Studies_2003_cur 
rent.pdf 2003 [dostęp: 7.04.2016]. 

2 C. Barnes, Disability Studies: what’s the point? (Notes for a verbal presentation 
at the ‘Disability Studies: Theory. Policy and Practice’ Conference; University of 
Lancaster, September 4th. 2003). http://disability-studies.leeds.ac.uk/files/library/ 
Barnes-Whats-the-point.pdf [dostęp: 7.04.2016]. 

3 D. Goodley, Disability Studies. An Interdisciplinary Introduction, Sage, London 2011. 
4 S.L. Snyder, D.T Mitchell, Cultural Locations of Disability, University of Chicago 

Press, Chicago 2006. 
5 R.J. Berger, Introducing Disability Studies, Lynne Rienner Publishers, London 2013. 
6 C. Barnes, Disability Studies: what’s the point?..., s. 10, [tłumaczenia wszystkich cy-

tatów z anglojęzycznych publikacji w artykule są autorstwa Beaty Borowskiej-Beszty]. 



Wkład antropologii kulturowej w studia nad niepełnosprawnością 17 

podkreśla, że „zniesienie barier nie rozwiąże problemów związa-
nych z niepełnosprawnością, ponieważ niektóre problemy napoty-
kane przez osoby z niepełnosprawnością są powodowane przez 
uszkodzenie na planie somatycznym, a nie przez społeczeństwo”7. 
Kenny Fries8 podkreśla z kolei epistemologię studiów oraz istotę 
udziału w studiach nad niepełnosprawnością, niepełnosprawnych 
badaczy, mówiąc, że takie studia są dla ludzi z niepełnosprawno-
ścią sposobem i możliwością gapienia się i wytrzeszczania oczu na 
tych, którzy gapią się na nich. Definicję współczesnych studiów nad 
niepełnosprawnością wskazują m.in. Steven Taylor, Bonnie Shoultz 
i Pamela Walker9, którzy traktują je jako fenomen społeczny, kultu-
rowy i polityczny. Autorzy uważają, że w przeciwieństwie do me-
dycznych, klinicznych lub terapeutycznych perspektyw ujmowania 
niepełnosprawności studia nad niepełnosprawnością koncentrują 
się na sposobie, w jaki niepełnosprawność jest definiowana i repre-
zentowana w społeczeństwie. Dodam jeszcze w uzupełnieniu, że 
studia nad niepełnosprawnością koncentrują się również na defi-
niowaniu i eksploracji reprezentacji niepełnosprawności w kulturze 
dominującej, kulturach niepełnosprawności oraz artefaktach i sym-
bolach kulturowych10. Dla S. Taylora, B. Shoultz, P. Walker „studia 
nad niepełnosprawnością są tętniącym i zróżnicowanym terenem 

________________ 

7 Ibidem, s. 16. 
8 K. Fries, Staring back: The disability experience from the inside out, Plume, New 

York 1997. 
9 S. Taylor, B. Shoultz, P. Walker, op. cit. 

10 Dane opublikowałam m.in. w publikacjach: B. Borowska-Beszta, Niepełno-

sprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
Kraków 2012; B. Borowska-Beszta, Etnografia stylu życia kultury dorosłych torunian  

z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013; B. Borowska- 
-Beszta, Kultury niepełnosprawności w kontekstach teoretycznych i realiach badawczych – 

szkice analizy strukturalnej http://www.pion.pl/artykuly/czytelnia/kultury-niepelno 
sprawnosci-w-kontekstach-teoretycznych-i-realiach-badawczych-szki 2014 [dostęp: 
30.04.2016]. Oswajanie odmienności kulturowej. 11 Raportów z polskich jakościowych 

badań pedagogicznych i andragogicznych, red. B. Borowska-Beszta, WBWOmniScrip-
tum, Saarbrücken 2016. 
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lub obszarem badawczym”11. Autorzy potwierdzają, że mają na 
myśli interdyscyplinarne oraz multidyscyplinarne studia nad fe-
nomenem. Żadna pojedyncza dyscyplina, zdaniem autorów, nie 
może sobie uzurpować prawa do prowadzenia studiów nad niepeł-
nosprawnością. Badacze wskazują, że studia nad niepełnosprawno-
ścią to „teren badawczy dla dyscyplin naukowych, takich jak histo-
ria, socjologia, literatura, nauki polityczne, prawo, ekonomia, studia 
kulturowe, antropologia, geografia, filozofia, teologia, studia gen-
der, medioznawstwo i studia nad komunikacją oraz sztuka”12. Mo-
im zdaniem autorzy powyższego uporządkowania, wykluczyli 
niesłusznie i nazbyt pospiesznie pedagogikę jako dyscyplinę oraz 
szczególnie jej subdyscyplinę pedagogikę specjalną, w których 
można prowadzić i de facto prowadzone są studia nad niepełno-
sprawnością zagranicą i w Polsce. Jednakże mam na myśli badania 
prowadzone albo przez akademików realizujących je w teoretycz-
nych modelach społecznego i kulturowego konceptualizowania 
niepełnosprawności, umożliwiających istotny udział głosu środo-
wisk z niepełnosprawnością i kultur niepełnosprawności albo przez 
polskich akademików, pedagogów specjalnych mających niepełno-
sprawności np. fizyczne, sensoryczne i inne, do których bezpośred-
nio odnoszą się w badaniach własnych, niekiedy projektowanych  
z innych perspektyw oraz wpisujących się profesjonalnym działa-
niem w interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością. W jaki 
sposób S. Taylor, B. Shoultz, P. Walker13 uzasadniają to, czym stu-
dia nad niepełnosprawnością nie są? Autorzy piszą „(nie są ani me-
dycyną, ani rehabilitacją, edukacją specjalną, kinezyterapią, terapią 
zajęciową i profesjami skierowanymi na wyleczenie, zapobieganie 
lub terapię niepełnosprawności)”14. Komentując na bieżąco powyż-
szy zakres, trudno się, moim zdaniem, zgodzić na wykluczenie ze 
studiów nad niepełnosprawnością subdyscypliny, jaką jest pedago-
________________ 

11 S. Taylor, B. Shoultz, P. Walker, op. cit., s. 1. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
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gika specjalna z jednego prostego powodu – otóż procesy edukacyj-
ne i edukacja istnieją w podstawowych systemach dowolnej kul- 
tury, stąd trudno pominąć procesy edukacyjne w studiach nad nie-
pełnosprawnością pojmowanych jako studia kulturowe. Można 
jednakże przyznać rację S. Taylorowi, B. Shoultz i P. Walker w ana-
lizowanej publikacji, iż priorytetowe kierunki badań w studiach 
nad niepełnosprawnością są działaniami wykluczającymi w celach 
badawczych postępowania lecznicze, naprawcze, terapeutyczne  
i w taki sposób ingerujące w tożsamość człowieka z niepełnospraw-
nością oraz oparte na konceptualizacji niepełnosprawności zgodnie  
z modelem medycznym. Błędnie jednak, moim zdaniem, autorzy 
założyli, że ontologia pedagogiki specjalnej uwzględnia jedynie  
perspektywę medycznego modelu niepełnosprawności z pominię-
ciem kulturowego, społecznego, interakcyjnego, praw człowieka itp.  
S. Taylor, B. Shoultz, P. Walker15 podkreślają natomiast, że studia nad 
niepełnosprawnością wpisują się w socjologiczną koncepcję niepeł-
nosprawności odniesioną do modelu mniejszości precyzującego sta-
tus osób niepełnosprawnych jako grup mniejszości kształtujących 
ich doświadczenia w społeczeństwie. Akademicy zgadzają się rów-
nież z dwiema innymi koncepcjami konceptualizowania niepełno-
sprawności w studiach nad niepełnosprawnością. Z jednej strony są 
bowiem badacze niepełnosprawności postrzegający ją w perspek-
tywach konstruktu kulturowego, tożsamości kulturowej, czyli ist-
niejących kultur niepełnosprawności (np. Colin Barnes i Geof Mer-
cer16, Sharan E. Brown17, Beata Borowska-Beszta18) lecz z drugiej 
________________ 

15 Ibidem. 
16 C. Barnes, G. Mercer, Disability Culture: Assimilation or Inclusion?, [w:] Hand-

book of Disability Studies, Sage Publications, red. G.L. Albrecht, K. Seelman, M. Bury, 
Inc. London, Londyn 2001, s. 515–534. 

17 S.E. Brown, What Is Disability Culture?, “Disability Studies Quarterly”, Spring 
2002, Volume 22, No. 2, s. 34–50. 

18 Dane o kulturach niepełnosprawności opublikowałam kolejno m.in. w publi-
kacjach: B. Borowska-Beszta, Niepełnosprawność w kontekstach…; B. Borowska-Beszta,  
Etnografia stylu życia kultury dorosłych…; B. Borowska-Beszta, Kultury niepełnospraw-

ności w kontekstach…; Oswajanie odmienności kulturowej… 
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strony są i inni, postrzegający ją jako etykietę i konstrukt społeczny 
(m.in. Tom Shakespeare19, Nicholas Watson20, Elżbieta Zakrzewska- 
-Manterys21, Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska22). 

Studia nad niepełnosprawnością definiuje kolejno Colin Bar-
nes23. Autor zauważa krytycznie, że takie „studia są badaniami od-
rębnych sił ekonomicznych, politycznych i kulturowych wspierających 
i podtrzymujących niepełnosprawność (jak podkreślono w Ruchu 
Praw Osób Niepełnosprawnych) po to, aby uzyskać znaczącą i prak-
tyczną wiedzę na temat dalszego zwalczania wspomnianych sił”24. 
Definicję studiów nad niepełnosprawnością wskazuje kolejno Dan 
Goodley w książce pt. Disability studies. Autor definiuje je jako zmia-
nę paradygmatu: od niepełnosprawności pojmowanej „jako osobiste  
i kłopotliwe położenie do niepełnosprawności, jako patologii społecz-
nej”25. Autor referuje relacje wobec niepełnosprawności następująco: 

osoby z niepełnosprawnością były znienawidzone, traktowane, jako 
obiekty egzotyczne, obiekty litości, traktowania protekcjonalnego  
i ignorancji. Niepełnosprawność wzbudzała także podziw, ciekawość, 
fascynację i sympatię. Studia nad niepełnosprawnością odpowiadają 
badawczo na te akty życia politycznego i kulturalnego26. 

Kolejną definicję studiów, którą włączam do rozważań w niniej-
szym artykule, skonstruowali Sharon L. Snyder, David T. Mitchell, 
________________ 

19 T. Shakespeare, Cultural representations of disabled people: dustbins for disavowal?, 

“Disability and Society” 1994, 9(3), s. 283–299. 
20 T. Shakespeare, N. Watson, The social model of disability: an outdated ideology?, 

“Journal Research in Social Science and Disability” 2002, Vol. 2, s. 9–28. 
21 E. Zakrzewska-Manterys, Down i zespół wątpliwości. Studium z socjologii cier-

pienia, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1995; E. Zakrzewska-Manterys, 
Upośledzeni umysłowo. Poza granicami człowieczeństwa, Wydawnicwo Naukowe UW, 
Warszawa 2010. 

22 A. Kumaniecka-Wiśniewska, Kim jestem? Tożsamość kobiet upośledzonych umy-

słowo, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005. 
23 C. Barnes, Disability Studies: what’s the point?... 
24 Ibidem, s. 10 [dostęp: 7.04.2016]. 
25 D. Goodley, Disability Studies. An Interdisciplinary Introduction, Sage, London 

2011, s. XI. 
26 Ibidem. 
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a przywołał Ronald J. Berger27. Autorzy uważają, że studia nad niepeł-
nosprawnością stanowią interdyscyplinarne pole badań obejmujących 
reprezentacje pochodzące z nauk społecznych i humanistycznych, 
rehabilitacji medycznej oraz profesji edukacyjnych, istotnych dla zro-
zumienia ludzkości28. Jak można dostrzec, z powyżej wskazanych 
definicji wyłania się przedmiot interdyscyplinarnych badań, które 
w istotny sposób podkreślają badanie relacji i oddziaływań spo-
łecznych i kulturowych kultur, jednakże z uwzględnieniem badania 
skali makro-procesów społeczno-kulturowych oraz z uwzględnie-
niem wybranych systemów kultury, jak ekonomia i polityka. Wska-
zane definicje analizowane powyżej preferują procesy dotyczące 
studiów prowadzonych w skali makrospołecznej i makro-kulturo-
wej. Analizowane koncepcje, z wyjątkiem Sharon L. Snyder, Davida 
T. Mitchella29, nie wskazują systemu kultury, jakim jest edukacja ani 
jej procesów, jako gruntu odniesienia empirycznego studiów nad 
niepełnosprawnością. 

Antropologiczne studia nad niepełnosprawnością 

Kontekst ontologiczny 

Devva Kasnitz i Russell Shuttleworth uważają, że „etnologiczne 
podejście do fenomenów odmienności, różnicy, inności oraz po-
strzegania innych jako tematu badań jest unikatowym aspektem 
antropologii, powodującym naturalne zaangażowanie się tej dyscy-
pliny w studia nad niepełnosprawnością”30. Autorzy zauważają, że 
w ogóle dla badaczy z obszaru nauk społecznych i humanistycz-
________________ 

27 R.J. Berger, op. cit. 
28 S.L. Snyder, D.T. Mitchell, Cultural Locations of Disability, University of Chica-

go Press, Chicago 2006. 
29 Ibidem. 
30 D. Kasnitz, R. Shuttleworth, Introduction: Anthropology in Disability Studies, 

“Disability Studies Quarterly”, Summer 2001, Vol. 21, No. 3, s. 2–17. 
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nych osoby z niepełnosprawnością lub chorzy stają się przykładami 
odmienności, inności. Coś, co odróżnia i wyróżnia antropologię 
kulturową w kontekstach epistemologicznych, można powiązać ze 
stwierdzeniem D. Kasnitz i R. Shuttlewortha31, że antropolodzy 
poznają innych, aby odnaleźć siebie. Autorzy dodają, że odmien-
ność fenomenu niepełnosprawności, identyfikowana pierwotnie 
przez inne dyscypliny, włącza badawczo również doświadczonych 
etnografów poszukujących odrodzenia ich poczucia oraz rozumie-
nia doświadczeń innego w znanym terenie badawczym. Ponadto, 
zdaniem D. Kasnitz i R. Shuttlewortha, „badania antropologiczne 
nad niepełnosprawnością interesują antropologów jeszcze z innych 
powodów: poszukiwania odmienności i inności bliżej domu oraz 
sama kategoria niepełnosprawności konstruowana społecznie i kul-
turowo z istotnymi implikacjami, w jaki społeczeństwa różnorodnie 
dystrybuują władzę”32. 

Aspekt pierwszy 

Antropologia kulturowa to subdyscyplina antropologii zajmują-
ca się badaniem kultury i jej procesów, w tym procesów związa-
nych z niepełnosprawnością ludzką. Antropolodzy kultury podjęli 
próby zrozumienia i naukowego zbadania niepełnosprawności zanim 
w Stanach Zjednoczonych zaczęto rozwijać i oficjalnie ustanowiono 
interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością. Chronologicz-
nie analizując problem związków dyscypliny i interdyscyplinarne-
go pola badań, można dostrzec dane o tym, że studiowanie niepeł-
nosprawności w sposób antropologiczny ma swe źródła i związki  
w konfliktach militarnych i ich skutkach oraz wiąże się badaniem 
niepełnosprawności wśród ludności cywilnej i wojska, generowa-
nych przez konflikty militarne i wojny. Pomijam tu obszerną histo-
rię badań antropologicznych uwzględniających narracje i relacje  
z wojen perskich rejestrowanych przez ojca antropologii kulturo-
wej, geografii i historii Herodota z Halikarnassu w V w. p.n.e., bo-
________________ 

31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
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wiem, zdaniem antropolog kulturowej Heather Battles33, to wojna  
w Wietnamie poprzedziła ustanowienie amerykańskich, interdyscy-
plinarnych studiów nad niepełnosprawnością. Autorka pisze, że 

przed utworzeniem studiów nad niepełnosprawnością jako interdy-
scyplinarnego pola badań, istniało wśród antropologów zainteresowa-
nie badaniami związanymi ze społecznymi kierunkami badań nad nie-
pełnosprawnością w ramach Ruchu Praw Osób Niepełnosprawnych 
(Disability Rights Movement). Działania badawcze rozpoczęto od mo-
mentem powrotu do USA w 1975 r. weteranów wojny w Wietnamie, 
którzy stali się niepełnosprawni34. 

Antropolodzy kultury dzięki prowadzonym badaniom etnogra-
ficznym, obserwacji uczestniczącej i pracom terenowym mogli mieć 
wkład w procesy rehabilitacji weteranów. Heather Battles kontynu-
uje, że odrębne pole badań, jako interdyscyplinarne studia nad nie-
pełnosprawnością, zostało utworzone oficjalnie w 1982 r. przez To-
warzystwo Studiów nad Niepełnosprawnością (Society for Disability 

Studies)35. Sięgając natomiast wstecz do początku XX w. i pierw-
szych zainteresowań badawczych antropologów kultury problema-
tyką niepełnosprawności ludzkiej bez kontekstu interdyscyplinar-
nych studiów nad niepełnosprawnością, chciałabym przywołać 
badania antropologiczne nad epilepsją z 1934 r. prowadzone przez 
Ruth Benedict36, ponadto Jane R. Hanks, L.M. Hanks Jr37, którzy 
badali niepełnosprawność fizyczną w latach 60. XX w. oraz badania 
etnograficzne Robert B. Edgertona dotyczące osób etykietowaych  
w Stanach Zjednoczonych jako upośledzonych mentally retarded – 
________________ 

33 H. Battles, Toward Engagement: Exploring the Prospects for an Integrated Anthro-

pology of Disability, “vis-à-vis: Explorations in Anthropology”, 2011, Vol. 11, No. 1,  
s. 107–124. 

34 Ibidem, s. 108. 
35 Ibidem, s. 109. 
36 R. Benedict, Anthropology and the Abnormal, “Journal of General Psychiatry”, 

1934, 10, s. 59–80. 
37 J.R. Hanks, L.M. Hanks, The Physically Handicapped in Certain Non-Occidental 

Societies, “Journal of Social Issues”, 1948, Volume 4, Issue 4, s. 11–20. 
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upośledzonych umysłowo38. Następnie w latach 60. XX w. brytyjska 
antropolog społeczna Mary Douglas39 opisała pięć uniwersalnych  
w kulturach podejść do anomalii. Inne ważne studia antropologiczne 
nad niepełnosprawnością prowadziła nad achondroplazją – karło-
watością w latach 80. m.in. Joan Ablon40. Z kolei w latach 90.  
w amerykańskich badaniach nad niepełnosprawnością warto odno-
tować prace badawcze Michaela Angrosino, znanego w Polsce 
uczonego amerykańskiego, autora podręcznika metodologicznego 
pt. Badania etnograficzne i obserwacyjne41. M. Angrosino prowadził 
badania etnograficzne fenomenu niepełnosprawności w kulturze 
Zachodu, w Stanach Zjednoczonych, poświęcając uwagę proble-
mom dorosłości, a także seksualności osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, ponadto badał koncepcje deinstytucjonalizacji42. An-
tropolodzy prowadzili również studia nad rehabilitacją osób z nie-
pełnosprawnością. Wśród nich znajdują się badania prowadzone 
przez Davida Hershensona43. Kolejne interesujące badania antropo-
logiczne dotyczące niepełnosprawności intelektualnej prowadzili na 
gruncie antropologii amerykańskiej Ray McDermott i Herve Varen-

________________ 

38 R.B. Edgerton, A Patient Elite: Ethnography in a Hospital for the Mentally Retard-

ed, “American Journal of Mental Deficiency” 1963, 68, s. 372–497; R.B. Edgerton, The 

Cloak of Competence: Stigma in the Lives of the Mentally Retarded, University of Califor-
nia Press, Berkeley 1967. 

39 M. Douglas. Czystość i zmaza, PIW, Warszawa 2007. 
40 J. Ablon, Little people in America: The social dimensions of dwarfism, Praeger, 

New York 1984; J. Ablon, Living with difference: Families with dwarf children, Praeger, 
New York 1988. 

41 M. Angrosino, Badania etnograficzne i obserwacyjne, PWN, Warszawa 2010. 
42 M. Angrosino napisał kluczowe publikacje poświęcone niepełnosprawności 

intelektualnej, wśród nich: M. Angrosino, Metaphors of Stigma: How Deinstitutional-

ized Mentally Retarded Adults See Themselves, “Journal of Contemporary Ethnography” 
1992, 21(2) s. 171–199; M. Angrosino, The Ethnography of Mental Retardation: An 

Applied Perspective, “Journal of Contemporary Ethnography” 1997, 26(1), s. 98–109; 
M. Angrosino Opportunity House: Ethnographic Stories of Mental Retardation, Altami-
ra Press, Walnut Creek 1998. 

43 D. Hershenson, Conceptions of Disability: Implications for Rehabilitation. “Reha-
bilitation Counseling Bulletin” 1992, 35(3), s. 154–160. 
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ne44 (1998). W kolejnych latach uczonymi, którzy napisali ważne 
publikacje i raporty ze studiów antropologicznych nad niepełno-
sprawnością są Benedict Ingstad i Susan Reynolds Whyte45 i ich 
książka pt. Disability in Local and Global Worlds. Studia nad niepełno-
sprawnością, mimo iż mają zwolenników wśród antropologów i są 
stale prowadzone, zdaniem Davida Hershensona46 bywają margina-
lizowane na tle zainteresowań uczonych całej subdyscypliny, jaką 
jest antropologia kulturowa. 

Aspekt drugi 

Antropologia kultury i jej teoria posługuje się terminami i kon-
cepcjami odmienności47 odmienności psychosomatycznej48 koncepcją 
innego, która nota bene jest wieloletnią klamrą tytułu konferencji 
organizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza na Wy-
dziale Studiów Edukacyjnych. Ta subdyscyplina współcześnie od-
rzuca etnocentryzm, supremację, hegemoniczność badacza, jednoli-
tość czy monolityczność konstruktów niepełnosprawności oraz 
traktuje wskazane kategorie odmienności i inności jak szczególnie 
podmioty, które je semantycznie stanowią z należnym im uszano-
waniem. Owo uszanowanie podmiotów z niepełnosprawnością 
szczególnie podkreślała Aleksandra Rzepkowska, antropolog kultu-
ry podczas własnego referatu konferencji pt. Odmienność w kulturze 
w dniach 28–29 września 2015 r., zorganizowanej przez Katedrę 
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. 
________________ 

44 R. McDermott, H. Varenne, Adam, Adam, Adam, and Adam: The Cultural Con-
struction of a Learning Disability. In Successful Failure: The School America Builds, [w:] 
Successful Failure: The School America Builds, red. H. Varenne, R. McDermott, CO: 
West-view Press, Boulder 1999, s. 25–44. 

45 B. Ingstad, S.R. Whyte, Disability in Local and Global Worlds, Univ. Calif. Press, 
Berkeley 2007. 

46 D. Hershenson, Toward a Cultural Anthropology of Disability and Rehabilitation, 
“Counseling Bulletin” 2000, 43(3), s. 150–157. 

47 A. Perzanowski, Odmieńcy. Antropologiczne studium dewiacji, Wydawnictwo 
DiG, Warszawa 2009. 

48 Oswajanie odmienności psychosomatycznej… 
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Aspekt trzeci 

Antropolodzy kultury, zdaniem D. Hershensona49 definiują 
niepełnosprawność i wyraźnie odróżniają ją jako kategorię teore-
tyczną inną, od pojęcia choroba, schorzenie, którymi zajmuje się ba-
dawczo antropologia medyczna. Nie wykluczają oni aspektów 
biomedycznych w wymiarze semantyki fenomenu, lecz dodatko-
wo wskazują konfuzje terminologiczne napotykane w antropologii 
kulturowej, a dotyczące studiów nad niepełnosprawnością. Wy-
brane definicje niepełnosprawności precyzują D. Hershenson50, 
J.ani Klotz51, Heather Battles52, Vikramendra Kumar53 i inni. V. Ku-
mar, cytując Jani Klotz, pisze, że niepełnosprawność jest komplek-
sowym fenomenem społecznym, kulturowym i biomedycznym54. 
Heather Battles55 precyzuje uniwersalizm doświadczeń ludzkich  
i światowy zakres wątków kulturowych w definiowaniu niepełno-
sprawności, mówiąc, że uszkodzenie (impairment) i niepełno-
sprawność (disability) są fundamentalnymi ludzkimi doświadcze-
niami w różnych kulturach. Russell Shuttleworth i Devva Ksnitz 
piszą z kolei, że „pomimo wzrastającej uwagi na problemy klu-
czowe niepełnosprawności w antropologii, antropologia niepełno-
sprawności cały czas doświadcza terminologicznej konfuzji doty-
czącej nadmiernych teoretycznych uproszczeń oraz radykalnie 
relatywistycznych uprzedzeń, które są przeciwstawne podejściom 

________________ 

49 D. Hershenson, Toward a Cultural…, s. 150–157. 
50 Ibidem. 
51 J. Klotz, The Culture Concept: Anthropology, Disability Studies and Intellectual 

Disability, paper presented to Disability Studies and Research Institute Symposium, 
“Disability at the Cutting Edge: A Colloquium to Examine the Impact on Theory, Research 

and Professional Practice,” University of Technology, 2003. http://www.transforming. 
cultures.uts.edu.au/pdfs/new_paths_klotz.pdf, za: B. Borowska-Beszta, Niepełno-

sprawność w kontekstach… 
52 H. Battles, op. cit., s. 107–124. 
53 V. Kumar, Anthropological Perspective of Disability, “International Journal of In-

formation Research and Review” 2016, Vol. 03, Issue, 02, s. 1892–1901. 
54 Ibidem, s. 1894. 
55 H. Battles, op. cit., s. 107. 
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krytycznym”56. Autorzy mają na myśli również konfuzje dotyczą-
ce zamiennego stosowania przez antropologów pojęć uszkodzenie  
i niepełnosprawność. 

Aspekt czwarty 

Antropologia kultury uwzględnia biomedyczne aspekty, lecz 
poszukuje kulturowych definicji i koncepcji niepełnosprawności 
odniesionych do relacji kultury dominującej i kultur niepełno-
sprawności. Jednocześnie antropolodzy kultury krytykują nadmier-
ną medykalizację procesów konstruowania niepełnosprawności. 
Aleksandra Rzepkowska57, polska antropolog kultury z UMK w To-
runiu, napisała krytyczny tekst poświęcony m.in. negatywnym skut-
kom diagnoz medycznych, po badaniach terenowych własnych  
z udziałem osób z zespołem Aspergera. Autorka pisze: 

ważną cechą medycznych etykiet diagnostycznych jest też to, że choć 
(tak jak i inne etykiety) są one fundowane społecznie, a więc mają cha-
rakter względny, uproszczony, a czasem arbitralny i mogą być nietraf-
ne, to jednak silnie „przyklejają się” do osoby – bardzo trudno się ich 
pozbyć. Nawet przy znacznej poprawie funkcjonowania oraz stopnio-
wego przystawania do społecznych standardów, osoba z rozpoznanym 
zespołem Aspergera i w taki sposób identyfikowana przez otoczenie, 
prawdopodobnie zawsze narażona będzie na dystans i nieufność58. 

Autorka wskazuje ponadto, iż trzeba wiedzieć, że „diagnoza 
może stać się główną siłą napędową innego destrukcyjnego proce-
su, jakim jest medykalizacja własnej osoby”59. 

Z tych i innych rozważań autorki z 2014 r. wypływają cenne, 
choć wcale nie nowe wnioski dla pedagogów specjalnych i pedago-
________________ 

56 R. Shuttleworth, D. Kasnitz, Stigma, community, ethnography: Joan Ablon’s con-

tribution to the anthropology of impairment/disability, „Medical Anthropology" 2004, 
182, s. 153. 

57 A. Rzepkowska, Zespół Aspergera – społeczno-kulturowe konsekwencje diagnozy, 
„Zeszyty Wiejskie” 2014, 14, t. 19, s. 143–153. 

58 A. Rzepkowska, op. cit., s. 149. 
59 Ibidem. 
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gicznych studiów nad niepełnosprawnością, o potrzebie włączania 
dyscyplin uwzględniających inne sposoby konceptualizowania nie-
pełnosprawności niż medyczno-kliniczne oraz o potrzebie badań 
procesów medykalizacyjnych. Do analogicznych wniosków doszło 
uprzednio wielu uczonych pracujących naukowo w społecznym  
i kulturowym modelach niepełnosprawności z dyscyplin takich jak 
antropologia kulturowa: David Hershenson60, Devva Kassnitz, Rus-
sell Shouttleworth61, Jani Klotz62, Heather Battles63 oraz socjologia  
z przedstawicielami takimi jak Colin Barnes64, Colin Barnes i Geof 
Mercer65 Tom Shakepreare66 czy wreszcie przedstawiciele polskiej 
pedagogiki specjalnej od lat 90. XX w. prowadzący badania nad 
teoretycznym konceptualizowaniem niepełnosprawności i rehabili-
tacji oraz edukacji osób z niepełnosprawnością. Problemowi związ-
ków antropologii kulturowej, jako teoretycznej perspektywie badań 
oraz jej empirycznej warstwie, czyli metodologii, a także aplikacji 
terenowych badań etnograficznych, nad niepełnosprawnością po-
święcałam uprzednio uwagę w publikacjach z lat 1999–2017. 

Aspekt piąty 

Antropologia kulturowa uwzględnia Boasowską zasadę relaty-
wizmu kulturowego w konceptualizowaniu niepełnosprawności, co 
oznacza, że sama niepełnosprawność, jej semantyczny zakres, po-
chodzenie i przyczyny, sposoby jej interpretacji oraz postępowania 
wobec niej będą postrzegane i rozumiane odmiennie w różnych kul-
turach. Inaczej będą rozumiane w kulturach arabskich np. Jordanii, 
________________ 

60 D. Hershenson, Toward a Cultural Anthropology of Disability and Rehabilitation, 
“Counseling Bulletin” 2000, 43(3), s. 150– 157. 

61 D. Kassnitz, R. Shuttleworth, op. cit. 
62 J. Klotz, op. cit. 
63 H. Battles, op. cit., s. 107–124. 
64 C. Barnes, Disabling Imagery And The Media. An Exploration of the Principles for 

Media Representations of Disabled People. http://disability-studies.leeds.ac.uk/files/ 
library/Barnes-disabling-imagery.pdf 1992 [dostęp: 7.04.2016]. 

65 C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008. 
66 T. Shakespeare, Cultural representations of disabled people…, s. 283–299; T. Shake-

speare, The Disability Reader: Social Science Perspectives, Cassell, London 1998. 
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Arabii Saudyjskiej, inaczej w kulturze Japonii, Singapurze, Indiach 
czy państwach kultury Zachodu. Inaczej będą konceptualizowane 
wskazane problemy niepełnosprawności w kulturach zawodowych, 
kultur dominujących. Innych problemów związanych dysfunkcją, 
niepełnosprawnością, aż do karōshi (śmierci z przepracowania) do-
świadczą bieznesmani z Japonii, a innych biznesmani z Polski. Czym 
innym będzie niepełnosprawność i wynikające z niej konsekwencje 
życiowe dla członków organizacyjnych kultur wojskowych67, mam 
na myśli np. weteranów wojennych wojny w Wietnamie, weteranów 
współczesnych konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie, czym 
innym np. dla członków polskiej organizacji Stowarzyszenie „Rodzi-
na Wojskowa”. Inna będzie kulturowa koncepcja niepełnoprawności 
ofiar ataków terrorystycznych w Państwie Islamskim (Islamic State) 
IS, a inna poza fundamentalistami z IS. Inną koncepcję niepełno-
sprawności dziecka będą miały radykalne środowiska feministyczne 
lub kultury aborcyjne na świecie i w Polsce, a inną środowiska i kul-
tury pro-life. Czym innym będzie niepełnosprawność dla kultur aka-
demickich – pedagogów specjalnych, a czym innym dla członków 
kultur niepełnosprawności68 itd. Te właśnie niuanse i problemy wy-
łaniające się na styku niepełnosprawności, kultury, polityki i ekono-
mii oraz systemów kultury takich jak język, edukacja, sztuka, religia 
(sacrum) są przedmiotem zainteresowań antropologicznych w stu-
diach nad niepełnosprawnością, lecz także interesują pedagogów  
w pedagogicznych studiach nad niepełnosprawnością. 

W 1994 r. Danuta Pękala-Gawędzka69 pisała o relatywizmie, od-
niesionym co prawda do kategorii stanowiących oś zainteresowań 
________________ 

67 B. Borowska-Beszta, Metodologiczne konteksty badań kulturowych w obszarze an-
dragogiki specjalnej, „Rocznik Andragogiczny” 2009, s. 110–123. 

68 B. Borowska-Beszta, Kultury niepełnosprawności w kontekstach teoretycznych i re-
aliach badawczych – szkice analizy strukturalnej, http://www.pion.pl/artykuly/czytelnia/ 
kultury-niepelnosprawnosci-w-kontekstach-teoretycznych-i-realiach-badawczych-szki 
2014 [dostęp: 30.04.2016]; B. Borowska-Beszta, Aborcja eugeniczna (aborcja ze względu 
na niepełnosprawność) w opiniach polskich studentów studiów uniwersyteckich II. stopnia 
na kierunku pedagogika specjalna: Raport z etnograficznego studium przypadku [Raport  
z badań w toku wydawniczym]. 

69 D. Pękala-Gawędzka, Antropologia medyczna a etnofarmakologia, „Lud” 1994,  
t. 77, s. 13–21. 
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naukowych antropologii medycznej, ale jej uwagi są istotne również  
i analogiczne, w kontekstach pojęcia niepełnosprawności, stanowią-
cego kategorię badawczą antropologii kulturowej. Autorka pisze, że 

badacze od dawna zwracali uwagę na zróżnicowanie pojęć zdrowia, 
normalności, choroby. Okazało się, że kategorie te, nie mają treści uni-
wersalnej, są zrelatywizowane kulturowo. Zjawiska uważane w jednej 
kulturze za symptomy choroby, w innej przeciwnie – mogą być ozna-
kami zdrowia, a w jeszcze innej – nie mieć żadnego znaczenia dla oce-
ny zdrowia70. 

Powyższe uwagi dotyczące relatywizmu niepełnosprawności 
analizowałam na przykładzie w publikacji z 2012 r. przy okazji 
omawiania koncepcji brokeringu kulturowego i niepełnosprawności 
wśród imigrantów z Azji do Stanów Zjednoczonych71. 

Aspekt szósty 

Antropologia kulturowa uwzględnia ogląd i analizy fenomenu 
niepełnosprawności i postępowania wobec niej w kontekstach od-
miennych procesów kulturowych i idiomatyczności odrębnych kul-
tur. Oznacza to, że polskie dziecko z niepełnosprawnością może zo-
stać porzucone emocjonalnie i fizycznie przez rodziców (przed lub) 
po urodzeniu, ale istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że (zdrowi 
psychicznie) polscy rodzice oskarżą dwulatka o czary, „złe oko” oraz 
skażą na głód i powolne umieranie, jak to się dzieje na ulicach afry-
kańskich wiosek72. Z kolei analogicznie ze względów kulturowych, 
obyczajowych (ale i prawnych) żadna polska kobieta z zespołem 
Downa mająca starszą pełnosprawną siostrę nie ma analogicznych 
szans na zamęście i nie zostanie w Polsce drugą żoną męża pełno-
sprawnej siostry, jak to się dzieje niekiedy w kulturach arabskich na 
Bliskim Wschodzie i poligamicznych małżeństwach aranżowanych. 
________________ 

70 Ibidem, s. 16. 
71 B. Borowska-Beszta, Niepełnosprawność w kontekstach… 
72 A. Cimpric, UNICEF WCARO, Dakar https://www.unicef.org/wcaro/wca 

ro_children-accused-of-witchcraft-in-Africa.pdf April 2010 [dostęp: 7.04.2016]. 
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Ponadto w Polsce jest bardzo mało prawdopodobne, że kobieta  
z niepełnosprawnością intelektualną zostanie pod przymusem wy-
dana za mąż (forced marriage), co ma miejsce w kulturach arabskich73. 
Mimo iż wskazane powyżej przykłady bywają badane, dyskutowane, 
krytykowane oraz budzą wiele wątpliwości (zwłaszcza małżeństwa 
zawierane pod przymusem), zilustrowany sposób wchodzenia w 
aranżowane i poligamiczne związki małżeńskie pełnosprawnego 
rodzeństwa daje w innej tradycji kulturowej status żony siostrze  
z zespołem Downa oraz zabezpieczenie bytu do śmierci. Z kolei pro-
blem relatywizmu kulturowego w obrębie samych kultur niepełno-
sprawności w kulturze Zachodu wskazałam w tekście, pt. Kultury 
niepełnosprawności w kontekstach teoretycznych i realiach badawczych – 
szkice analizy strukturalnej74, gdzie dokonywałam analizy strukturalnej 
wybranych kultur niepełnosprawności wraz z omówieniem ich 
symboliki. Przykładem mogą być odmienne symbole lingwistyczne  
i artefakty, z jakich korzystają uczestnicy danych kultur, inne np.  
w kulturach osób z niepełnosprawnością fizyczną i somatyczną, a zu-
pełnie inne w kulturach osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Kontekst epistemologiczny 

Aspekt pierwszy 

Antropologia kulturowa jako subdyscyplina naukowa angażuje 
procesy uczestnictwa badacza w terenie i korzystanie z paradygma-
tu badawczego partycypacyjnego i konstruktywistycznego75. 
________________ 

73 IDA submission for the joint General Comment/Recommendation of the 
Committee on the Rights of the Child and the Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women on harmful practices http://www.ohchr.org/Docu 
ments/HRBodies/CEDAW/HarmfulPractices/InternationalDisabilityAlliance.pdf 
[dostęp: 7.04.2016]. 

74 B. Borowska-Beszta, Kultury niepełnosprawności w kontekstach… 
75 E. Guba., Y.S. Lincoln, Competing paradigms in qualitative research, [w:] N.K. Den-

zin, red. Y.S. Lincoln, Handbook of qualitative research, CA Sage, Thousand Oaks 1994, 
s. 105–117. 
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Aspekt drugi 

Antropologia kulturowa umożliwia prowadzenie studiów kul-
turowych i badanie problemów odniesionych do relacji kultury 
dominującej wobec fenomenów niepełnosprawności. Interesujące są 
w tym kontekście badania Mary Douglas i jej pięć koncepcji uni-
wersalnych postaw kultury wobec anomalii. Wśród nich są podejścia 
od (1) interpretacji anomalii, (2) fizycznego kontrolowania, (3) uni-
kania, (4) etykietowania anomalii jako zagrożenia, (5) przyswojenia 
anomalii i wykorzystania jej na użytek własnej kultury76. Ponadto 
antropologia kulturowa umożliwia badanie relacji kultury dominu-
jącej wobec kultur niepełnosprawności i ich członków czy też  
w perspektywie wewnętrznej, dotyczącej struktur, procesów we-
wnętrznych różnych kultur niepełnosprawności. 

Aspekt trzeci 

Antropologia kulturowa uwzględnia dzięki najczęściej stosowa-
nym strategiom badań terenowych, obserwacji uczestniczącej i meto-
dzie etnograficznej, dochodzenie i procedowanie badawcze indukcyjne 
oraz tworzenie teorii kulturowej studiów nad niepełnosprawnością. 
Ponadto to właśnie badania etnograficzne, zdaniem Michaela Angro-
sino77 – antropologa kultury badającego problematykę dorosłości, sek-
sualności i deinstytucjonalizacji osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną – są odpowiednie do studiowania zachowań społecznych lub 
zagadnień, które nie zostały jeszcze w pełni wyjaśnione. 

Aspekt czwarty 

Antropologia kulturowa w etnograficznym wymiarze empirii, 
uwzględnia dwie płaszczyzny prowadzenia badań: emiczną (we-
wnętrzną), czyli z perspektywy uczestników sceny kulturowej i etic 
(zewnętrzną), czyli przefiltrowaną dogłębnie przez badacza. Przy 
czym perspektywa emiczna oddaje głos uczestnikom kultur niepeł-
________________ 

76 M. Douglas, op. cit., s. 79. 
77 M. Angrosino, Badania etnograficzne… 
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nosprawności, co jest z kolei kluczowe w epistemologii studiów nad 
niepełnosprawnością78. 

Aspekt piąty 

Antropologia w wymiarach praktyki badawczej autoetnografii 
daje szansę uczestnikom scen kulturowych niepełnosprawności, 
niekoniecznie profesjonalnym badaczom z niepełnosprawnością, 
aby stali się badaczami własnej kultury. Przykłady prowadzonych 
badań opublikowałam w artykule o autoetnografii z 2009 r.79. Inna 
opcja, podkreślana przez Davida Hershensona, dotyczy sytuacji, 
gdy dzięki tak pomyślanym badaniom selfowym, antropolog kultu-
ry z niepełnosprawnością może prowadzić badania antropologiczne 
w ramach studiów nad niepełnosprawnością, w kontekstach wła-
snej kultury80. Taką badaczką jest m.in. Amerykanka Devva Kasnitz, 
antropolog kultury, socjolodzy Colin Barnes, Tom Shakespeare. 

Aspekt szósty 

David Hershenson81 w końcowej części artykułu przedstawia 
pytania, które powinny być jego zdaniem postawione w konstruo-
waniu badań etnograficznych w ramach antropologicznych studiów 
nad niepełnosprawnością. Autor zaleca zwrócenia uwagi i poznanie: 

– Czy istnieje koncepcja niepełnosprawności w kulturze? 
– Jeśli tak, co konstytuuje bycie niepełnosprawnym? 
– Jeśli niepełnosprawność istnieje jako koncepcja w kulturze, to 

w jaki sposób kultura wskazuje, że w członkowie kultury po-
winni działać czy zachowywać się (włączając reakcje i uczucia) 
wobec osób, które są kategoryzowane jako niepełnosprawne? 

– Jakie struktury (np. idee, zachowania, obiekty materialne, ar-
tefakty) istnieją w kulturze w celu promowania lub wzmac-

________________ 

78 B. Borowska-Beszta, Etnografia stylu życia kultury dorosłych… 
79 B. Borowska-Beszta, W tym cieniu jest tyle słońca. Autoetnografia, „Pedagogika 

Kultury” 2009, t. 5, s. 81–96. 
80 D. Hershenson, Toward a Cultural Anthropology of Disability and Rehabilitation, 

“Counseling Bulletin” 2000, 43(3), s. 150–157. 
81 Ibidem. 
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niania kulturowo akceptowanych sposobów zachowania wo-
bec osób z niepełnosprawnością? 

– Jakie struktury istnieją w kulturze w celu ułatwiania funkcjo-
nowania osobom z niepełnosprawnością? 

– Czy koncepcja niepełnosprawności obecna w danej kulturze 
prowadzi do koncepcji rehabilitacji czy nie? (W nazistowskich 
Niemczech, pisze David Hershenson, niepełnosprawność była 
rozpoznawana i miała status oraz koncepcję, która nie prowa-
dziła do koncepcji rehabilitacji lecz do koncepcji ekstermina-
cji). Moim zdaniem, analogicznie można by zapytać, jaka jest 
status i koncepcja niepełnosprawności w dominującej kulturze 
polskiej lat 2016–2017? 

– David Hershenson kontynuuje pytania i zaleca, aby postawić 
również pytanie badawcze o to: jak jest postrzegana koncepcja 
pracy w danej kulturze, (np. istotna do fizycznego przetrwa-
nia, duchowego zbawienia lub nie jest moralną koniecznością) 
i w jaki sposób te koncepcje oddziałują na koncepcje rehabili-
tacji (społecznej) osób z niepełnosprawnością?82 

Kontekst retoryczny 

Antropologiczne badania nad niepełnosprawnością nasycone są 
dwugłosem z silnym akcentem i ekspozycją w raportach danych 
verbatim i wewnętrznego głosu z terenu. Dodatkowo niekiedy po-
jawia się specyficzna retoryka literacka, dotycząca kataklizmów, 
wojen, retoryka mediów, retoryka osobista weteranów, retoryka 
opresyjnego stosunku kultur do fenomenu niepełnosprawności. 

Kontekst polityczny 

Badania antropologiczne są niekiedy uwikłane w wątki i kontek-
sty polityczne, gdy prowadzone są w modelu partycypacyjnych ba-
________________ 

82 Ibidem, s. 150–157. 
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dań w działaniu (action research). Bywa, że są prowadzone przez 
uczonych aktywistów zasilających fundacje, stowarzyszenia i towa-
rzystwa oraz reprezentują głos, potrzebę zmian i interesy studiowa-
nej grupy. Sam wątek wymagałby osobnego omówienia ze względu 
na złożoność i problemów epistemologicznych, etycznych, które się 
w tle ujawniają. Chcę jednakże powiedzieć za Susan Wendell83, że nie 
jest bez znaczenia: kto definiuje niepełnosprawność i co ma na celu?  
A dowody zarówno pozytywne i negatywne mamy zwłaszcza w 
historii współczesnej, historii najnowszej dotyczącej kulturowej kon-
troli fenomenu niepełnosprawności, na drodze praktyk eugenicz-
nych84. Niekiedy jednak to badacz, antropolog kultury, który nie jest 
aktywistą, może również dokonać pozytywnych zmian w badanej 
scenie kulturowej i rozwiązać palące problemy. Jednym z nich może 
być przykład wskazany niegdyś przez Jamesa Spradleya85 i dotyczą-
cy zaspokojenia interesów i potrzeb uczestników badań, rdzennych 
mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Chodziło o redukcję alkoholi-
zmu w plemieniu Indian z Ameryki Północnej, oprócz realizacji ba-
dań etnograficznych w danym plemieniu. Ponadto wątki i uwikłania 
polityczne ujawniają się w tle prowadzenia antropologicznych badań 
edukacyjnych w działaniu, w celach emancypacyjnych i dokonania 
zmian edukacyjnych oraz społecznych, które promuje na gruncie 
polskim Hana Červinková86. Autorka dostrzega w antropologii edu-
kacyjnej siłę sprawczą i pozytywne skutki zaangażowanej antropolo-
gii edukacyjnej, wspierającej jej zdaniem procesy demokratyczne na 
drodze emancypacji dzięki pracom badawczym antropologów. 

Hana Červinková, pisze: 

antropologia edukacyjna w inspirujący sposób łączy tradycje pedago-
giczne i antropologiczne, a w kontekście omawianej tu problematyki 

________________ 

83 S. Wendell, The Rejected Body. Feminist Philosophical Reflections on Disability, 
Routledge, New York 1996, s. 23. 

84 B. Borowska-Beszta, Aborcja eugeniczna… 
85 J. Spradley, The Ethnographic interview, Holt, Rinehart and Winston, New York 

1979. 
86 H. Červinková, Badania w działaniu i zaangażowana antropologia edukacyjna, 

„Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2012, 1(57), s. 7–18. 
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najbardziej inspirująca jest praca tych antropologów, którzy jako edu-
katorzy pomagają ludziom w upełnomocnieniu i emancypacji poprzez 
stosowanie w różnych projektach edukacyjnych „pedagogiki demokra-
cji”, wpisującej w prowadzenie badań w działaniu metody typowe dla 
etnografii87. 

Autorka postrzega antropologów edukacji jako kreatorów 
zmian edukacyjnych. Nie jest to jedyny sposób konceptualizowania 
badań antropologicznych w edukacji, jednakże idąc tym tropem, 
można zapytać, jakie polityczne znaczenia i wartość emancypacyjną 
mają dla studiów nad niepełnosprawnością badania w działaniu 
oparte na obserwacji uczestniczącej, badaniach etnograficznych? 
Moim zdaniem mają istotne, gdyż zaangażowane studia nad nie-
pełnosprawnością prowadzone zgodnie z epistemologią antropolo-
gii kulturowej zostaną skonfrontowane teoretycznie i empirycznie, 
z co najmniej trzema opisanymi teoretycznie koncepcjami oraz 
opresjami kulturowymi, stanowiącymi jednocześnie problemy ist-
niejące w kulturze dominującej, w kontekście teoretyzowania ciele-
sności osób z niepełnosprawnością i poważnych jej implikacji. 
Wśród nich chcę wskazać: 

– hegemoniczny ableizm – opisany przez Ronalda Bergera jako 
ableizm, który „zakłada, że niektórzy ludzie (i ich ciała) są 
‘normalne’ i nadrzędne w stosunku do innych ludzi (i ich ciał), 
które są nienormalne i podrzędne, a to wzmaga instytucjonal-
ną dyskryminację opartą na różnicach”88; 

– ideologię niepełnosprawności – opisaną przez Tobina Siebersa, 
który zauważa, że „ideologia niepełnosprawności, jest naj-
prostszą formą preferencji pełnosprawności rozumianej jako 
cielesności lecz w najbardziej radykalnej formie, definiuje 
podstawy determinowania człowieczeństwa, ustalając pod-
stawy szacowania i oceny ciała i umysłu, co nadaje lub odbiera 
status człowieczeństwa danej indywidualnej osobie”89; 

________________ 

87 Ibidem, s. 13 
88 R.J. Berger, op. cit., s. 8. 
89 T. Siebers, Disability Theory, The University of Michigan Press, Ann Arbor 

2008, s. 8. 
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– kulturową kontrolą niepełnosprawności – opisaną jako kulturowa 
kontrola anomalii przez Mary Douglas90, której prowadzenie 
za pomocą praktyk eugenicznych i instrumentu, jakim jest 
aborcja eugeniczna „głęboko uszkodzonych i zdeformowa-
nych płodów” – opisała Beata Borowska-Beszta91. 

Wskazane powyżej trzy grupy problemów teoretycznych doty-
czących cielesności i niepełnosprawności mających implikacje na 
planie społecznym i kulturowym niewątpliwie wymagają od bada-
czy antropologów kultury zaangażowanych postaw badawczych  
w kierunku zmian społecznych. W tym kontekście bardzo aktualne 
jest nadal pytanie H. Beckera92, po której stronie jest badacz kultu-
ry? Kolejne pytanie istotne dotyczy tego, czy jest po stronie becke-
rowskiego underdoga w dążeniach do zmian? – albo po której stronie 
w ogóle jest? 

Konkluzja 

Analizy w powyższym artykule dotyczyły wkładu antropologii 
kulturowej w studia nad niepełnosprawnością. O ile czytelne są 
drogi ewolucji konstytuowania przez antropologów kultury przed-
miotu badań antropologicznych, można by postawić dodatkowe 
pytanie: jaki związek mogą mieć i mają powyższe osiągniecia antro-
pologów kultury z pedagogicznymi studiami nad niepełno-spraw-
nością? Otóż, moim zdaniem, pedagogiczne studia nad niepełno-
sprawnością mogą być i są prowadzone z perspektywy antropologii 
kulturowej, uwzględniając zarówno osiągnięcia antropologów w ba-
daniach nad niepełnosprawnością, jak i epistemologiczny kontekst 
badań i tzw. myślenie antropologiczne opisane przez Philipa  
C. Salzmana, Patricię C. Rice93 czy Bartłomieja Walczaka94. Konklu- 
________________ 

90 M. Douglas, op. cit. 
91 B. Borowska-Beszta, Aborcja eugeniczna… 
92 H. Becker, Whose Side Are We On?, „Social Problems”, Winter 1967, Vol. 14, 

No. 3, s. 239–247. 
93 P.C. Salzman, P.C. Rice, Myśleć jak antropolog, GWP, Gdańsk 2009. 
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dując analizy ram przedmiotu interdyscyplinarnie konceptualizowa-
nych studiów nad niepełnosprawnością prowadzonych w pedago-
gice specjalnej, chciałabym zauważyć pewną prawidłowość polega-
jącą na tym, że zdarza się, że nazwa studia nad niepełnosprawnością, 
staje się dla pedagogów specjalnych nośnym i atrakcyjnym mode-
lem prowadzenia badań społecznych, kulturowych w Polsce, lecz 
istnieje niekiedy jedynie w warstwie deklaratywnej akademików, 
pedagogów specjalnych wobec zupełnie innej rzeczywistości i pa-
radygmatów badawczych, w których dani akademicy istnieją. Jeśli 
bowiem akademicy deklarujący prowadzenie studiów nad niepeł-
nosprawnością pomijają społeczne i kulturowe konstrukty oraz 
modele niepełnosprawności, a prowadzą w istocie badania w mo-
delu klinicznym zorientowane na terapię i naprawczość, można 
mieć pewność, że w żadnym razie nie realizują studiów nad niepeł-
nosprawnością, mimo uprzednich deklaracji. 
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Wstęp 

Do końca lat 70. ubiegłego wieku dziecko było traktowane jak 
„puste naczynie”, które dzięki nauczającym oddziaływaniom doro-
słych stopniowo „napełnia się” wiedzą i umiejętnościami. Zakłada-
no, że decydujący wpływ na rozwój dziecka mają osoby dorosłe. 
Nie brano pod uwagę, że dzieci mogą uczyć się nawzajem. Dopiero 
opublikowana w roku 1990 praca pod redakcją Hugh Foot, Michelle 
Morgan i Rosalyn Shute podważyła tezę, że relacje z dorosłymi są 
głównym motorem rozwoju psychicznego dziecka1. Wykazano  
w niej, że od pierwszych tygodni życia dziecko wchodzi w sieć spo-
łecznych związków z różnymi osobami i że w jego rozwoju bardzo 
ważną rolę odgrywają relacje z rówieśnikami. Udokumentowano, 
że w tych relacjach dzieci mogą występować w rolach nauczycieli  
i pomocników, pod warunkiem, że stworzy się im odpowiednie 
warunki i uczyni współodpowiedzialnymi za przebieg procesu 
uczenia2. 

Badania prowadzone w ostatnim trzydziestoleciu wykazały, że 
kontakty z rówieśnikami pozytywnie wpływają na rozwój rucho-
wy, poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka. W relacjach  
z rówieśnikami dziecko uczy się nawiązywać kontakty społeczne, 
współpracować, pomagać i dzielić się. Nabywa takie kompetencje, 
jak: zgłaszanie inicjatyw, obrona własnych interesów, negocjowanie, 
osiąganie zamierzonych celów, podporządkowywanie się woli in-
nych i odgrywanie roli przywódcy. Interakcje z rówieśnikami 
wspierają rozwój poznawczy. Stwierdzono, że sama obecność kole-
gów wpływa mobilizująco na aktywność umysłową dziecka. Np. 
dzieci w wieku przedszkolnym w obecności rówieśników rozwią-
zywały zadania szybciej i lepiej niż wówczas, gdy rozwiązywały je 
________________ 

1 H.C. Foot, M.J. Morgan, R.H. Shute, Children helping children, John Wiley & 
Sons, New York 1990, s. 3–17. 

2 A. Twardowski, Wpływ nauczających relacji z pełnosprawnymi rówieśnikami na 

rozwój dzieci z niepełnosprawnościami, [w:] Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywi-

stość. Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych, red. T. Żółtkowska, 
M. Wlazło, ZAPOL, Szczecin 2008, s. 145–146. 



Rola rówieśniczego tutoringu w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych dzieci 45 

w samotności3. Kontakty z rówieśnikami pobudzają również rozwój 
emocjonalny dziecka. Sprzyjają kształtowaniu się zdolności do  
empatii i samokontroli emocjonalnej, rozpoznawania emocji partne-
rów oraz umiejętności wyrażania emocji w sposób społecznie ak-
ceptowany. 

Celem tego opracowania jest udokumentowanie tezy, że pełno-
sprawne dzieci w wieku przedszkolnym mogą z powodzeniem 
odgrywać role tutorów w relacjach z niepełnosprawnymi rówieśni-
kami. Rozpocznę od omówienia typów rówieśniczego tutoringu  
i ukazania ich teoretycznych podstaw. Następnie przeanalizuję 
dwie główne formy rówieśniczego tutoringu stosowanego w terapii 
dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym – uczenia 
przez pełnosprawnych rówieśników oraz uczenia się z pełno-
sprawnymi rówieśnikami w trakcie zabaw tematycznych. 

Typy rówieśniczego tutoringu 

W literaturze przedmiotu wyróżniono dwa typy rówieśniczych 
interakcji o charakterze nauczającym: „uczenie przez rówieśnika” 
(ang. peer tutoring) oraz uczenie się z rówieśnikiem (ang. peer collabo-
ration)4. 

„Uczenie przez rówieśnika” opisuje sytuację, w której jedno 
dziecko (tutor) pomaga drugiemu (uczniowi) opanować określone 
wiadomości i umiejętności poprzez przekazywanie instrukcji lub 
bezpośrednie kierowanie czynnościami partnera. Zazwyczaj tutorzy 
________________ 

3 C.R. Cooper, Development of collaborative problem-solving among preschool chil-

dren, “Developmental Psychology” 1980, nr 5, s. 433–440. 
4 William Damon i Erin Phelps wyróżniają jeszcze „uczenie się zespołowe” 

(ang. cooperative learning). Termin ten opisuje sytuację, kiedy nauczyciel dzieli 
uczniów danej klasy na kilkuosobowe zespoły i członkowie każdego z nich rozwią-
zują określony problem lub zadanie współpracując ze sobą, ponieważ tylko dzięki 
współpracy mogą osiągnąć sukces. (W. Damond, E. Phelps, Strategies uses of peer 

learning in children’s education, [w:] Peer relationships in child development, red.  
T.J. Berndt, G.W. Ladd, John Willey & Sons, New York 1989, s. 135–157). 
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są w tym samym wieku metrykalnym co uczniowie, a tylko czasami 
są nieco starsi. Natomiast pomimo tego samego lub zbliżonego 
wieku, między dziećmi występuje różnica w poziomie kompetencji. 
Tutor posiada wyższy poziom wiedzy i umiejętności od ucznia, jest 
ekspertem, a uczeń nowicjuszem. Relacja między nimi ma charakter 
asymetryczny. Ekspert dostarcza wskazówek, instrukcji i porad 
oraz kieruje wysiłkami nowicjusza mającymi na celu rozwiązanie 
określonego zadania5. 

Uczenie przez rówieśnika znajduje uzasadnienie w koncepcji 
Lwa Wygotskiego6. Według tej koncepcji rozwój psychiczny dziec-
ka dokonuje się w relacjach z osobami, które wiedzą więcej o kultu-
rowo akceptowanych sposobach działania i narzędziach, wśród 
których najważniejszy jest język. Najpierw wiedza i umiejętności są 
doświadczane w interakcji społecznej, a dopiero później zostają 
zinternalizowane i ulegają dekontekstualizacji. Aby ukazać spo-
łeczno-interakcyjną naturę rozwoju, Lew Wygotski zaproponował 
koncepcję „strefy najbliższego rozwoju”7. Według niego kluczowe 
znaczenie dla rozwoju psychicznego ma rozwiązywania proble-
mów pod kierunkiem i we współpracy z dorosłymi i kompetent-
niejszymi rówieśnikami. Koncepcja strefy najbliższego rozwoju 
opiera się na założeniu, że różnica w poziomach kompetencji musi 
iść w parze z lepszym rozumieniem przez tutora potrzeb nowicju-
sza, ponieważ informacje podawane w sposób znacznie przekracza-
jący możliwości poznawcze nowicjusza byłyby nieprzydatne. Teo-
ria Lwa Wygotskiego wymaga więc, aby związek między tutorem  
i nowicjuszem był relacją intersubiektywną, w której zawarta jest 
pewna doza wspólnego zrozumienia. Dla Wygotskiego idealni 
partnerzy to tacy, którzy nie są sobie równi, przy czym nierówność 
________________ 

5 A. Twardowski, Możliwości wykorzystania rówieśniczego tutoringu w edukacji 

dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki 
Specjalnej” 2014, nr 5, s. 21–22. 

6 L.S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne, PWN, Warszawa 1971. 
7 Strefa najbliższego rozwoju to różnica między poziomem kompetencji, jaki 

dziecko ujawnia wykonując jakieś zadanie przy pomocy kogoś „wiedzącego więcej” 
a poziomem, jaki ujawnia wykonując zadanie samodzielnie. 
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dotyczy rozumienia, a nie władzy. „Z tego powodu zarówno doro-
śli, jak i rówieśnicy mogą przyczynić się do rozwoju poznawczego 
dziecka w toku interakcji. Aby jednak rozwój ten mógł zachodzić 
podczas interakcji rówieśniczej, konieczny jest wyższy stopień 
przygotowania któregoś z partnerów”8. 

Termin „uczenie się z rówieśnikiem” opisuje sytuację, w której 
dzieci o podobnym poziomie zdolności dzielą się informacjami, aby 
rozwiązać określone zadanie. Wiedza posiadana przez dzieci jest 
niepełna i dlatego żadne z nich nie potrafi rozwiązać zadania sa-
modzielnie. Natomiast mogą je rozwiązać we współpracy, wymie-
niając się posiadanymi informacjami i pomagając sobie w zdoby-
waniu nowych. Jest to uczenie się poprzez wspólne odkrywanie. 
Dokonuje się w ramach symetrycznej relacji, w atmosferze wzajem-
nej sympatii i przy równym zaangażowaniu obojga partnerów9. 

Uczenie się z rówieśnikiem znajduje uzasadnienie w teorii Jeana 
Piageta, który podkreślał, że interakcja dziecka z dorosłym jest 
asymetryczna, ponieważ dorosły ma większą wiedzę i władzę, a to 
narusza warunek wzajemności niezbędny do osiągnięcia zrówno-
ważenia struktur poznawczych10. Ze względu na fakt, że punkt 
widzenia dorosłego dominuje, dziecko porzuca swoje pomysły, 
często jeszcze słabo skrystalizowane i niemogące konkurować z po-
mysłami dorosłego. Ponieważ dziecko zgadza się z pomysłami do-
rosłego, nie uczy się ich samodzielnego weryfikowania. Zgadzanie 
się z dorosłym nie prowadzi do poznawczej restrukturyzacji, a tym 
samym nie stymuluje rozwoju umysłowego dziecka. Inaczej jest  
w relacjach z rówieśnikami, ponieważ charakteryzują się równowa-
gą zdolności poznawczych i władzy. W sytuacji, kiedy partner ma 
odmienne zdanie, dziecko dąży do wyjaśnienia swojego punku 
widzenia poprzez skonfrontowanie go z punktem widzenia partne-
________________ 

8 J. Tudge, B. Rogoff, Wpływ rówieśników na rozwój poznawczy – podejście Piageta  

i Wygotskiego, [w:] Dziecko wśród rówieśników i dorosłych, red. A. Brzezińska, G. Lu-
tomski, B. Smykowski, Zysk i S-ka, Poznań 1995, s. 191. 

9 A. Twardowski, Możliwości wykorzystania rówieśniczego tutoringu…, s. 22. 
10 J. Piaget, Mowa i myślenie u dziecka, Książnica – Atlas, Warszawa – Lwów 

1929. 
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ra. Zatem kontakty z rówieśnikami wywołują konflikty poznawcze  
i zmuszają dziecko do ich rozwiązywania. Tym samym skłaniają 
partnerów do intelektualnej współpracy i przyczyniają się do prze-
zwyciężenia przez nich egocentryzmu poznawczego. Mówiąc inaczej: 
interakcja społeczna staje się źródłem postępu w rozwoju poznaw-
czym dzięki temu, że prowadzi do konfliktu społeczno-poznaw-
czego. „Oczywiście konflikt społeczno-poznawczy sam z siebie nie 
tworzy nowych form operacji umysłowych, natomiast doprowadza 
do utraty równowagi, co z kolei wyzwala aktywność poznawczą. 
Konflikt społeczno-poznawczy działa jak katalizator w reakcji che-
micznej: choć nie jest obecny w końcowym produkcie, to jest nie-
zbędny, aby reakcja mogła nastąpić”11. 

Tutoring w formie uczenia  
przez pełnosprawnych rówieśników 

Pierwszą udaną próbę przygotowania pełnosprawnych rówie-
śników do roli tutorów przeprowadził Phillip Strain ze współ-
pracownikami w latach 70. ubiegłego wieku12. Badacze za pomocą 
procedury modelowania nauczyli czteroletnie dzieci o ilorazie inte-
ligencji powyżej 130 punktów i bardzo wysokim poziomie rozwoju 
społecznego różnych sposobów zapraszania kolegów do wspólnej 
zabawy. Przeszkolone dzieci miały okazję wykorzystać nabyte 
umiejętności w trakcie zabaw z trojgiem rówieśników w wieku od 
3,7 do 4,3 lat13, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiar-
kowanym. Niepełnosprawne dzieci ujawniały znaczne opóźnienie 
rozwoju mowy oraz nie reagowały na prośby opiekunów. Terapeu-
tyczne sesje z udziałem pełnosprawnych tutorów odbywały się 
________________ 

11 A.N. Perret-Clermont, Social interaction and cognitive development in children, 

Academic Press, London 1980, s. 178. 
12 P.S. Strain, Effects of peer social initiations on withdrawn preschool children: Some 

training and generalization, “Journal of Abnormal Child Psychology” 1977, nr 5,  
s. 445–455. 

13 Pierwsza cyfra oznacza rok życia, a druga – miesiąc. 
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codziennie, w oddzielnym pokoju, przez 15 minut. Już po kilkuna-
stu dniach niepełnosprawne dzieci zaczęły włączać się we wspólne 
zabawy oraz podejmować rozmowy. Później ta sama procedura 
była z powodzeniem stosowana w odniesieniu do kolejnych dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie z opóźnionym rozwojem mowy, 
a także w stosunku do dzieci autystycznych, które nie nawiązywały 
kontaktów z rówieśnikami i nie reagowały na polecenia opiekunów. 
Po serii kilkunastu sesji terapeutycznych z pełnosprawnymi tuto-
rami wszystkie niepełnosprawne dzieci częściej włączały się w kon-
takty interpersonalne i częściej je inicjowały. Ponadto wyraźnie 
spadła u nich liczba zachowań aspołecznych, a wzrosła liczba za-
chowań prospołecznych14. W kolejnych badaniach prowadzonych 
przez zespół Phillipa Straina pełnosprawne dzieci uczyły się,  
jak zachęcać niepełnosprawnych rówieśników do porozumiewania 
się poprzez zadawanie pytań, nakłanianie do udzielenia odpo-
wiedzi oraz podawanie gotowej wypowiedzi i proszenie o jej po-
wtórzenie15. 

Przygotowanie pełnosprawnego dziecka do roli tutora odbywa 
się w trzech etapach. Najpierw terapeuta wyjaśnia pełnosprawne-
mu dziecku dlaczego powinno nawiązywać interakcje z niepełno-
sprawnymi kolegami i bawić się z nimi. Następnie zaznajamia tuto-
ra z istotą pierwszej strategii. W drugim etapie terapeuta uczy 
dziecko, w jaki sposób powinno posługiwać się strategią w kontak-
tach z niepełnosprawnymi rówieśnikami. W tym celu demonstruje 
różne, potencjalne reakcje niepełnosprawnych partnerów i uczy 
dziecko, jak ma na nie reagować. W trzecim etapie sprawdzany jest 
stopień opanowania strategii przez tutora i wprowadzane są nie-
zbędne korekty. Odbywa się to w naturalnych warunkach, tzn.  
w grupie przedszkolnej, zazwyczaj podczas zabaw dowolnych. 
________________ 

14 P.S. Strain, R.E. Shores, M.A. Timm, Effects of peer social initiation on the behav-

ior of withdrawn preschool children, “Journal of Applied Behavior Analysis” 1977,  
nr 10, s. 289–298. 

15 P.S. Strain, M.M. Kerr, E.U. Regland, Effects of peer-mediated social initiation and 

prompting/reinforcement procedures on the social behavior of autistic children, “Journal of 
Autism and Developmental Disorders” 1979, nr 9, s. 41–54. 
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Terapeuta uważnie obserwuje poczynania tutora i w razie potrzeby 
stosuje trzy typy podpowiedzi. Pierwszy to wyrażane wprost wer-
balne instrukcje – na przykład: „Zaproponuj Jankowi grę w bierki”, 
„Spróbuj mówić o dinozaurze, którego Jacek trzyma”. Drugi typ to 
podpowiedzi ogólniejsze: „Teraz twoja kolej, aby coś powiedzieć”, 
„Spróbuj jeszcze raz”. Podpowiedzi trzeciego typu mają charakter 
niewerbalny. Terapeuta posługuje się obrazkami (np. rysunkiem 
przedstawiającym parę rozmawiających dzieci) lub gestami (np. 
pokazuje rękami, aby tutor zbliżył się do partnera). Kiedy tutor 
opanuje pierwszą strategię, terapeuta przystępuje do uczenia dru-
giej, a później kolejnych. 

Bardzo ważne jest pytanie: jakie strategie stosowane przez tuto-
ra najbardziej sprzyjają rozwojowi umiejętności komunikacyjnych  
u niepełnosprawnych rówieśników? Badacze starali się zidenty-
fikować takie strategie, analizując wyniki badań nad rozwojem 
mowy we wczesnych stadiach ontogenezy oraz badań nad nawią-
zywaniem interakcji społecznych przez małe dzieci. Howard Gold-
stein i Susan Wickstrom wyodrębnili sześć strategii, które powinny 
ułatwiać niepełnosprawnym partnerom zapoczątkowanie komuni-
kacyjnej interakcji i podtrzymanie jej przez pewien czas16. Były to:  
1) nawiązywanie kontaktu wzrokowego, 2) tworzenie wspólnego 
pola uwagi, 3) inicjowanie wspólnej zabawy, 4) zachęcanie partnera 
do wyrażania próśb, 5) mówienie o czynnościach wykonywanych 
przez siebie lub partnera oraz 6) reagowanie na wypowiedzi part-
nera – ich powtarzanie, rozszerzanie lub proszenie o dodatkowe 
informacje. Nauczyciel ułatwiał tutorom prowadzenie oddziaływań, 
pokazując im w razie konieczności obrazki ilustrujące poszczególne 
strategie. Po 20 sesjach terapeutycznych poziom umiejętności na-
wiązywania kontaktów społecznych przez dzieci z autyzmem 
wzrósł i utrzymywał się po zakończeniu oddziaływań. 

Ważna jest nie tylko jakość strategii opanowanych przez tuto-
rów, ale również ich liczba. Można bowiem zastanawiać się, czy 
________________ 

16 H. Goldstein, S. Wickstrom, Peer intervention effects on communicative interven-

tion among handicapped and nonhandicapped preschoolers, “Journal of Applied Behavior 
Analysis” 1986, nr 19, s. 209–214. 
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posługiwanie się przez tutorów wieloma strategiami nie będzie 
wymagało intensywniejszego nadzoru nauczycieli nad nauczający-
mi relacjami między dziećmi. I wtedy rodzi się pytanie: w jakim 
stopniu pozytywne zmiany w umiejętnościach komunikacyjnych 
niepełnosprawnych dzieci spowodowane są oddziaływaniami peł-
nosprawnych tutorów, a w jakim – podpowiedziami kierowanymi 
do tutorów przez nauczycieli? Można się też zastanawiać, czy tuto-
rzy potrafią z powodzeniem stosować nabyte strategie, gdy pod-
powiedzi i wzmocnienia ze strony nauczycieli zostaną wycofane. 
Dlatego w kolejnych badanich Howard Goldstein i Donald Ferrell 
postanowili ograniczyć liczbę strategii opanowywanych przez tuto-
rów do czterech17. Były to: 1) inicjowanie kontaktu wzrokowego lub 
pola wspólnej uwagi, 2) inicjowanie wspólnej zabawy, 3) mówienie 
o czynnościach wykonywanych w trakcie zabawy oraz 4) odpowia-
danie na komunikacyjne inicjatywy partnera. Przeszkolono sześcio-
ro pełnosprawnych dzieci w wieku przedszkolnym. Okazało się, że 
wszystkie opanowały ułatwiające strategie i potrafiły się nimi po-
sługiwać w relacjach z trzema niepełnosprawnymi intelektualnie 
rówieśnikami ujawniającymi takie zaburzenia zachowania jak: nie-
umiejętność nawiązania kontaktów społecznych, brak reakcji na 
próby nawiązania kontaktu, nieumiejętność uczestniczenia w za-
bawach oraz brak reakcji na prośby i polecenia nauczycielek. Po 
przeprowadzeniu 20 sesji terapeutycznych u dzieci niepełnospraw-
nych intelektualnie stwierdzono znaczny wzrost liczby społeczno-
komunikacyjnych interakcji z pełnosprawnymi rówieśnikami oraz 
wyraźny spadek liczby wymienionych wyżej zachowań nieprawi-
dłowych. Stwierdzono, że tutorzy starali się używać tych strategii, 
które w relacji z danym partnerem były najskuteczniejsze. Np. gdy 
partner był mało responsywny, wówczas usilnie starali się nawią-
zać z nim kontakt wzrokowy. 

Wybór strategii, których pełnosprawni tutorzy powinni używać, 
nie jest łatwym zadaniem, ponieważ na przebieg ich interakcji  
________________ 

17 H. Goldstein, D.R. Ferrell, Augmenting communicative interaction between handi-
capped and nonhandicapped preschool children, “Journal of Speech and Hearing Disor-
ders” 1987, nr 52, s. 200–219. 
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z niepełnosprawnymi partnerami wpływa wiele czynników, m.in.: 
rodzaj aktywności, używane materiały, zakres wsparcia udzielane-
go przez terapeutę, poziom rozwoju partnera, stopień zażyłości  
z partnerem, wielkość grupy. Donald Ferrell przeprowadził bada-
nia, w których wymienione zmienne były kontrolowane. Celem 
badań było ustalenie, jakich strategii należałoby uczyć pełnospraw-
nych tutorów18. Autor analizował przebieg zabaw 10 pełnosprawnych 
dzieci uczęszczających do integracyjnego przedszkola. Partnerami 
zabaw byli rówieśnicy o różnym poziomie rozwoju: pełnosprawni, 
niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i niepełnosprawni  
w stopniu znacznym. Szczegółowe analizy przebiegu zabaw po-
zwoliły ustalić, że trzy strategie stosowane przez pełnoprawne 
dzieci najczęściej wywoływały odpowiedzi partnerów i zapocząt-
kowywały komunikacyjne wymiany. Pierwsza, o charakterze nie-
werbalnym, to podzielanie uwagi z partnerem i kierowanie jej na 
określony przedmiot lub działanie. Istotą drugiej strategii było ko-
mentowanie działań partnera lub proszenie o informacje na ich te-
mat. Trzecia strategia polegała na formułowaniu wypowiedzi ak-
ceptujących treść werbalnych lub niewerbalnych komunikatów 
partnera. Ponadto stwierdzono, że dla sprawnego przebiegu komu-
nikacyjnej interakcji najważniejsza była równowaga między ilo-
ściami wypowiedzi sformułowanych przez każdego z partnerów. 
Natomiast długość ich wypowiedzi nie była istotna. 

Howard Goldstein i współpracownicy zainspirowani przedsta-
wionymi wyżej badaniami, postanowili uprościć procedurę szkole-
nia tutorów19. Uczyli pełnosprawne dzieci w wieku przedszkolnym 
asystowania rówieśnikowi z autyzmem, komentowania jego za-
________________ 

18 D.R. Ferrell, Communicative interaction between handicapped and nonhandicapped 

preschool children: Identifying facilitative strategies. Nieopublikowana praca doktorska, 
University of Pittsburgh, Pittsburgh 1990. Cyt. za: H. Goldstein, N. Schneider,  
K. Thiemann, Peer-mediated social communication intervention. When clinical expertise 

inform treatment development and evaluation, “Topics in Language Disorders” 2007,  
nr 2, s. 187. 

19 H. Goldstein, K. English, K. Shafer, L. Kaczmarek. Interaction among preschool-

ers with and without disabilities. Effects of across-the-day peer intervention, “Journal of 
Speech, Language and Hearing Research” 1997, nr 40, s. 33–48. 
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chowań oraz akceptowania zachowań pożądanych. M.in. uczyli 
tutorów, aby: stawali obok niepełnosprawnego kolegi, przyglądali 
się wykonywanym przez niego czynnościom, wypowiadali imię 
kolegi, kładli dłoń na jego ramieniu, wypowiadali się na temat jego 
czynności, czekali na odpowiedź, a następnie formułowali kolejną 
wypowiedź nawiązującą do odpowiedzi kolegi. Po przeprowadze-
niu szkolenia podjęto oddziaływania terapeutyczne. Stworzono pięć 
triad, z których każda składała się z jednego dziecka autystycznego 
oraz dwóch pełnosprawnych tutorów. Po zakończeniu terapii 
stwierdzono istotny wzrost społeczno-komunikacyjnych umiejętno-
ści u czworga dzieci z autyzmem. Największy wzrost odnotowano 
u dwojga dzieci, które nie posługiwały się mową i których rozwój 
poznawczy był najbardziej opóźniony. 

Uproszczoną procedurę szkolenia tutorów zastosowano w ko-
lejnych badaniach przeprowadzonych przez grupę Howarda Gold-
steina20. Ośmioro dzieci w wieku przedszkolnym uczono strategii, 
którą nazwano „Bądź – Baw się – Rozmawiaj”. Chodziło o to, aby 
tutorzy pozostawali w pobliżu swoich niepełnosprawnych kole-
gów, podejmowali z nimi zabawy i w ich trakcie toczyli rozmowy. 
Po zakończeniu szkolenia tutorzy zostali połączeni w pary z niepeł-
nosprawnymi intelektualnie kolegami. Zachęcano tutorów, aby 
posługiwali się opanowaną strategią podczas zabaw dowolnych, 
przerw na śniadanie oraz zajęć w małych grupach. W trakcie od-
działywań terapeutycznych następował stały wzrost ilości i jakości 
społeczno-komunikacyjnych interakcji w poszczególnych parach. 
Podobny, a nawet większy wzrost zaobserwowano po rotacji par, 
czyli po przydzieleniu tutotorom nowych partnerów, którymi 
wcześniej zajmował się ktoś inny. 

O skuteczności tutoringu w formie uczenia przez pełnospraw-
nych rówieśników świadczy nie tylko wzrost częstości i jakości in-
terakcji między tutorem a uczniem. Bardzo istotne jest również, czy 
________________ 

20 K. English, K. Shafer, H. Goldstein, L Kaczmarek, Teaching buddy skills to pre-

schoolers, [w:] Mental retardation and intellectual disabilities. Teaching students using 

innovative and research-based strategies, red. L. Wehmeyer, M. Agran, American Asso-
ciation on Mental Retardation, Annapolis Junction 2005, s. 177–195. 
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szkolenie tutorów skutkuje wzrostem społeczno-komunikacyjnych 
umiejętności u innych dzieci w grupie przedszkolnej. Można przy-
puszczać, że niepoddani szkoleniu rówieśnicy przejmują te umie-
jętności dzięki procesowi modelowania. Problem ten postanowiła 
rozstrzygnąć Diane Sainato ze współpracownikami21. Autorzy nau-
czyli troje pełnosprawnych dzieci w wieku przedszkolnym posłu-
giwania się czterema strategiami: pozyskiwania uwagi partnera, 
sugerowania pomysłu zabawy, dzielenia się zabawkami i materia-
łami oraz udzielania partnerowi odpowiedzi. Sesje terapeutyczne 
były prowadzone w trzech triadach, z których każda składała się z: 
tutora, nieprzeszkolonego pełnosprawnego rówieśnika oraz dziecka 
z autyzmem. Przed każdą sesją tutorzy przeglądali książeczkę  
z obrazkami ilustrującymi poszczególne strategie i planowali, jak je 
zastosują. Po sesji oceniali własną skuteczność w posługiwaniu się 
każdą strategią, zakreślając ikonę uśmiechniętej lub smutnej twarzy. 
Trafne oceny były nagradzane przez terapeutę. Procedura samo-
oceniania spowodowała znaczny wzrost częstości stosowania na-
uczających strategii przez tutorów i w konsekwencji znaczną po-
prawę w funkcjonowaniu dzieci z autyzmem. Ponadto opanowane 
strategie pozostały w repertuarze zachować tutorów i były przez 
nich wykorzystywane w relacjach z innymi dziećmi niepełno-
sprawnymi. Niestety, nie zaobserwowano istotnych, pozytywnych 
zmian w zachowaniach pełnosprawnych rówieśników niepodda-
nych szkoleniu. Niewątpliwie problem ten wymaga dalszych badań 
na liczniejszej grupie. 

Tutoring w formie uczenia się  
z pełnosprawnymi rówieśnikami 

W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym największe moż-
liwości organizowania tutoringu w formie uczenia się z pełno-
________________ 

21 D. Sainato, H. Goldstein, P. Strain, Effects of self-evaluation on preschool chil-

dren’s use of social interaction strategies with their classmates with autism, “Journal of 
Applied Behavior Analysis” 1992, nr 25, s. 920–927. 
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sprawnymi rówieśnikami stwarzają zabawy tematyczne. Należy 
jednak wziąć pod uwagę trudności, jakie mogą pojawić się, gdy 
uczestnikami zabaw są zarówno dzieci sprawne, jak i niepełno-
sprawne. Po pierwsze istnieje ryzyko, że dzieciom niepełnospraw-
nym przypadną w udziale tylko niektóre role – np. w zabawie  
w lekarza rola pacjenta. Po drugie przebieg zabawy może szybko 
ulec wypaczeniu. Np. podczas zabawy w restaurację dzieci mogą 
porzucić swoje role i zacząć manipulować posiadanymi akcesoria-
mi. Po trzecie zauważono, że tematyka zabaw z udziałem dzieci 
sprawnych i niepełnosprawnych jest uboga, a ich przebieg schema-
tyczny22. Dlatego aby uniknąć tego typu problemów, konieczne jest: 
staranne zaznajomienie dzieci ze scenariuszami zabaw, nauczenie 
ich zabawowych ról, dopilnowanie prawidłowego przydziału ról 
oraz monitorowanie przebiegu zabaw. 

Pierwsze dwa badania nad skutecznością uczenia się z pełno-
sprawnymi rówieśnikami z wykorzystaniem zabaw tematycznych 
przeprowadził zespół Howarda Goldsteina23. W pierwszym bada-
niu uczestniczyły dwie triady dzieci uczęszczających do integracyj-
nego przedszkola. W każdej triadzie było dwoje dzieci pełnospraw-
nych i jedno, u którego zdiagnozowano zaburzenia zachowania  
i opóźniony rozwój mowy. Badacze posłużyli się scenariuszem za-
bawy w stoisko z hamburgerami. W scenariuszu zawarto zarówno 
werbalne, jak i niewerbalne komunikaty przypisane w podobnej 
liczbie do ról kucharza, sprzedawcy i klienta. Najpierw nauczyciel-
ka zaznajamiała dzieci ze scenariuszem zabawy i instruowała, jak 
mają odgrywać poszczególne role. Następnie zachęcała dzieci do 
samodzielnego kontynuowania zabawy i nadzorowała prawidło-
wość jej przebiegu. Samo nauczenie się scenariusza zabawy nie po-
prawiło jakości interakcji między dziećmi. Natomiast później, kiedy 
________________ 

22 H. Goldstein, N. Schneider, K. Thiemann, Peer-mediated social communication 

intervention. When clinical expertise inform treatment development and evaluation,  

“Topics in Language Disorders” 2007, nr 2, s. 190. 
23 H. Goldstein, S. Wickstrom, M. Hoyson, B. Jemieson, S. Odom, Effects of socio-

dramatic script training on social and communication interaction, “Education and Treat-
ment of Children” 1988, nr 11, s. 97–117. 
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dzieci bawiły się samodzielnie, a nauczycielka podpowiadała im, 
jak grać role i kiedy powinni się nimi wymienić, zaobserwowano 
znaczną poprawę jakości społecznych i komunikacyjnych interakcji 
między dziećmi sprawnymi i niepełnosprawnymi. Co więcej, dzieci 
okazały się twórcze, ponieważ rozbudowały repertuar wypowiedzi 
o takie, których scenariusz zabawy nie zawierał. 

W drugim badaniu uczestniczyły dwie triady składające się wy-
łącznie z dzieci niepełnosprawnych: z zespołem Downa, z dyslalią 
oraz z niedosłuchem24. Obie triady uczyły się scenariusza zabawy  
w salon fryzjerski. Podobnie jak w pierwszy badaniu, samo opano-
wanie scenariusza zabawy nie spowodowało wzrostu ilości interakcji 
między dziećmi. Natomiast istotny wzrost nastąpił po wprowadze-
niu podpowiedzi. Przy czym podpowiedzi nauczycielki ograniczały 
się tylko do: przydzielania ról na początku zabawy, zachęcania do 
pozostawania w podjętej roli oraz przypominania o konieczności 
wymienienia się rolami przed powtórzeniem zabawy. Częstość spo-
łeczno-komunikacyjnych interakcji, zgodnych z tematem zabawy, 
obniżyła się, kiedy nauczycielka przestała udzielać podpowiedzi, 
ale nadal była istotnie wyższa niż na początku badania. 

Przedstawione wyżej dwa badania przeprowadzone przez zespół 
Howarda Goldsteina udowodniły, że łączne użycie scenariuszy zabaw 
tematycznych i podpowiedzi nauczycielek zaowocowało znacznym 
wzrostem ilości społecznych i komunikacyjnych interakcji między 
dziećmi w wieku przedszkolnym. Udowodniły również, że procedura 
może być z powodzeniem stosowana w integracyjnych grupach 
przedszkolnych, ponieważ przynosi korzyści zarówno dzieciom z róż-
nego typu niepełnosprawnościami, jak i dzieciom pełnosprawnym. 

W kolejnych badaniach Howard Goldstein oraz Connie Cisar 
analizowali skuteczność rówieśniczego tutoringu z jednoczesnym 
wykorzystaniem scenariuszy trzech zabaw tematycznych: w sklep 
zoologiczny, zabawę karnawałową oraz występ iluzjonisty25. Każdy 
________________ 

24 Ibidem. 
25 H. Goldstein, C.L. Cisar, Promoting interaction during sociodramatic play: Teach-

ing scripts to typical preschoolers and classmates with disabilities, “Journal of Applied 
Behavior Analysis” 1992, nr 25, s. 265–280. 
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scenariusz zawierał opisy czynności werbalnych i niewerbalnych 
charakterystycznych dla trzech ról. Np. w zabawie w sklep ze zwie-
rzętami były to role: klienta, opiekuna zwierząt oraz sprzedawcy. 
Do każdej roli przypisano 10 wypowiedzi o zróżnicowanym stop-
niu złożoności: od rozbudowanych (np. „Chciałbym kupić domo-
wego pieska, małego i figlarnego”, poprzez krótkie (np. „Pies”) do 
niewerbalnych (np. wskazywanie palcem figurki psa). W badaniu 
uczestniczyły trzy triady dzieci przedszkolnych, z których każda 
składała się z jednego dziecka autystycznego oraz dwóch dzieci 
pełnosprawnych. Dzieci uczyły się scenariuszy po kolei i po opa-
nowaniu każdego podejmowały zabawy. Zadbano, aby rodzaj  
i częstość podpowiedzi nauczycielek była stała przez całe badanie. 
Opanowanie scenariuszy zabaw nie poprawiło jakości społeczno-
komunikacyjnych interakcji między badanymi dziećmi, co potwier-
dziły analizy przebiegu pierwszych zabaw. Natomiast zastosowa-
nie podpowiedzi nauczycielek spowodowało znaczącą poprawę 
interakcji między dziećmi sprawnymi i niepełnosprawnymi. Ponad-
to każdy kolejny scenariusz był opanowywany przez badane dzieci 
szybciej i skutkował większym postępem w ilości i jakości interak-
cji. Sprawdzano też efekt generalizacji, czyli przeniesienie nabytych 
umiejętności w relacje z nowymi partnerami W tym celu modyfi-
kowano skład triad. Pozostawiano dziecko z autyzmem, a jedno  
z dzieci pełnosprawnych wymieniano na pełnosprawnego rówie-
śnika z innej triady. Takie „przegrupowywanie” składu triad skut-
kowało dalszym wzrostem liczby interakcji oraz liczby wypowiedzi 
formułowanych przez dzieci. Te pozytywne zmiany były zapewne 
konsekwencją efektu nowości. Ale istotniejsze było to, że w rela-
cjach z nowymi partnerami dzieci miały możliwość zdobycia no-
wych doświadczeń. 

Badania prowadzone przez zespół Howarda Goldsteina nie-
wątpliwie poszerzyły wcześniejszą wiedzę na temat tutoringu  
w formie uczenia się z rówieśnikami. Po pierwsze dzięki staranne-
mu kontrolowaniu podpowiedzi nauczycielek autorzy udowodnili, 
że opanowanie scenariuszy zabaw tematycznych przez dzieci 
sprawne i niepełnosprawne prowadzi do znacznej poprawy spo-
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łeczno-komunikacyjnych interakcji między nimi. Po drugie udo-
wodniono, że scenariusze zabaw tematycznych można dostosować 
do potrzeb dzieci o bardzo różnym poziomie rozwoju kompetencji 
społecznych i komunikacyjnych: poczynając od dzieci niemówią-
cych, poprzez dzieci o minimalnym poziomie opanowania mowy 
aż po dzieci o wysokiej sprawności w posługiwaniu się mową. Po 
trzecie udokumentowano, że użycie więcej niż jednego scenariusza 
zabawy tematycznej jest bardzo korzystne. Mianowicie kiedy bada-
cze posłużyli się scenariuszami trzech zabaw, okazało się, że dzieci 
opanowywały każdy kolejny scenariusz z większa łatwością. Ten 
wynik jest szczególnie wartościowy z punktu widzenia utrzymy-
wania się nabytych sprawności w repertuarze zachowań dzieci oraz 
generalizacji, czyli wykorzystywania nabytych umiejętności w no-
wych sytuacjach. Analiza przebiegu zabaw wykazała, że powtarza-
ły się w nich elementy werbalne z różnych scenariuszy – np. po-
dziękowania, pożegnania, płacenie i wydawanie reszty, pytanie 
partnerów czego sobie życzą itp. Zaobserwowany transfer słownic-
twa może wyjaśniać, dlaczego kolejne scenariusze były przyswajane 
szybciej, a kolejne zabawy obfitowały w liczniejsze interakcje i dłuż-
sze wymiany wypowiedzi między badanymi dziećmi26. 

Dotychczasowe badania nad tutoringiem w formie uczenia się  
z pełnosprawnymi rówieśnikami w trakcie zabaw tematycznych 
pozwalają na sformułowanie czterech wniosków. Po pierwsze naj-
większy postęp w umiejętnościach społeczno-komunikacyjnych, tak 
u dzieci niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych uzyskuje się 
dzięki zastosowaniu kilku scenariuszy zabaw tematycznych. Po 
drugie podpowiedzi nauczycieli w takcie trwania zabawy zapew-
niają jej sprawny przebieg i ułatwiają dzieciom nabywanie nowych 
umiejętności27. Po trzecie miarą skuteczności prowadzonych od-
działywań są nie tylko pozytywne zmiany obserwowane w zacho-
________________ 

26 H. Goldstein, N. Schneider, K. Thiemann, Peer-mediated social communication 

intervention…, s. 191. 
27 T.L. Stanton-Chapman, Promoting positive peer interactions in the preschool class-

room: The role and the responsibility of the teacher in supporting children’s sociodramatic 

play, “Early Childhood Education Journal” 2015, nr 43, s. 99–107. 
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waniach dzieci w trakcie prowadzonych oddziaływań. Równie 
istotne jest utrzymywanie się zmian po zakończeniu oddziaływań 
oraz wykorzystywanie nabytych umiejętności w nowych sytua-
cjach. Po czwarte konieczny jest taki dobór scenariuszy zabaw, aby 
nabywane dzięki nim umiejętności wyraźnie różniły się od umiejęt-
ności nabywanych w trakcie codziennych zajęć w przedszkolu28. 
Wtedy łatwiej będzie rozstrzygnąć, czy oczekiwane zmiany w za-
chowaniach dzieci rzeczywiście są spowodowane przeprowadzo-
nymi oddziaływaniami. 

Badania, które przynajmniej częściowo próbowały zmierzyć się 
w wymienionymi wyżej problemami, przeprowadziły Tina Stanton-
Chapman i Martha Snell. Autorki starały się ustalić, na ile skuteczna 
jest opracowana przez nie metoda usprawniania społeczno-
komunikacyjnych umiejętności u dzieci z niepełnosprawnościami29. 
W badaniach uczestniczyło dziesięcioro dzieci w wieku czterech 
oraz pięciu lat z zaburzeniami w rozwoju mowy i rozwoju społecz-
nym. Dzieci zostały połączone w pary i pozostawały w nich przez 
całe badanie. Zajęcia z zastosowaniem rówieśniczego tutoringu 
trwały od 20 do 25 minut i odbywały się codziennie (pięć razy  
w tygodniu) przez 25 tygodni. Na początku każdych zajęć badacze 
zapoznawali dzieci ze scenariuszem jednej z pięciu zabaw tema-
tycznych: 1) w sklep spożywczy, 2) w wizytę u lekarza, 3) w bu-
downiczych domu, 4) w wizytę u weterynarza oraz 5) w salon  
fryzjerki. Każdy scenariusz zawierał: opis zabawy, wzory wypo-
wiedzi przypisane do poszczególnych ról, specyficzne dla danej 
zabawy słownictwo oraz ilustracje obrazujące przebieg zabawy. Po 
zaznajomieniu ze scenariuszem proszono dzieci, aby podzieliły się 
rolami i podjęły zabawę. Głównym celem prowadzonych oddzia-
ływań było kształtowanie u badanych dzieci czterech umiejętności 
________________ 

28 K.R. Jamison, L.D. Forston, T.L. Stanton-Chapman, Encouraging social skill de-

velopment through play in early childhood special education classrooms, “Young Excep-
tional Children” 2012, nr 2, s. 7–9. 

29 T.L. Stanton-Chapman, M.E. Snell, Promoting turn-taking skills in preschool chil-

dren with disabilities: The effects of peer-based social communicative intervention, “Early 
Childhood Research Quarterly” 2011, nr 26, s. 303–319. 
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komunikacyjnych, których przejawy szczegółowo analizowano  
i oceniano: 

1. Inicjowanie rozmowy. Analizowano, na ile wypowiedzi ini-
cjujące były wyraźnie skierowane do partnera, zrozumiałe  
i wypowiadane z odpowiedniej odległości. 

2. Odpowiadanie na inicjujące wypowiedzi partnera. Brano pod 
uwagę, czy odpowiedź nawiązuje do tematu zaproponowa-
nego w wypowiedzi inicjującej, jest zaadresowana do partnera 
i zrozumiała. 

3. Posługiwanie się imieniem partnera. Sprawdzano, jak często 
badane dzieci, przed sformułowaniem wypowiedzi inicjującej, 
wypowiadały imię partnera w celu pozyskania jego uwagi. 

4. Przestrzeganie reguły naprzemiennego zabierania głosu. Ana-
lizowano, czy dzieci rozpoczynały wypowiedź dopiero po 
tym, jak partner zakończył swoją. Brano również pod uwagę: 
dopuszczanie partnera do głosu; formułowanie wypowiedzi 
po to, aby rozmowa mogła trwać; proszenie, aby partner wy-
jaśnił swoje niezrozumiałe wypowiedzi, wyjaśnianie partne-
rowi własnych niezrozumiałych wypowiedzi, dominowanie 
w rozmowie oraz przerywanie wypowiedzi partnera. 

Rówieśniczy tutoring z wykorzystaniem scenariuszy pięciu  
zabaw tematycznych okazał się bardzo skuteczny w przypadku 
posługiwania się wypowiedziami inicjującymi. Po zakończeniu 
oddziaływań około 75% inicjujących wypowiedzi badanych dzieci 
było skutecznych, tzn. skłaniało partnerów do udzielenia odpowie-
dzi. Natomiast oddziaływania były mniej owocne w przypadku 
umiejętności prowadzenia rozmowy30. Stwierdzono bowiem, że 
oddziaływania były wysoce skuteczne tylko w odniesieniu do jed-
nego dziecka, umiarkowanie skuteczne w przypadku trojga dzieci, 
nieznacznie skuteczne w przypadku dwojga dzieci oraz nieskutecz-
ne w przypadku czworga dzieci. Mimo to, jest to wynik korzystny, 

________________ 

30 Za rozmowę badacze uznawali sekwencję co najmniej czterech wypowiedzi 
pochodzące kolejno od każdego z partnerów i posiadających wyraźnie określony 
temat. 
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zważywszy, że nawet u prawidłowo rozwijających się dzieci, przed 
końcem wieku przedszkolnego, dialogowa kompetencja komunika-
cyjna nie jest jeszcze w pełni ukształtowana31. 

Tina Stanton-Chapman i Martha Snell stwierdziły również, że 
po zakończeniu badań dzieci wykorzystywały nabyte umiejętności 
z innymi rówieśnikami zarówno na placu zabaw, jak i w trakcie 
zabaw dowolnych w przedszkolu. U dziewięciorga dzieci stwier-
dzono: istotny wzrost częstości inicjowania interakcji z rówieśnika-
mi, znaczny wzrost częstości i jakości zabaw z rówieśnikami oraz 
wyraźny spadek częstości zabaw samotnych. Ponadto u większości 
badanych dzieci zaobserwowano wzrost częstości pozytywnych 
interakcji z rówieśnikami zarówno w grupie przedszkolnej, jak i na 
placu zabaw. Te ustalenia są szczególnie cenne, ponieważ w wielu 
badaniach wykorzystujących rówieśniczy tutoring w celu uspraw-
nienia społeczno-komunikacyjnych umiejętności niepełnospraw-
nych dzieci w wieku przedszkolnym stwierdzono, co prawda, 
istotne postępy w trakcie oddziaływań, natomiast nie stwierdzono 
przeniesienia nabytych umiejętności do nowych sytuacji32. 

Zakończenie 

Włączenie pełnosprawnych rówieśników w proces edukacji 
dzieci niepełnosprawnych jest korzystne dla jednych i drugich. 
Dzieci pełnosprawne mogą lepiej poznać i zrozumieć niepełno-
sprawnych kolegów oraz rozwinąć akceptującą postawę wobec 
nich. Mają okazję przekonać się, że z niepełnosprawnymi rówieśni-
kami można się bawić i rozmawiać, że można się od nich wielu 
rzeczy nauczyć, że ich wewnętrzny świat jest bogaty i godny po-
________________ 

31 A. Twardowski, Kształcenie dialogowej kompetencji komunikacyjnej u uczniów 

niepełnosprawnych intelektualnie, Instytut Pedagogiczno-Artystyczny UAM, Kalisz 
2002, s. 11–41. 

32 C.B. Denning, T.L. Stanton-Chapman, Effects of social communication Interven-

tion on interactive play for young children with disabilities, “Journal of Education and 
Human Development” 2014, nr 3, s. 131–132. 
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znania. Ponadto uczenie kogoś sprzyja uporządkowaniu i pogłębie-
niu własnej wiedzy oraz nabyciu nowych umiejętności33. 

Rówieśniczy tutoring jest korzystny również dla dzieci z niepeł-
nosprawnościami. Zwiększa się ich zaangażowanie w życie grupy, 
wzrasta liczba kontaktów z kolegami oraz rozmów, w których  
z powodzeniem mogą uczestniczyć. Niepełnosprawne dzieci mają 
okazję przekonać się, że pełnosprawni rówieśnicy obdarzają ich 
uwagą, chcą się z nimi bawić i rozmawiać. Mają okazję doświad-
czyć, że potrafię skutecznie wpływać na swoich partnerów. Ponadto 
zwiększa się ich autonomia, ponieważ w relacjach z rówieśnikami 
muszą bardziej polegać na sobie i dążyć do wypracowywania wspól-
nych rozwiązań. 

Należy zauważyć, że dotychczasowe badania nad rówieśniczy-
mi interakcjami o charakterze nauczającym były prowadzone w ten 
sposób, że rola tutorów przypadała zawsze dzieciom pełnospraw-
nym. Być może badacze milcząco zakładali, że tylko prawidłowo 
rozwijające się dzieci mogą występować w tej roli. Są jednak bada-
nia, które dowodzą, że również dzieci z niepełnosprawnościami  
z powodzeniem mogą pełnić role tutorów, o ile są odpowiednio 
wspierane przez dorosłych34. Niewątpliwie problem, w jaki sposób 
dzieci niepełnosprawne mogą odgrywać rolę wspierających partne-
rów swych niepełnosprawnych kolegów wymaga dalszych badań. 
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Relational approach to autism is a specific way of understanding needs of the child 
with development disorders based on three strong fundaments – psychoanalysis, 
development psychology and psychopathology. It is a result of complex research of 
typical development and identification of caretaker’s intuitive reactions, which 
support the child best and in a natural way. Relational therapy is not a remedy for 
every issue in autism. However, it should be an important, central element of  
a good-enough, holistic educational and therapeutic program. An introduction  
to other, educational-oriented activities, like learning which is a dyadic process of 
interaction between two people of whom one is always a teacher for another. Con-
nection and relation should be an essence of every intervention dedicated to autistic 
children to, as a result, make the autism thaw2. 
________________ 

1 Niniejszy artykuł jest efektem realizacji projektu badawczego „Klasyczne i nie-
klasyczne psychoanalityczne ujęcia zaburzeń ze spektrum autyzmu” finansowanego 
ze środków przyznanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. 
Szczegółowy opis projektu dostępny jest na stronie internetowej: www.autyzm 
relacyjnie.pl 

2 A. Alvarez, The thinking heart: three levels of psychoanalytic psychotherapy with 

disturbed children, Routledge, London 2012. 
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Trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem zaliczane są do 
głównych symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu. Niemoż-
ność lub niechęć nawiązania kontaktu z innymi osobami uniemoż-
liwia uczenie się, a przez to blokuje całościowy i wszechstronny 
rozwój dziecka. Działania terapeutyczne skoncentrowane na wspie-
raniu dziecka z autyzmem w budowaniu i utrzymywaniu znaczą-
cych, wartościowych relacji powinny stać się osią wszelkich oddzia-
ływań i podstawą wprowadzania dalszych, zorientowanych 
edukacyjnie interwencji. Posłuszniejsze czy lepiej wyedukowane 
dziecko z pewnością będzie źródłem satysfakcji dla związanych  
z nim dorosłych – rodziców, nauczycieli, terapeutów – lecz dziecko 
bardziej zainteresowane światem, wchodzące z przyjemnością w zna-
czące dla siebie relacje z innymi będzie nie tylko źródłem radości 
dla innych, ale i szczęśliwym człowiekiem dla samego siebie3. 

Wiedza i umiejętności terapeuty pracującego  
z osobami z autyzmem 

Interwencje skoncentrowane na pracy na i nad relacją nie mu-
szą, a wręcz nie powinny konkurować z oddziaływaniami behawio-
ralnymi, stricte edukacyjnymi. Te dwa podejścia bowiem jedynie  
w teorii się wykluczają, a toczące się między przedstawicielami obu 
nurtów spory zdecydowanie nie pomagają, lecz przeszkadzają  
w planowaniu i wdrażaniu skutecznych, holistycznych programów 
terapeutyczno-edukacyjnych. Niemniej obecnie w procesie kształ-
cenia akademickiego studentów, a także w dalszym szkoleniu prak-
tyków, bardzo duży nacisk kładzie się na kształtowanie umiejętno-
ści „twardych” – wyposażanie w odpowiednią wiedzę metodyczną, 
________________ 

3 Ibidem. 
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zapoznawanie z określonymi, wysoce wyspecjalizowanymi meto-
dami pracy, przygotowywanie precyzyjnych, dokładnie zaplano-
wanych, szczegółowo opisanych planów oddziaływań, które są  
w istocie swej dość wąsko rozumianą edukacją, często pozbawioną 
wręcz pierwiastka humanistycznego i ludzkiego wymiaru. Osią 
wszelkich oddziaływań w terapii dzieci autystycznych powinna być 
relacja. Od jej zbudowania – w przypadku młodszych dzieci relacji 
z rodzicami, w przypadku starszych zaś relacji z terapeutą – po-
winno rozpoczynać się każdorazowo inicjowany proces diagno-
styczno-terapeutyczny. Stworzenie bezpiecznej, stabilnej, przewi-
dywalnej i silnej więzi jest zadaniem trudnym i wymagającym,  
a jednocześnie fundamentalnym dla wspierania rozwoju dziecka. 

Dyscypliną/dziedziną/teorią, która zajmuje się badaniem wpły-
wu wyobrażonych i realnych relacji na rozwój człowieka, jest psy-
choanaliza. Znajduje się ona na pograniczu dwóch pozornie prze-
ciwstawnych sobie obszarów – nauki, bowiem jest specjalistyczną, 
zweryfikowaną badawczo metodą wspierania wszechstronnego 
rozwoju człowieka oraz formą sztuki, procesem wysoce twórczym, 
nieoznaczonym i nieskończonym4, którego współorganizatorami  
i kreatorami są terapeuta i pacjent. Terapia, jako aktywność rozpo-
czynająca się od relacji, powinna stać się jednym z trzech funda-
mentów pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 
Pozostałe dwa fundamenty stanowią: a) bardzo dokładna znajo-
mość przebiegu typowego rozwoju dziecka (psychologia rozwoju 
człowieka) oraz b) zdolność identyfikowania przejawów przeżywa-
nych przez dziecko trudności, nie zaś właściwością osobowości 
(psychologia kliniczna i psychopatologia)5. Aby dobrze wykorzy-
stać możliwości terapeutyczne wynikające z uwzględnienia wspo-
mnianych dyscyplin, przed rozpoczęciem pracy z dzieckiem bardzo 
istotne jest dokonanie precyzyjnej i pogłębionej obserwacji. Ta, jeśli 
poparta specjalistyczną wiedzą, pozwala dokonać wstępnej diagno-
zy funkcjonowania dziecka w świecie i określić poziom jego psy-

________________ 

4 Por. A. Kępiński, Poznanie chorego, PWN, Warszawa 2013. 
5 A. Alvarez, op. cit. 
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chicznego rozwoju. Bez odpowiedniej znajomości prawidłowości 
rozwojowych czy psychopatologii bardzo łatwo jest przeoczyć 
istotne dla procesu terapeutycznego informacje lub – co gorsza – 
błędnie ocenić obserwowane u dziecka reakcje6. Wydaje się, że we 
współczesnej praktyce klinicznej, zorientowanej na identyfikowanie 
deficytów i oznaczanie obszarów „do naprawy”, do takich sytuacji 
dochodzi często. Rozumienie autyzmu jako procesu, którego za-
trzymanie/zahamowanie warunkowane jest utworzeniem z dziec-
kiem relacji (co jest możliwe wtedy, gdy dorosły widzi dziecko  
całościowo i traktuje podmiotowo), przeciwdziała tej tendencji  
i sprzyja humanizowaniu pracy terapeutycznej. 

Terapia relacyjna jako połączenie emocji i poznania 

Terapia relacyjna angażuje nie tylko umysł terapeuty, ale i jego 
serce. Z jednej strony wymaga dużej wnikliwości i uważności, 
szybkiego przetwarzania informacji oraz elastyczności w działaniu 
będącym odpowiedzią na zachowanie dziecka. Z drugiej zaś zwią-
zana jest z emocjonalnym wysiłkiem, bowiem terapeuta obdarza 
dziecko prawdziwie silnymi uczuciami (sympatia, miłość, troska)  
i jednocześnie odciąża dziecko z tych, które ono samo przeżywa 
(lęk, złość, bezradność, poczucie beznadziei, pustka). Z czasem 
wręcz spotkania terapeuty z dzieckiem stają się podobne do spo-
tkań dwojga zakochanych, niezwykle wyczulonych na płynące od 
siebie sygnały. Stają się bardzo podatni na działanie silnych emocji 
doświadczanych w kontekście dopiero co konstytuującej się relacji.  
I choć oczekiwania względem obiektu miłości są u zakochanego  
oraz u terapeuty całkiem różne, pierwszy pragnie poznać ukochaną  
i wygrać jej serce, a drugi wchodzi z dzieckiem w bliski kontakt, by 
móc je wspierać. Obie sytuacje mają wspólny mianownik – jest nim 
silna intencja zbudowania relacji, emocjonalne zaangażowanie oraz 

________________ 

6 I reakcje świadczące o postępach i rozwoju zakwalifikować jako patologiczne, 
czy „trudne”. 
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otwartość na nowe (i niespodziewane) doświadczenia7. Emocje, 
które przeżywa i okazuje dziecku terapeuta – sympatia, życzliwość, 
żywe zainteresowanie, troska i inne – muszą być prawdziwe i głę-
bokie. Nie mogą być wynikiem wyuczenia się określonej techniki 
czy strategii, nie powinny być traktowane mechanicznie, jako zale-
cane narzędzie w terapii. (Takie rozumienie postawy i roli terapeu-
ty wydaje się być wysoce nieetyczne i nieakceptowalne w pracy  
z drugim człowiekiem). Terapeuta pracujący z dziećmi z zaburze-
niami ze spektrum autyzmu, aby być skuteczny, musi umieć, ale  
i chcieć „zakochiwać się” w swych małych pacjentach i obdarzać 
pozytywnymi emocjami. Intensywne, pozytywne emocje pozwalają 
stopniowo rozpuszczać autystyczny lód i ogrzewać chłodny, bo 
dotychczas samotny świat, w którym dziecko żyło8. Pomagają roz-
palać wewnętrzny ogień, ocieplają i koją rozedrganą duszę9, wzbu-
dzają pragnienie poznawania otaczającego świata, innych ludzi, 
ułatwiają wydostawanie się z autyzmu. 

Terapia relacyjna krok po kroku 

Kluczowym elementem procesu wspomagania rozwoju starsze-
go dziecka z autyzmem jest relacja z terapeutą. Jednak w przypad-
ku młodszych dzieci pierwszą osią oddziaływań bywa zazwyczaj 
relacja z rodzicem, uznana jako niezbędna dla prawidłowego roz-
woju dziecka. Podstawowym zatem zadaniem terapeuty w pracy  
z małym dzieckiem staje się nawiązanie dobrego kontaktu z jego 
rodzicami. Właściwie już od pierwszego spotkania rodzice zostają 
przez niego uwrażliwieni na płynące od dziecka subtelne, delikat-
ne, niekiedy prawie niezauważalne sygnały − wszelkie przejawy 
chęci komunikowania się z otoczeniem. Reakcje te mogą być i są 
________________ 

7 B. Salomonnson, M. Salomonnson, Dialogues with children and adolescents.  

A psychoanalytic guide, Routledge, London 2016. 
8 A. Alvarez, op. cit. 
9 S. Spensley, Frances Tustin, Routledge, London 1995. 
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zwykle bardzo słabe, znacząco opóźnione lub nieadekwatne do 
wieku metrykalnego dziecka10. Stąd też często, aby mogły one być 
w ogóle dostrzeżone i odpowiednio zrozumiane, potrzebna jest 
pomoc trzeciej strony – specjalisty. Odpowiedź na komunikat 
dziecka, sformułowana przez rodzica (z pomocą terapeuty), działa 
wzmacniająco i zwrotnie zachęca samego podopiecznego do po-
dejmowania kolejnych prób porozumiewania się ze światem. Dzięki 
responsywności rodzica dziecko jest do tego zmotywowane, pomi-
mo że komunikacja werbalna może być dla niego bardzo trudnym  
i wymagającym zadaniem. 

Kolejnym priorytetowym zadaniem terapeuty w pracy z dzieć-
mi autystycznymi jest wyciszenie (wyregulowanie, nie ich stłumie-
nie!) silnych emocji i ukojenie samego dziecka oraz jego rodziców11. 
Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu często doświadcza 
bowiem stanów trudnej do opanowania ekscytacji związanej  
z przeżywaniem przez nie zarówno pozytywnych, jak i negatyw-
nych doświadczeń, a dokładniej odbiorem bodźców ze świata ze-
wnętrznego. Stany ekscytacji na poziomie biologicznym związane 
są z niemożnością utrzymania równowagi poziomu pobudzenia 
organizmu i dużą jego dynamiką/zmiennością w czasie. Zamiast 
stabilnego poziomu napięcia potrzebnego do życia i działania,  
a charakterystycznego dla przeciętnego układu nerwowego, u dziec-
ka z autyzmem zaobserwować można stany niezwykle wysokiego 
pobudzenia12 (wyrażające się aktywnością ruchową, dużą zmienno-
ścią, podejmowaniem licznych działań, szybkimi reakcjami itp.) 
występujące naprzemiennie z okresami wycofania i bierności (dy-
stansowania się, izolowania, odcinania od napływających bodźców, 
również na poziomie psychologicznym). Te reakcje są spowodowa-
ne, jak się wydaje, niewielką zdolnością dziecka do filtrowania wra-
żeń i odbieraniem wszystkich docierających do niego informacji  
w ten sam, intensywny sposób. Natłok napływających danych silnie 
________________ 

10 A. Alvarez, op. cit. 
11 S. Spensley, op. cit. 
12 A. Alvarez, op. cit. 
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pobudza, a następnie przeciąża wrażliwy układ nerwowy oraz po-
woduje wycofanie się i izolację. Dziecko autystyczne funkcjonuje 
zero-jedynkowo, przyjmując wszystko, bez różnicowania i warto-
ściowania tego, co do niego dociera, albo też nie przyjmując niczego 
– zamykając się na wszelkie doświadczenia oferowane przez  
innych. W jego świecie wewnętrznym panuje chaos lub pustka,  
a żaden z tych stanów nie sprzyja całościowemu wzrostowi i roz-
wojowi. Brakuje możliwości wyregulowania ilości i jakości odbiera-
nych bodźców, a następnie ich uporządkowania oraz zbudowania 
stabilnej i trwałej struktury psychicznej, jaką jest Ja. Taką funkcję – 
wyciszająco-porządkującą – początkowo musi wypełniać więc tera-
peuta, który staje się dla dziecka zewnętrznym regulatorem i które-
go działania z czasem zostaną przez dziecko przyjęte i uwewnętrz-
nione. Aby jednak ów proces modelowania i internalizacji mógł 
dojść do skutku, między dzieckiem a dorosłym zawiązana musi 
zostać relacja. 

Wśród dzieci autystycznych wyróżnić można przynajmniej trzy 
podgrupy, które różnią się od siebie stosunkiem do otaczającego  
je świata. Zakwalifikowanie dziecka do jednej z nich jest podsta-
wowym zadaniem terapeuty rozpoczynającego proces diagno-
styczno-terapeutyczny. Dzięki temu możliwe staje się oszacowanie, 
czego dziecko nie może, a czego nie chce się podjąć oraz zaplano-
wanie takich oddziaływań, które mogłyby na ów stan bierności 
adekwatnie wpłynąć (działania edukacyjne – gdy dziecko czegoś 
nie potrafi lub też oddziaływania związane z wzbudzaniem moty-
wacji wewnętrznej − gdy czegoś nie chce)13. Pierwszą podgrupę  
z trzech już wspomnianych stanowią dzieci, które nie potrafią opu-
ścić swojego autystycznego azylu – są zagubione i bezradne. Nie znają 
zewnętrznego świata, nie rozumieją też własnych doświadczeń  
i przeżyć. Dzieci z tej grupy potrzebują przede wszystkim odpo-
wiednich narzędzi/kompetencji do tego, aby móc otworzyć się na 
innych oraz dobrze radzić sobie w sytuacjach przebodźcowa-
nia/przeciążenia (identyfikować te sytuacje i dbać o własny kom-
________________ 

13 Ibidem. 
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fort oraz dobrostan). W drugiej z wyróżnionych podgrup znajdują 
się dzieci, które wiedzą jak i potrafią opuszczać swój autystyczny 
świat, lecz nie robią tego, bo to, co widzą na zewnątrz, wzbudza ich 
niepokój. W konfrontacji ze światem zewnętrznym odczuwają lęk, 
niekiedy przerażenie. Wolą nie dopuszczać do kontaktów z innymi, 
gdyż tracą wtedy poczucie bezpieczeństwa. Takim dzieciom nie 
potrzeba strategii, dzięki którym będą mogły otwierać się na ze-
wnętrzny świat. Te udało im się już opanować. Dzieciom tym po-
trzeba przede wszystkim licznych pozytywnych doświadczeń  
w kontakcie z innymi ludźmi, które stanowić będą przeciwwagę dla 
już nabytych lub przewidywanych negatywnych wrażeń. Wielo-
krotnie przeżywane, powtarzające się radosne chwile spędzane  
z drugim człowiekiem budują z czasem silne przekonanie o tym, że 
świat zewnętrzny wcale nie musi być źródłem przykrości czy dys-
komfortu, a przynosić może przyjemność i zadowolenie. Dają po-
czucie akceptacji i zrozumienia oraz bycia we wspólnocie z innymi 
– grupie, która staje się oparciem w sytuacjach trudnych i bole-
snych. Podobnych doświadczeń brakuje dzieciom z trzeciej, ostat-
niej grupy, które choć potrafią i mogą wyjść ze swego autystyczne-
go świata, to jednak tego zrobić nie chcą – alternatywa wydaje się 
mało zachęcająca. Takim dzieciom bardzo brakuje wewnętrznej 
motywacji do kontaktowania się z innymi oraz podejmowania wy-
siłku budowania relacji. Ze względu na uprzednie liczne mało sycą-
ce doświadczenia społeczne, dzieci z trzeciej grupy nie dostrzegają 
sensu podejmowania kolejnych prób współbycia z innymi. Zwykle 
czują się przez ludzi nierozumiane, niedoceniane, niekiedy w ogóle 
niezauważane. Jednocześnie nie dążą do kontaktu z innymi, bo-
wiem same nie wartościują pozytywnie tego, co mogłyby od kogoś 
dostać. Trzy opisane podgrupy różnią się przede wszystkim kolory-
tem dominujących emocji przeżywanych przez należące do nich 
dzieci. Różnią się również pod względem zapotrzebowania na  
interwencje, jakie powinien lub mógłby podjąć najpierw terapeuta 
chcący wspierać ich rozwój. Tym istotniejsze staje się więc określe-
nie, do której grupy należy dziecko, by efektywnie z nim współ-
pracować. 
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Strategie terapeutyczne 

Pierwszą strategią, która pozwala terapeucie zbudować z dziec-
kiem wystarczająco dobrą i bezpieczną relację, jest obserwacja. To 
akt wymagający skupienia, spostrzegawczości, szybkiego przet-
warzania napływających informacji, a także zdolności do receptyw-
ności i nastawienia na swobodny, nieukierunkowany odbiór in-
formacji napływających od dziecka. Idealnie jest, jeśli udaje się 
obserwować dziecko, utrzymując wolny od uprzedzeń i etykiet, 
czysty, niczym niezakłócony umysł. Proces ten przypomina nieco 
malowanie obrazu na niezapełnionej wcześniej karcie i bez uprzed-
niego pomysłu, jaki on będzie. Taki stan gotowości na przyjęcie 
dziecka, jakim ono jest, wymaga stworzenia mu odpowiedniej prze-
strzeni – miejsca, które może zająć w umyśle terapeuty. Aby było to 
możliwe, przynajmniej na czas spotkania z dzieckiem, terapeuta po-
winien odłożyć na bok, zawiesić angażujące go poznawczo i emo-
cjonalnie prywatne sprawy. Jednocześnie, jeśli wdzierają się i poja-
wiają zamiast myśli o dziecku, powinien także umieć korzystać  
z nich jako dodatkowych informacji dotyczących jakości z nim rela-
cji. Kontakt z dziećmi autystycznymi często powoduje bowiem 
wzbudzenie wielu intensywnych uczuć: pustki, nudy, poczucia 
braku, stanu zmrożenia, sparaliżowania, zniechęcenia, konieczności 
zajęcia się własnymi sprawami14, znalezienia czegoś, czego można 
się „złapać” i o czym myśleć, aby uwolnić od poczucia skrępowania 
i sztywności, którymi „zaraża” się dziecko. W takiej sytuacji nieod-
partej chęci ucieczki lub działania, obserwacja, czyli przyjęcie i utrzy-
manie postawy receptywnej, pozwala uniknąć przedwczesnych, 
podszytych lękiem i niepewnością decyzji i interwencji terapeu-
tycznych. Daje możliwość uszanowania charakterystycznego, in-
dywidualnego tempa rozbudzającego się w dziecku pragnienia 
rozwoju. Rozwój bowiem nie może być nienaturalnie przyspieszany 
i nie stanie się nigdy wynikiem jakiejkolwiek presji wywieranej 
________________ 

14 M. Zalewska, Dziecko a autoportrecie z zamalowaną twarzą, Wydawnictwo 
Czarna Owca, Warszawa 1998. 
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przez otoczenie15. Warunkiem rozwoju jest wolność osobowa jed-
nostki, do podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za 
konsekwencje, jakie za sobą niosą oraz ponadosobowa, związana  
z wolnym od przemocy środowiskiem, w jakim żyje. 

Pospieszany czy ponaglany nie może być również proces wza-
jemnego dopasowywania się dziecka i terapeuty. Poznawanie się, 
oswajanie ze sobą, przyzwyczajanie do własnego towarzystwa, 
reakcji i preferencji wymaga czasu i chęci z obu stron. Tempo pracy 
musi więc zostać dostosowane do potrzeb obojga, bowiem relacja, 
aby była lecząca, musi być źródłem przyjemności i satysfakcji za-
równo dla dorosłego, jak i dla dziecka. Jednakże w takiej relacji to 
zawsze dorosły/terapeuta jako dojrzalszy i bardziej doświadczony 
stara się wprowadzać takie interwencje, które mogą być przez 
dziecko przyjęte i uwewnętrznione16. Jego zadaniem jest bycie  
w relacji, a jednocześnie ponad nią, czyli nieustanne obserwowanie 
tego, co dzieje się między nim a dzieckiem, aby możliwe było moni-
torowanie dobrostanu i postępów dziecka, a także identyfikowanie 
pojawiających się w danym momencie potrzeb i adekwatne na nie 
reagowanie. 

Drugą ze strategii terapeutycznych służących nawiązaniu kon-
taktu z dzieckiem autystycznym jest odzwierciedlanie, czyli zjawi-
sko zachodzące naturalnie w każdej wystarczająco dobrej relacji 
między rodzicem a niemowlęciem, wspierające rozwój dziecięcego 
umysłu. Technika ta polega na specyficznym włączeniu się w ak-
tywność dziecka w taki sposób, który przykuje jego uwagę, a jedno-
cześnie który nie będzie dla niego ani zbyt natarczywy, ani intru-
zywny, czyli odbierany jako akt przemocy (wdarcia się na „teren” 
dziecka, którego ono bardzo broni). To ważne, ponieważ w wymia-
nie tej nie chodzi jedynie o proste naśladowanie czynności realizo-
wanych przez jednego z uczestników interakcji, ale o poczucie 
zgodności, spójności, wspólnoty i podobieństwa, które zbliżają do 

________________ 

15 M. Harris, E. Bick, The Tavistock Model: Papers on child development and psycho-

analytic training, Karnac, London 2011. 
16 A. Alvarez, op. cit. 
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siebie dwie początkowo obce sobie osoby. Pojęcie odzwierciedlania 
(ang. mirroring) nie bez powodu kojarzy się z odbiciem lustrzanym, 
bowiem na najbardziej podstawowym poziomie (behawioralnym), 
odzwierciedlanie przejawia się w podjęciu tej samej aktywności, 
którą inicjuje dziecko (dziecko rysuje – terapeuta rysuje, dziecko 
skacze – terapeuta skacze, dziecko śpiewa – terapeuta śpiewa). Ta-
kie zachowanie terapeuty jest najłatwiejsze dla dziecka do zaobser-
wowania, więc najskuteczniejsze na samym początku procesu dia-
gnostyczno-terapeutycznego i/lub w pracy z dziećmi z poważnymi 
trudnościami. Wydaje się, że dużą rolę w procesie tym odgrywają 
neurony lustrzane, dzięki aktywności których dziecko jest w stanie 
zauważyć naśladujące go osoby. Odzwierciedlanie może jednak 
zachodzić również na wyższych, mniej konkretnych, a bardziej 
symbolicznych poziomach złożoności. Zamiast prostego naślado-
wania zachowań dziecka, terapeuta odwołujący się do wyższego 
poziomu odzwierciedlania może w reakcji na działanie dziecka 
odpowiedzieć gestem, mimiką lub wykorzystując wyrazy dźwięko-
naśladowcze (dziecko skacze – terapeuta mówi „hop!”, dziecko 
jedzie autkiem – terapeuta szybko macha ręką i mówi „ziuuum”). 
Tym samym odchodzi od konkretności – tożsamej reakcji na za-
chowanie dziecka, a wprowadza reakcję nieco inną, bardziej skom-
plikowaną i wymagającą od dziecka wysiłku w odnalezieniu analo-
gii do tego, co ono samo robi. Na kolejnym, trzecim poziomie 
terapeuta odzwierciedlający dziecko może już nie tylko nie robić 
tego samego co dziecko, nie tylko nie odpowiadać gestem czy mi-
miką, ale nazwać prostymi słowami to, co dziecko robi (dziecko 
skacze – terapeuta mówi „skaczesz”, dziecko pije – terapeuta mówi 
„pijesz”). Ten poziom jest już znacznym odwołaniem się do symbo-
licznego myślenia, bowiem na zachowanie dziecka dorosły reaguje 
słowem – pojęciem, swoistą etykietą uchwytującą symbolicznie to, 
co dziecko robi. Autystyczne dzieci, ze względu na konkretny cha-
rakter ich myślenia, często początkowo nie zauważają powiązania 
między realnym zachowaniem a symbolicznym słowem. Do osią-
gnięcia tego poziomu dąży się zatem w terapii, zaczynając od  
etapów niższych, łatwiejszych. Jeszcze bardziej wysublimowany  
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i symboliczny jest poziom kolejny, czwarty, gdy terapeuta oprócz 
prostych słów opisu rzeczywistości zewnętrznej wprowadza termi-
ny opisujące świat wewnętrzny dziecka, tj. stany mentalne, takie jak 
emocje, myśli, pragnienia, intencje, przekonania i temu podobne. 
Wydaje się, że najłatwiej i najszybciej trafiające do dziecka są te po-
jęcia, które odnoszą się do jego intencji, tzn. „chcenia” i stąd też od 
nich warto zaczynać pracę na tym poziomie odzwierciedlania 
(dziecko sięga po kubek i wodę – terapeuta mówi „chciałeś się na-
pić”). Poziom czwarty jest już bardzo złożony i symboliczny. Wy-
maga od dziecka dużej spostrzegawczości i zdolności do łączenia ze 
sobą różnych faktów (nie mówiąc o zdobytej na wcześniejszych 
etapach zdolności do koncentrowania uwagi na tym, co mówi dru-
ga osoba, z którą dziecko jest w relacji). Taka interwencja ze strony 
terapeuty pomaga podopiecznemu jednak rozpoznawać pojawiają-
ce się w jego doświadczeniach stany i stopniowo porządkować we-
wnętrzny chaos. Poziom ten w pełni odnosi się do tego, co prze-
żywa samo dziecko, a jego celem jest wspomóc je w lepszym 
rozumieniu samego siebie. Na ostatnim poziomie odzwierciedlania 
terapeuta wykorzystuje wcześniej podejmowane strategie, szcze-
gólną uwagę zwracając na zachowania (rzeczywistość zewnętrzna)  
i stany mentalne (rzeczywistość wewnętrzna) podopiecznego, lecz 
jednocześnie odnosząc je do swojej osoby, czyli tego, co dzieje się  
w jego i dziecka relacji. Odwołanie się do niej, np. rozumienie włą-
czania i wyłączania światła przez dziecko na początku sesji jako 
wyraz witania się z terapeutą po dłuższej przerwie, jest ukorono-
waniem pierwszej fazy terapii związanej z budowaniem trwałej  
i stabilnej więzi między dzieckiem a terapeutą. Wprowadzanie ta-
kich interwencji wymaga zdecydowanie czasu i dużych zasobów po 
stronie autystycznego dziecka. Bardzo trudnym i obciążającym by-
łoby wdrażanie ich już na samym początku terapii lub w stosunku 
do dziecka z poważnymi trudnościami rozwojowymi17. Mogą być 
one wtedy nie tylko nieskuteczne, bo niezrozumiałe dla dziecka, ale 
mogą wręcz wzbudzać lęk i niepotrzebny niepokój w relacji z tera-
________________ 

17 Ibidem. 
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peutą. A to, co wydaje się pomagać autystycznemu dziecku najbar-
dziej, to zapewnianie relacyjnego bezpieczeństwa, zrozumienia  
i doświadczenia przyjemności w kontakcie. 

Podsumowanie 

Terapia relacyjna nie jest remedium na wszelkie trudności dziecka  
z autyzmem. Nie jest jedyną, polecaną metodą wspierania jego 
rozwoju. Powinna być jednak ważnym elementem spójnego, cało-
ściowego programu edukacyjno-terapeutycznego. Wstępem do po-
dejmowania kolejnych, zorientowanych edukacyjnie działań – 
uczenia się, które zawsze zachodzi w relacji z drugą osobą, będącą 
dla dziecka nauczycielem. Terapia relacyjna jest sposobem rozu-
mienia potrzeb dziecka z zaburzeniami rozwoju, opartym na trzech 
solidnych podstawach – wiedzy z zakresu psychoanalizy, psycho-
logii rozwoju człowieka i psychopatologii. Jest wynikiem uważnej 
analizy normatywnego rozwoju i identyfikowania tych intuicyjnych 
reakcji opiekuna, które naturalnie wspierają dziecko. Kontakt i rela-
cja powinny być osią wszelkich podejmowanych względem dzieci 
autystycznych oddziaływań, aby z czasem, dzięki ciepłej, życzliwej, 
opartej na sympatii i miłości względem drugiego człowieka posta-
wie terapeuty, autystyczny lód tajał18. 
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Wprowadzenie 

Okres rozpoczęcia edukacji szkolnej to ważny i trudny, bo zwią-
zany z realizacją zadań rozwojowych, etap w życiu każdego dziec-
ka. Przygotowanie do dorosłości obejmuje uczestnictwo w procesie 
nauczania – uczenia się, który umożliwia nabywanie nowych kom-
petencji, doświadczanie ról i relacji. Dotychczasowa spontaniczna 
dziecięca aktywność zabawowa musi ustąpić miejsca realizacji szkol-
nych obowiązków, przy tym w dużej mierze mają one charakter 
działań przymusowych (narzuconych). Do innych zadań, z którymi 
w okresie szkolnym przychodzi mierzyć się uczniowi, należą prze-
strzeganie norm społecznych oraz zdobywanie wiedzy o świecie  
i o sobie. Ich realizacja możliwa jest dzięki zmianom, które zachodzą 
w sferze rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dziecka. 
W przypadku różnych osób mamy jednak do czynienia z indywidu-
alnym tempem oraz specyfiką rozwoju w poszczególnych obsza-
rach i chociażby z tego względu trudno jest uznać każde dziecko za 
jednakowo dojrzałe do roli ucznia. Różnice, o których mowa, wa-
runkowane są przede wszystkim indywidualnym tempem rozwoju 
układu nerwowego1. Tymczasem za główny wskaźnik poziomu 
rozwoju intelektualnego dziecka uważa się jego kompetencje ko-
munikacyjną i językową. To przez pryzmat sprawności językowej 
dokonywana jest zarówno ewaluacja dziecięcych postępów w pro-
cesie kształcenia, jak i gotowości do podjęcia nauki szkolnej.  
W przypadku wystąpienia u dziecka wady słuchu, szczególnie 
wówczas, gdy ma ona charakter odbiorczy, wrodzony lub nabyty  
w bardzo wczesnym okresie, rozwój mowy dźwiękowej i języka 
fonicznego jest opóźniony. Determinantą tej sytuacji jest brak do-
stępu do mowy dźwiękowej słyszących opiekunów. W nieco innej 
sytuacji są dzieci z wadą słuchu posiadające rodziców Głuchych2. 
________________ 

1 A. Brzezińska, J. Matejczuk, A. Nowotnik, Wspomaganie rozwoju dzieci 5–7 letnich 

a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły, „Edukacja” 2012, 1(117), s. 7–22. 
2 „Głuchy” pisane dużą literą odnosi się do członkostwa w Kulturze Głuchych, jej 

norm, wartości, przekonań, które różnią się od kultury słyszących. Duża litera G służy 
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Te od najmłodszych lat rozwijają umiejętność posługiwania się ję-
zykiem migowym, który jest dla nich prymarny. Dostęp do tego 
języka nie tylko umożliwia dzieciom rozwój kompetencji komuni-
kacyjnej, ale jest decydujący dla ich rozwoju społeczno-emocjonal-
nego. W praktyce to właśnie dzieci posługujące się funkcjonalnie 
migami, jeżeli tylko stworzy im się warunki do opanowania pod-
staw języka fonicznego, osiągają wyższy poziom biegłości w zakre-
sie obu języków niż dzieci rodziców słyszących rehabilitowane me-
todą audytywno-werbalną. W tej grupie sporej liczbie dzieci do 
czasu rozpoczęcia nauki szkolnej udaje się opanować zaledwie pod-
stawy polskiego języka fonicznego. Następstwem tej sytuacji jeszcze 
do niedawna było wnioskowanie słyszących rodziców o wydanie 
dla ich niesłyszącego dziecka orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego. W ostatnich latach sytuacja ta uległa zmianie. Coraz 
większa liczba dzieci z wadą słuchu trafia do klas integracyjnych  
w szkołach ogólnodostępnych i kształcona jest w warunkach in-
kluzji. Czy to oznacza, że procedurę diagnozy psychologiczno-pe-
dagogicznej wyżej wymienionej grupy dzieci, w tym badanie ich 
dojrzałości szkolnej, możemy uznać za właściwą? Niestety nie. Nie-
dostatek narzędzi psychologicznych, wyposażonych w normy dla 
dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz wciąż niewielka liczba 
pracowników poradni, w tym pedagogów, posługujących się języ-
kiem migowym stanowią bariery właściwej oceny rozwoju wymie-
nionej grupy osób. 

________________ 

zdeklarowaniu, że stan głuchoty jest raczej przynależnością kulturową aniżeli tylko  

stanem zdrowia. Na przykład zdania: (1) „Jestem głuchy” oznacza postrzeganie siebie  

jako osoby, która utraciła słuch; (2) „Jestem Głuchy” oznacza członkostwo w Kultu- 

rze Głuchych. Termin „głuchy” pisane małą literą odnosi się do osoby, która charakter- 

ryzuje się głęboką (powyżej 90 dB) utratą słuchu. Jej możliwości percepcyjne drogą  

słuchową są tak ograniczone, że nie jest w stanie w sposób naturalny opanować języka 

mówionego czy też naturalnie jej używać w codziennej komunikacji. Cytat pochodzi z: 
Nauczmy się rozumieć nawzajem, Poradnik dla słyszących o niedosłyszących i głu-
chych Wydawca: Polski Związek Głuchych Zarząd Główny www.pzg.org.pl [do-
stęp: 10.11.2016]. 
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Procedura orzekania o dojrzałości szkolnej dziecka  
z wadą słuchu 

Dokonywanie oceny rozwoju poznawczego i społeczno-emocjo-
nalnego dzieci z wadą słuchu jest dla większości diagnostów zada-
niem trudnym. Przesądza o tym kilka czynników. Przede wszystkim 
fakt braku narzędzi. Jednym z nielicznych jest Międzynarodowa 
Skala Leitera3. Kolejny czynnik to niespecyficzny rozwój dzieci,  
u których przyczyną wady słuchu stało się uszkodzenie ośrodko-
wego układu nerwowego. U dzieci z odbiorczymi wadami słuchu 
częściej niż u słyszących rówieśników diagnozuje się ADHD, zabu-
rzenia emocjonalne, trudności adaptacyjne4. Poza wymienionymi 
czynnikami specyfikę funkcjonowania każdego dziecka z wadą 
słuchu warunkują te inne elementy – związane z indywidualnym 
rozwojem i jego warunkami. Należą do nich: rodzaj oraz stopień 
ubytku słuchu, czas objęcia dziecka działaniami rehabilitacyjnymi, 
specyfika przebiegu procesów poznawczych z uwzględnieniem 
dominujących procesów percepcji czy wreszcie stopień stymulacji 
słuchowej ze strony najbliższego otoczenia. Czynniki te wpływają  
z pewnością na stopień opanowania przez dziecko z wadą słuchu 
języka polskiego. Skalę problemu ilustrują m.in. badania Magdale-
ny Dunaj5, z których wynika, że dzieci te w następstwie doświad-
czanych trudności edukacyjnych nierzadko trafiają do szkół spe-
cjalnych. Ponadto połowa osób z uszkodzeniem słuchu, podejmując, 
jak wynika z badań6, naukę w szkole ponadgimnazjalnej, posługuje 
________________ 

3 A. Jaworska, A. Matczak, T. Szustrowa, Międzynarodowa Wykonaniowa Skala  

Leitera P-93. Polska standaryzacja: populacja ogólna 3–5 lat, dzieci głuche 3–14 lat, Praco-
wania Testów Psychologicznych, Warszawa 2009. 

4 J. Kobosko, Problemy zdrowia psychicznego dzieci głuchych i słabo słyszących oraz 

dzieci słyszących z populacji ogólnej w ocenie rodziców, „Nowa Audiofonologia” 2012,  
nr 1(1), s. 56–65. 

5 M. Dunaj, W stronę edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych w Polsce, PZG, Łódź 2016. 
6 M. Januszewicz, M. Jura, J. Kowal, Każdy ma prawo do nauki. Prawo głuchych do 

dostępu do języka i edukacji, [w:] Edukacja głuchych, red. M. Sak, Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich, Warszawa 2014. 
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się polszczyzną jedynie na poziomie podstawowym. Tylko 9% ba-
danych posiada kompetencje adekwatne do podjęcia nauki w szko-
le średniej. Powyższe wyniki jednoznacznie wskazują, iż testy go-
towości szkolnej dzieci z wadą słuchu muszą uwzględniać ocenę 
kompetencji niewerbalnych oraz odnosić się do oceny językowej  
z uwzględnieniem polskiego języka migowego. Jak do tej pory 
trudności diagnostyczne dotyczą jednak braku narzędzi do oceny 
kompetencji językowej dzieci w języku migowym. Czym zatem 
obecnie dysponują poradnie? Co jest wykorzystywane przy ocenie 
gotowości szkolnej dzieci z wadą słuchu? 

Narzędziem stosowanym, chociaż nie najbardziej rozpowszech-
nionym, jest Test Dojrzałości Szkolnej Dziecka z Wadą Słuchu autor-
stwa Urszuli Eckert, który do roku 2012 miał trzy wznowienia.  
W kolejnych wydaniach autorka modyfikowała zawarte w nim za-
dania tak, by w coraz bardziej kompleksowy sposób oceniać dojrza-
łość dziecka z uszkodzeniem słuchu. W wydaniu trzecim proponuje 
ocenę dziecka z wadą słuchu w zakresie: 

– analizy i syntezy wzrokowej: klasyfikowania, porównywania, 
odwzorowywania i wnioskowania, 

– arytmetyki, 
– formy wypowiedzi, przy czym uwzględnia się: wypowiedz  

w języku migowym, migowo-słowną, jak również werbalną, 
– orientacji przestrzennej, 
– lateralizacji, 
– uspołecznienia i samoobsługi. 
Katarzyna Bieńkowska jest zdania7, że test ten, pomimo swego 

przeznaczenia, nie jest stosowany obligatoryjnie w poradniach psy-
chologiczno-pedagogicznych. Diagnoza psychologiczno-pedagogicz-
na dzieci z wadą słuchu jest w nich dokonywana nierzadko w opar-
ciu szereg innych narzędzi, w tym również testów przeznaczonych 
dla dzieci słyszących. Gdy wspomniana autorka prowadziła bada-
nia dotyczące oceny dojrzałości szkolnej dzieci z uszkodzeniem 

________________ 

7 K. Bieńkowska, Gotowość szkolna dziecka z uszkodzonym narządem słuchu, Wy-
dawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013. 
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słuchu8, tylko 31% poradni w Polsce wykorzystywało w ramach 
procedury diagnostycznej wyżej wymieniony, specjalistyczny test. 

Wprawdzie w ramach oceny gotowości szkolnej dziecka z wadą 
słuchu w sposób oczywisty należy zbadać wszystkie sfery rozwoju  
i predyspozycje do uczenia się, które ocenia się u dzieci słyszących, 
jednak specyfika badania musi uwzględniać przede wszystkim 
formułę skutecznego porozumiewania się niesłyszącym dzieckiem. 
Skorzystanie z narzędzi psychologiczno-pedagogicznych przezna-
czonych dla dzieci słyszących wydaje się możliwe wówczas, gdy 
badane dziecko prezentuje wysoki poziom kompetencji komunika-
cyjnej i językowej w polskim języku fonicznym. W innej sytuacji 
należy rozważyć wybór testów bezsłownych, dostosowanych do 
możliwości percepcyjnych dziecka. Jest więc oczywiste, że osoba 
odpowiedzialna za ocenę dojrzałości szkolnej dziecka powinna 
mieć przygotowanie surdopedagogiczne. W ramach tej procedury 
konieczna jest nie tylko ocena sprawności językowej dziecka z uszko-
dzeniem słuchu, ale i wyboru dalszej ścieżki kształcenia, umiejętno-
ści odczytywania przez nie mowy z ust. Sami rodzice dziecka z wadą 
słuchu zapytani o to, czy ich syn lub córka odczytują w ten sposób 
komunikaty, nie potrafią udzielić odpowiedzi na to pytanie9. Tym-
czasem Justyna Kowal dostrzegła, że blisko 80% dzieci z wadą słu-
chu w mniejszym lub większym stopniu czyta z ruchu warg10. Oce-
na tej kompetencji dziecka z uszkodzeniem słuchu jest ważna, bo 
pozwala ustalić optymalny sposób porozumiewania się z otocze-
niem oraz przekazywania treści w procesie kształcenia. Trzeba  
w tym miejscu podkreślić, że wskazania ze strony poradni co do 
wyboru ścieżki edukacyjnej są lepiej lub mniej uzasadniane. Wybór 
oczywiście w ostateczności zależy od rodziców. Jest on zawsze 
trudny, tym bardziej, że przepisy prawa w sposób niezwykle enig-

________________ 

8 Ibidem. 
9 Ibidem. 

10 J. Kowal, Tożsamość kulturowa g/Głuchych a rzeczywistość w Polsce w aspekcie in-

tegracji, [w:] Młodzież głucha i słabosłysząca w rodzinie i otaczającym świecie, red.  
J. Kobosko, Wydawnictwo Stowarzyszenia „ Usłyszeć Świat”, Warszawa 2009. 
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matyczny przedstawiają warunki, jakie należałoby stworzyć w pla-
cówce, w której kształci się dziecko z wadą słuchu. Większość sły-
szących rodziców pragnie jednak, by ich dziecko uczęszczało do 
szkoły ogólnodostępnej11, przy czym część z nich preferuje klasy 
integracyjne jako miejsce przyjaźniejsze dziecku. Najważniejszym 
warunkiem optymalizacji kształcenia dziecka z wadą słuchu jest 
udział w tym procesie surdopedagoga. Jego rola nie sprowadza się 
bezpośrednio do procesu edukacji, ale odnosi się do opieki nad 
dzieckiem podczas przerw szkolnych i zajęć pozalekcyjnych. Istotna 
jest również jego wiodąca rola w organizacji całego procesu kształ-
cenia dziecka. 

Dla rodziców, do których należy decydujący głos w kwestii wy-
boru placówki szkolnej dziecka rozpoczynającego naukę, istotny 
jest system ofert, z którym winni zapoznać się na gruncie poradni. 
Doradztwo w tym zakresie pozostawia jednak wiele do życzenia.  
Urszula Bartnikowska wzmiankuje, iż słyszący rodzice są najczę-
ściej zachęcani do odraczania dziecka lub umieszczania go w klasie 
integracyjnej12, co bez udziału surdopedagoga jako nauczyciela 
wspomagającego nie rozwiązuje problemów specjalnych potrzeb 
edukacyjnych dziecka. Jednocześnie rzadko w poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej, gdzie oceniana jest dojrzałość szkolna, rodzi-
ce mogą uzyskać informacje na temat walorów kształcenia specjal-
nego. Nie przedstawia się im pełnego wachlarza możliwości, w tym 
tej związanej z przeniesieniem dziecka ze szkoły specjalnej do ogól-
nodostępnej. Tymczasem wielu studentów niesłyszących i słabosły-
szących okazuje się być absolwentami właśnie tego typu szkół. 

Kolejne braki w zakresie dokonywania oceny gotowości szkol-
nej osób z wadą słuchu wynikają z faktu uwzględniania w tym pro-
cesie jedynie ewaluacji kompetencji dziecka przy jednoczesnym 

________________ 

11 K. Bieńkowska, op. cit. 
12 U. Bartnikowska, Sposób porozumiewania się a miejsce osoby z uszkodzonym słu-

chem w zarezerwowanej przestrzeni społecznej, [w:] Człowiek z niepełnosprawnością  

w rezerwacie przestrzeni publicznej, red. Z. Gajdzica, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
Kraków 2013. 
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pominięciu wpływu środowiska na dziecięce możliwości w zakresie 
adaptacji szkolnej. Należy tu uwzględnić zarówno jakość wsparcia 
rozwoju dziecka ze strony rodziców, jak i placówki, do której może 
potencjalnie uczęszczać. 

Oferta edukacyjna dla dzieci z wadą słuchu 

Rodzice dzieci z wadą słuchu bardzo często utożsamiają wspo-
maganie rozwoju z procesem rehabilitacji słuchowej. Stojąc na stra-
ży postępów audytywno-werbalnych syna lub córki, zapominają  
o innych sferach rozwoju, ale co gorsza nierzadko stają się nieczuli 
na problemy emocjonalne dziecka, zgłaszane przez nie trudności. 
Są też rodzice, którzy odpowiedzialnymi za stymulowanie rozwoju 
dziecka czynią instytucje, tj. poradnie, placówki edukacyjne. Skut-
kuje to tym, że niespełna połowa z nich uczestniczy np. w zajęciach 
wyrównawczych lub terapeutycznych realizowanych na terenie 
poradni. Sytuację tę trzeba uwzględnić przy ocenie możliwości 
rozwojowych dziecka zawartej w opinii sporządzonej przez zespół 
diagnozujący. Drugim uwzględnianym przez zespół czynnikiem 
powinna być jakość wsparcia, jaką dziecko może uzyskać w warun-
kach danego systemu kształcenia. W sytuacji, gdy do czasu rozpo-
częcia nauki szkolnej nie korzystało ono z instytucjonalnych form 
wychowania, np. przedszkolnej, to właśnie edukacja specjalna może 
być podstawowym prorozwojowym czynnikiem ułatwiającym 
dziecku adaptację szkolną. 

Obecnie w Polsce działają 32 szkoły specjalizujące się w kształ-
ceniu uczniów z wadą słuchu13. Pracujące w ośrodkach tych osoby 
mają przygotowanie surdopedagogiczne i kształcą uczniów w opar-
ciu o metody dostosowane do potrzeb osób niesłyszących i słabo-
słyszących, umożliwiając im rozwijanie dwóch języków, tj. języka 
________________ 

13 M. Czajkowska-Kisil, A. Siepkowska, M. Sak, Edukacja głuchych w Polsce. Ra-

port zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich, Warszawa 2014. 



Ocena dojrzałości szkolnej dzieci z wadą słuchu 87 

polskiego oraz polskiego języka migowego. W zależności od indy-
widualnych potrzeb i kompetencji uczniów, jeden z nich staje się 
dla dziecka prymarny. Na gruncie szkolnictwa specjalnego podej-
mowane są też próby kształcenia dwujęzycznego. Dla dzieci z wadą 
słuchu, dla których język migowy jest matczynym, kształcenie tego 
typu wydaje się być najoptymalniejszą ofertą edukacyjną. W tej 
formule kształcenia dziecko uczy się języka narodowego w oparciu 
o teksty pisane, mając świadomość odrębności języka narodowe- 
go i migowego. Jednocześnie sprawność w zakresie pierwszego  
z języków nabywa dzięki kompetencjom w posługiwaniu się tym 
drugim14. 

Mimo przedstawionych powyżej walorów placówek specjali-
stycznych, trudno jest przekonać pracownikom poradni słyszących 
rodziców do tego, że nie są one przede wszystkim miejscem izolacji 
i stygmatyzacji. Dzieje się tak głównie wtedy, gdy posłanie dziecka 
do tego typu szkoły wymaga umieszczenia go w internacie. Udział 
rodziców w życiu szkolnym dziecka jest w tej sytuacji w sposób 
oczywisty ograniczony, co przesądza o barierach w zakresie zmiany 
rodzicielskich postaw w tym zakresie. 

W okresie ostatnich dziesięciu lat rodzice dzieci z wadą słuchu 
coraz częściej podejmują decyzję o zapisaniu dziecka do szkoły 
ogólnodostępnej lub integracyjnej. Bez wątpienia główną zaletą 
tego typu kształcenia jest jego dostępność i fakt, że placówka edu-
kacyjna to miejsce w lokalnym środowisku dziecka, ściśle z nim 
związane. Pracownicy poradni muszą jednak uwzględnić jakość 
wsparcia oferowanego dziecku w danym systemie kształcenia.  
Z tego względu, wskazując na możliwość kształcenia w warunkach 
inkluzji, muszą zdawać sobie sprawę, że wskazaniem jest tu z jednej 
strony duży potencjał intelektualny samego dziecka oraz zaanga-
żowania rodziców w proces wspierania rozwoju córki lub syna,  
z drugiej powinni uwzględnić i przedstawić opiekunom plusy oraz 
minusy takiej formy kształcenia. Największym z nich może okazać 

________________ 

14 M. Czajkowska-Kisil, Dwujęzyczne nauczanie głuchych w Polsce, „Szkoła Spe-
cjalna” 2006, nr 4, s. 265–275. 
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się nie tylko brak jakiegokolwiek przygotowania nauczycieli z za-
kresu surdopedagogiki, ale ich przekonanie, że skoro dziecko uczy 
się w szkole ogólnodostępnej, to warunkiem realizacji procesu edu-
kacji w takiej placówce jest jego dostosowanie się do wymogów tam 
panujących. W takiej sytuacji inkluzja nie będzie sprzyjać zarówno 
dostępowi do nauczanych treści, jak i języka15. 

Jeżeli pracownicy poradni oceniają, że rodzice będą wspierać 
ucznia z wadą słuchu w procesie kształcenia i ma dla nich znacze-
nie kontakt córki lub syna zarówno ze środowiskiem osób słyszą-
cych, jak i niesłyszących, wtedy mogą zasugerować umieszczenie 
dziecka w klasie integracyjnej. Oczywiście dodatkową pomocą w tej 
sytuacji może okazać się wydane przez poradnię orzeczenie o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych dziecka. Niezależnie jednak od 
wskazówek zawartych w takim orzeczeniu nie bez znaczenia dla 
adaptacji ucznia z wadą słuchu pozostaje również obecność w kla-
sie innych dzieci niesłyszących lub słabosłyszących. Adaptacja  
w klasie integracyjnej, w gronie uczniów z tym samym typem nie-
pełnosprawności jest łatwiejsza, bo przeżycia dziecka z wadą słu-
chu związane z tym procesem znajdują zrozumienie u osób jemu 
podobnych16. W sytuacji, gdy klasa integracyjna nie jest jednak 
sprofilowana typem niepełnosprawności słuchowej, z czym obecnie 
w polskich warunkach spotykamy się najczęściej, uczeń z wadą 
słuchu nierzadko postrzegany jest lub traktowany jako osoba  
o ograniczonym potencjale intelektualnym i sam wówczas nie wie, 
z jaką grupą dzieci powinien się identyfikować – czy z uczniami 
słyszącymi, czy też np. dziećmi z niepełnosprawnością intelektual-
ną17. Powyżej opisana sytuacja ma także swój wymiar edukacyjny, 
albowiem gdy w klasie integracyjnej, nauczycielem wspomagają-
cym jest oligofrenopedagog, specjalne potrzeby edukacyjne dziecka 
z wadą słuchu mogą być zaspokojone w stopniu, na który pozwala 
________________ 

15 M. Januszewicz, M. Jura, J. Kowal, op. cit. 
16 M. Sak, Kształcenie głuchych w szkołach masowych i w klasach mieszanych z inny-

mi niepełnosprawnościami, [w:] Edukacja głuchych, red. M. Sak Biuro Rzecznika Spraw 
Obywatelskich, Warszawa 2014. 

17 M. Czajkowska-Kisil, A. Siepkowska, M. Sak, op. cit. 
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jego merytoryczne przygotowanie. Ten aspekt kształcenia integracyj-
nego powinien z pewnością zostać uwzględniony przy wskazaniach 
ze strony poradni, co do specyfiki potrzeb dziecka z wadą słuchu. 

Podsumowanie 

Z podjętych przeze mnie w niniejszym tekście rozważań wyni-
ka, że ocena gotowości szkolnej dziecka z wadą słuchu w ramach 
diagnozy psychologiczno-pedagogicznej nie jest zadaniem łatwym. 
Potwierdzają ten fakt m.in. badania dojrzałości szkolnej dzieci  
z uszkodzonym słuchem zrealizowane przez K. Bieńkowską18. Wy-
nika z nich, że diagnozy takiej nie powinny realizować osoby, które 
nie posiadają formalnego wykształcenia z zakresu surdopedagogiki, 
przy czym wymóg ten dotyczy zarówno pedagoga, jak i psycholo-
ga. W przeciwnym razie istnieje ryzyko prowadzenia diagnozy 
przez osobę nie w pełni kompetentną, co może rzutować na nieade-
kwatny sposób oceny funkcjonowania dziecka. 

W samej diagnozie z pewnością warto uwzględnić poziom jako-
ści wsparcia oferowanego dziecku z wadą słuchu ze strony środo-
wiska stymulującego rozwój. Kluczowa rola przypada tu oczywiście 
rodzicom, ale nie bez znaczenia pozostaje fakt objęcia dziecka z wa-
dą słuchu edukacją przedszkolną. Bez wątpienia to, że dziecko z wadą 
słuchu w czasie adekwatnym do wieku rozwojowego osiąga dojrza-
łość szkolną, koreluje z faktem objęcia go wczesną interwencją,  
tj. szybką diagnozą audiologiczną, oprotezowaniem słuchu i rehabi-
litacją oraz edukacją przedszkolną. Nie ma przy tym znaczenia, czy 
wymienione działania realizowane były na terenie placówki spe-
cjalnej, czy ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi. 

Kolejną istotną kwestią jest uświadomienie opiekunom dziecka 
z wadą słuchu, że wybór szkoły specjalnej to nie mniejsze zło, ale  
w wielu przypadkach większe dobro. To właśnie kadra ośrodków 
szkolno-wychowawczych posiada obligatoryjne kwalifikacje z za-

________________ 

18 K. Bieńkowska, op. cit. 
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kresu surdopedagogiki, znajomość języka migowego, a w procesie 
edukacji stara się o indywidualizację procesu nauczania i wycho-
wania. Zgoła odmiennie wygląda sytuacja adaptacyjnej ścieżki 
dziecka z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej19. 

Tutaj nauczyciele oczekują, że to uczeń z uszkodzeniem słuchu 
będzie miał dobrze opanowany polski język foniczny i do tego kom-
petencje w zakresie odczytywania mowy z ust na wysokim poziomie, 
co w konsekwencji umożliwi mu dostosowanie się do wymagań sta-
wianych uczniom słyszącym. Rozważna diagnoza gotowości szkolnej 
dziecka z wadą słuchu powinna bez wątpienia uwzględniać specyfi-
kę inkluzji w polskich warunkach. Trudności edukacyjne, a w dalszej 
kolejności niepowodzenia dziecka z uszkodzeniem słuchu w klasie 
ogólnodostępnej, skutkujące zmianą placówki na specjalną, w pewnej 
mierze stawiają pod znakiem zapytania opinię z poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej, która powinna uwzględniać mocne i słabe 
strony ucznia oraz systemu, w jakim przyjdzie mu się kształcić. 

Zaskakujący jest z pewnością fakt, że w niektórych przypadkach 
nauczyciele edukacji elementarnej opiekujący się dziećmi z wadą 
słuchu nigdy nie widzieli diagnozy psychologiczno-pedagogicznej 
swoich uczniów. W tej sytuacji pozostaje im dokonywać ewaluacji 
dziecka samodzielnie, co jednak nie gwarantuje kompleksowego 
charakteru diagnozy. 

Przytoczone powyżej problemy stanowią oczywiście tylko część 
spośród tych związanych z oceną gotowości szkolnej dzieci  
z uszkodzeniem słuchu. Kontrowersje wokół diagnozy psycholo-
giczno-pedagogicznej wyżej wymienionej grupy dzieci, o których 
piszę w niniejszym opracowaniu, stanowią bez wątpienia podstawę 
dla dokonywania zmian w tym obszarze. 
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Mechanizmy motywacyjne, na równi z procesami poznawczy-
mi, uważa się za główne czynniki będące predyktorami sukcesu  
w uczeniu się. W wytyczaniu i realizacji celów edukacyjnych, za-
równo przez nauczycieli, jak i samych uczniów, powinno uwzględ-
niać się zatem rodzaj motywacji, jaką kieruje się uczeń w podejmo-
waniu działań związanych z zachowaniami ukierunkowanymi na 
zdobywanie i opanowywanie wiedzy i umiejętności w procesie 
edukacyjnym. Warto zaznaczyć, że zgodnie ze społeczno-poznaw-
czymi modelami motywacja jest zjawiskiem zarówno dynamicz-
nym, determinowanym czynnikami środowiskowymi, jak i we-
wnętrznym dążeniem jednostki ludzkiej do zaspokojenia potrzeb1. 

W założeniach teorii samodeterminacji (ang. self-determination 
theory – SDT) Edward L. Deci i Richard M. Ryan2 wyróżnili moty-
wację wewnętrzną i zewnętrzną. Zachowania motywowane we-
wnętrznie są podejmowane dla własnej przyjemności i satysfakcji, 
natomiast zachowania motywowane zewnętrznie mają charakter 
instrumentalny, a reakcja w postaci rozpoczęcia działania jest od-
powiedzią na określony rodzaj presji środowiska. Początkowe ba-
dania nad motywacją koncentrowały się głównie na różnicach  
i traktowały wymienione rodzaje jako dwa antagonistyczne kon-
strukty3. Ewolucja podejścia do motywacji skłoniła badaczy do zde-
finiowania dwóch kolejnych pojęć – motywacji autonomicznej oraz 
kontrolowanej4. W przypadku motywacji autonomicznej, na którą 
składa się zarówno motywacja wewnętrzna, jak i zewnętrzna, do-
________________ 

1 Zob. E.A. Linnenbring, P. R. Pintrich, Motivation as an enabler for academic suc-

cess, “School Psychology Review” 2002, nr 31/3, s. 313–327. 
2 Zob. E.L. Deci, i in., Motivation and education: the self-determination perspective, 

“Educational Psychologist” 1991, nr 26(3–4), s. 325–346; R.J. Vallerand, Deci and 

Ryan’s self-determination theory: a view from the hierarchical model of intrinsic and extrinsic 

motivation, “Psychological Inquiry” 2000, nr 11(4), s. 312–318; E.L. Deci, R.M. Ryan, 
Self-determination theory: a macrotheory of human motivation, development, and health, 
“Canadian Psychology” 2008, nr 49(3), s. 182–185; E.L. Deci, R.M. Ryan, A Self-deter-

mination theory approach to psychotherapy: the motivational basis for effective change, 
“Canadian Psychology” 2008, nr 49(3), s. 186–193. 

3 Za: E.L. Deci, i in., op. cit., s. 325–346. 
4 Zob. E.L. Deci, R. M. Ryan, op. cit., s. 182–185. 
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chodzi do akceptacji i internalizacji narzuconych pierwotnie przez 
środowisko wartości. Jednostka zmotywowana autonomicznie dzia-
ła zgodnie ze swoją wolą. Na motywację kontrolowaną, w przeci-
wieństwie do autonomicznej, składają się dwa rodzaje zewnętrz-
nych mechanizmów regulujących dane zachowanie. W pierwszym 
z nich działanie jest warunkowane nagrodami lub karami, w dru-
gim regulacja aktywności jest częściowo zinternalizowana i zależy 
od takich czynników jak: chęć zyskania aprobaty, uniknięcia wsty-
du czy też dążenie do podniesienia poczucia własnej wartości. 

Wykorzystując teorię samodeterminacji oraz biorąc pod uwagę 
omówione powyżej rodzaje motywacji, Robert J. Vallerand stworzył 
hierarchiczny model wewnętrznej i zewnętrznej motywacji5. Model 
ten zakłada, że w przypadku każdej jednostki ludzkiej oba rodzaje 
motywacji oraz jej brak można rozpatrywać na trzech poziomach 
ogólności. Pierwszy z nich to poziom globalny (osobowościowy), 
rozumiany jako gotowość człowieka do podejmowania szeroko 
rozumianej aktywności. Gotowość ta wynika z naturalnego dążenia 
do osiągnięcia poczucia wewnętrznej spójności organizmu. Pozwala 
to z kolei na uruchomienie mechanizmów adaptacyjnych wyzwala-
jących chęć angażowania się w interesujące daną osobę działania, 
dążenie do nawiązywania relacji interpersonalnych oraz integro-
wania doświadczeń zdobytych w wyniku wspomnianych aktywno-
ści we względnie spójną całość6. Drugim poziomem jest poziom 
kontekstowy. Odnosi się on do określonych obszarów funkcjono-
wania, takich, jak: edukacja, spędzanie wolnego czasu czy też kon-
takty towarzyskie. Jako ostatnią w hierarchicznym modelu moty-
wacji należy wyróżnić motywację sytuacyjną, która odnosi się do 
działania w sytuacji tu i teraz. 

Na każdym z omówionych poziomów ogólności działają czyn-
niki społeczne, które determinują ujawnienie się określonego ro-
dzaju motywacji. Ponadto na poziomie kontekstowym, zwłaszcza  
________________ 

5 Zob. R.J. Vallerand, op. cit., s. 312–318. 
6 Zob. E.L. Deci, R.M. Ryan, The “What” and “Why” of goal pursuits: human needs 

and the self-determination of behavior, “Psychological Inquiry” 2000, nr 11(4), s. 227–268. 
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w odniesieniu do edukacji, nie można pominąć wpływu czynników 
pośredniczących, do których należą: postrzeganie własnych kompe-
tencji, poczucie autonomii, rozumianej jako wola, dążenie do samo-
organizowania aktywności czy inaczej wyboru zachowania oraz 
pragnienie poczucia związku z określoną grupą. Czynniki te, wpły-
wając na mechanizmy motywacyjne, regulują dynamikę procesu 
wyznaczania celów działania. Dynamika mechanizmów motywa-
cyjnych jest też efektem wzajemnego oddziaływania na siebie po-
szczególnych poziomów: globalnego, kontekstowego i sytuacyjnego. 
Relacje zachodzące na poziomie kontekstowym pomiędzy wymie-
nionymi czynnikami pośredniczącymi mogą przyczyniać się do 
powstania mechanizmów kompensacyjnych. Rezultaty uruchomie-
nia mechanizmów motywacyjnych mogą mieć charakter poznaw-
czy, emocjonalny lub behawioralny, związany z podjęciem określo-
nego działania7. Warto jeszcze dodać, że motywacja wewnętrzna 
implikuje efekty pozytywne, a motywacja zewnętrzna i brak moty-
wacji efekty negatywne. 

Z punktu widzenia edukacyjnego aspektu niniejszych rozważań 
należy bardziej szczegółowo przeanalizować poziom kontekstowy 
oraz związane z nim niektóre elementy poziomu sytuacyjnego. Jak 
już wcześniej zaznaczono, na aktywizację mechanizmów motywa-
cyjnych wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest autonomia, 
której kształtowanie się u ucznia zależy od warunków środowiska, 
w jakim przebiega proces nauczania i uczenia się. Środowisko to 
tworzą nauczyciele, rodzice i inni uczniowie. Szczególnie istotne 
znaczenie we wspieraniu tworzenia się autonomii ucznia mają dzia-
łania nauczycieli i rodziców. Zarówno w jednym, jak i w drugim 
przypadku powinny być one ukierunkowane na zachęcanie młode-
go człowieka do podejmowania prób samodzielnego rozwiązywa-
nia problemów, dokonywania wyborów oraz uczestniczenia we 
wspólnym podejmowaniu decyzji. Należy natomiast minimalizo-
wać stosowanie represyjnych praktyk dyscyplinarnych, które nie 
wpływają pozytywnie na wyznaczanie sobie przez uczniów celów 
________________ 

7 Zob. R.J. Vallerand, op. cit., s. 312–318; E.L. Deci, R.M. Ryan, op. cit., s. 227–268. 



Mechanizmy motywacji a wybór strategii uczenia się uczniów szkół 97 

w uczeniu się oraz związany z tym wybór metakognitywnych i ko-
gnitywnych strategii uczenia się8. Drugim ważnym czynnikiem jest 
postrzeganie własnych kompetencji czy inaczej efektywności dzia-
łań. W przypadku każdego ucznia, a szczególnie ucznia ze specy-
ficznymi trudnościami w uczeniu się, problem ten należy rozpa-
trywać z dwóch perspektyw. Pierwszą jest spostrzeganie trudności 
ucznia przez nauczycieli. Ważne jest, żeby wiedza i kompetencje 
nauczycieli pozwalały im na zrozumienie istoty dysfunkcji będącej 
podłożem trudności w uczeniu się. Świadomy i refleksyjnie działa-
jący nauczyciel może poprzez odpowiednie wsparcie i wskazywa-
nie optymalnych dla danego ucznia strategii uczenia się wpływać 
na kształtowanie się u niego pozytywnej samooceny i poczucia wła-
snej skuteczności9. Drugą perspektywą jest percepcja swoich kom-
petencji przez ucznia. Wiara we własne możliwości kształtuje się na 
podstawie wspomnianych wyżej działań nauczycieli i informacji 
zwrotnych, które otrzymuje od nich uczeń, ale również na podsta-
wie efektów samodzielnie podejmowanych w procesie edukacyj-
nym działań. Częste porażki lub niewspółmiernie niskie w porów-
naniu do włożonego wysiłku wyniki w nauce stają się czynnikami 
________________ 

8 Zob. E. Sierens i in., The synergistic relationship of perceived autonomy support and 

structure in the prediction of self-regulated learning, “British Journal of Educational 
Psychology” 2009, nr 79, s. 57–68; B. Soenens, M. Vansteenkiste, 2005, za: V. Mih, 
Role of parental support for learning, autonomous / control motivation, and forms of  

self-regulation on academic attainment in high school students: a path analysis, “Cogni-
tion, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal” 2013, nr 17(1), s. 35–59; A.M. van 
Loon, A. Ros, R. Martens, Motivated learning with digital learning tasks: what about 

autonomy and structure?, “Educational Technology Research and Development” 
2012, nr 60, s. 1015–1032; V. Mih, C. Mih, Perceived autonomy-supportive teaching, 

academic self-perceptions and engagement in learning: toward a process model of academic 

achievement, “Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal” 2013,  
nr 17(4), s. 289–313. 

9 Zob. A. Kirby, R. Davies, A. Bryant, Do teachers know more about specific learning 

difficulties than general practitioners?, “British Journal of Special Education” 2005,  
nr 32(3), s. 122–126; R. Gwernan-Jones, R.L. Burden, Are they just lazy? Student teachers’ 

attitudes about dyslexia, “Dyslexia” 2010, nr 16, s. 66–86; H. Alkharusi i in., Classroom 

assessment: teacher practices, student perceptions, and academic self-efficacy beliefs, “Social 
Behavior and Personality” 2014, nr 42(5), s. 835–856. 
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demotywującymi, które z czasem mogą doprowadzić do unikania  
i reagowania lękiem na sytuacje testowania i sprawdzania poziomu 
wiadomości i umiejętności. Fakt ten nie pozostaje natomiast bez 
wpływu na funkcjonowanie emocjonalne ucznia z trudnościami  
w uczeniu się10. Omówione wcześniej czynniki wiążą się z ostatnim, 
jakim jest pragnienie poczucia związku z grupą rówieśniczą. Bada-
nia dowodzą, że trudności w uczeniu się wpływają na obniżenie 
poczucia wartości, a to z kolei wyznacza jakościowy i ilościowy 
charakter nawiązywanych relacji, zarówno z rówieśnikami, jak  
i członkami rodziny11. Jak wynika z przytoczonych rozważań, ist-
nieje ścisły, wzajemny związek między takimi czynnikami jak po-
strzeganie własnych kompetencji ucznia, poczucie autonomii czy 
pragnienie przynależności do określonej grupy. Wymienione czyn-
niki determinują natomiast uruchomienie mechanizmów motywa-
cyjnych ukierunkowanych na podejmowanie działań związanych  
z uczeniem się. 

Metodologia badań 

Celem zaprezentowanych badań jest ustalenie zależności mię-
dzy mechanizmami motywacji a wyborem strategii uczenia się  
u uczniów szkół gimnazjalnych z i bez specyficznych trudności  
w uczeniu się. 
________________ 

10 Zob. D. Lufi, S. Okasha, A. Cohen, Test anxiety and its effect on the personality of 

students with learning disabilities, “Learning Disability Quarterly” 2004, nr 27, s. 176–184; 
H. Bembenutty, Self-regulation of learning and test anxiety, “Psychology Journal” 2008, 
5(3), 122–139; M.O. Ogundokun, Learning style, school environment and test anxiety as 

correlates of learning outcomes among secondary school students, “IFE PsychologIA” 
2011, nr 19(2), s. 321–336. 

11 Zob. A.M. Ryan, P.R. Pintrich, C. Midgley, Avoiding seeking help in the class-

room: who and why?, “Educational Psychology Review” 2001, nr 13(2), s. 93–114;  
R. Burden, Is dyslexia necessarily associated with negative feelings of self-worth? A review 

and implications for future research, “Dyslexia” 2008, nr 14, s. 188–196; M.M. Terras, 
L.C. Thompson, H. Minnis, Dyslexia and psycho-social functioning: an exploratory study 

of the role of self-esteem and understanding, “Dyslexia” 2009, nr 15, s. 304–327. 
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Badania przeprowadzono w ramach realizowanego projektu 
badawczego pt.: „Samoregulacja i motywacja a wyznaczanie celów  
i strategii uczenia się u uczniów szkół gimnazjalnych z i bez specy-
ficznych trudności w uczeniu się” finansowanego przez Akademię 
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 
(BSTP WNP 15/14-I). 

W badaniach własnych zastosowano metodę sondażu diagno-
stycznego, natomiast techniką badawczą był kwestionariusz Goal 

Orientations and Learning Strategies Survey (GOAL-S) M. Dowson’a  
i D.M. McInerney’a (2004) w polskiej adaptacji A. Dłużniewskiej  
i I. Kucharczyk. 

Kwestionariusz GOAL-S składa się z się z 84 itemów i podzielo-
ny jest na trzy części. Pierwsza dotyczy celów i strategii uczenia się, 
a w jej skład wchodzą trzy podskale: Dążenie do prezentowania 
umiejętności i możliwości uczenia się, Podnoszenie samooceny, 
Unikanie pracy. Druga część odnosi się do Celów w nauce i celów 
społecznych i zalicza się do niej następujące podskale: Przynależ-
ność społeczna, Akceptacja społeczna, Zainteresowanie społeczne, 
Odpowiedzialność społeczna, Status społeczny. Trzecia i ostatnia 
część bada Strategie kognitywne (Doskonalenie, Organizacja, Po-
wtarzanie) oraz Strategie metakognitywne (Monitorowanie, Pla-
nowanie, Regulacja). W skład każdej podskali Kwestionariusza  
GOAL-S wchodzi po 6 pytań, dlatego też osoba badana może uzy-
skać od 5 do 30 punktów (5-stopniowa Skala Likerta). 

Organizacja i teren badań 

Badania objęły grupę 110 uczniów uczęszczających do szkół 
gimnazjalnych na terenie województwa mazowieckiego. Uczniowie ci 
zostali podzieli na dwie podgrupy. Do pierwszej zaliczono 55 uczniów 
posiadających opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się 
(dysleksja), natomiast do drugiej grupy zaliczono 55 uczniów bez 
specyficznych trudności w uczeniu się. Grupy dopierano komple-
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mentarnie, czyli z klasy I gimnazjum po 17 uczniów, z klasy II – po 
19 uczniów i z klasy III – po 19 uczniów. Obie grupy były zróżni-
cowane pod względem płci. 

Analiza i interpretacja wyników badań 

Zgodnie z teorią samodeterminacji każde podejmowane zacho-
wanie ucznia jest skutkiem motywacji, jaka mu przyświeca podczas 
wykonywania danej czynności. Motywacja może być zarówno we-
wnętrzna (osiągnięcie określonego statusu społecznego rozumiane-
go jako poczucie związku z daną grupą rówieśniczą – aspekt spo-
łeczny, chęć pomocy innym – aspekt prospołeczny oraz poziom 
samooceny rozumianej jako postrzeganie własnych kompetencji – 
aspekt indywidualny), jak i zewnętrzna (unikanie dezaprobaty ze 
strony znaczących osób dorosłych). Pozostałe czynniki, niebędące 
przedmiotem niniejszych rozważań, determinujące realizowanie 
podejmowanych działań, to postawa wobec zachowania oraz po-
czucie własnej skuteczności. Poszczególne czynniki wpływające na 
poziom motywacji i podejmowany wysiłek związany z procesem 
uczenia się decydują o wyborze właściwej dla danego ucznia strate-
gii uczenia się. 

Poniższy schemat 1. prezentuje podział na rodzaje motywacji 
analizowane w aspekcie wyboru strategii uczenia się. 

W niniejszym artykule zostaną omówione tylko relacje, jakie za-
chodzą między czynnikami motywacyjnymi a podejmowanymi 
strategiami w uczeniu się przez uczniów z oraz bez dysleksji z po-
minięciem takich zmiennych jak przyjmowana postawa oraz poczucie 
własnej skuteczności (korelacja r-Spearmana, poziom istności 0,01). 

Z analizy danych wynika, że w grupie uczniów z dysleksją  
istnieje dodatnia, istotna statystycznie, wysoka zależność między 
Odpowiedzialnością społeczną a Statusem społecznym (r = ,0622; 
p = 0,000). Natomiast w grupie uczniów bez dysleksji zależność ta 
jest dodatnia, istotna statystycznie, umiarkowana (r = ,477; p = 0,001). 
Oznacza to, że zarówno uczniowie z jednej, jak i z drugiej grupy dążą 
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Schemat 1. Rodzaje motywacji oraz strategie ucznia się (źródło własne) 
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do spełniania oczekiwań środowiska poprzez unikanie problemów 
w szkole, wypełnianie obowiązków szkolnych, a także starają się 
przestrzegać zasad obowiązujących w danej placówce. Takie za-
chowania ukierunkowane na osiąganie wysokich wyników w na-
uce, a następnie zdobycie dobrego zawodu i dobrze płatnej pracy 
pozwolą zarówno teraz, jak i w przyszłości osiągnąć status społecz-
ny zapewniający poczucie przynależności do grupy rówieśniczej,  
a następnie zawodowej. 

Kolejna zależność występuje między Odpowiedzialnością spo-
łeczną a Zainteresowaniem społecznym, ale tylko w grupie uczniów 
bez specyficznych trudności w uczeniu się (r = ,459; p = 0,000). 
Oznacza to, że im uczniowie bardziej chcą sprostać zobowiązaniom 
interpersonalnym oraz obowiązkom wynikającym z odgrywania 
danej roli społecznej, tym większą przejawiają chęć pomocy ucz-
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niom, którzy jej potrzebują. Zależności takie nie występują w grupie 
uczniów z dysleksją, gdyż najprawdopodobniej uczniowie ci wszyst-
kie podejmowane wysiłki kierują na sprostanie obowiązkom szkol-
nym i powtarzanie materiału, potrzebując więcej czasu na selekcję  
i przyswajanie treści. Może to się również wiązać ze świadomością 
swoich niedoskonałości i braku kompetencji. 

Zarówno w jednej, jak i w drugiej grupie istnieje dodatnia, istot-
na statystycznie, umiarkowana zależność między Odpowiedzialno-
ścią społeczną a Podnoszeniem samooceny (uczniowie z dysleksją 
r = ,487; p = 0,000; uczniowie bez dysleksji r = ,402; p = 0,002). Ozna-
cza to, że im bardziej uczniowie chcą unikać problemów związa-
nych z nauką szkolną, tym silniej dążą do podniesienia swojej sa-
mooceny, uzyskania gratyfikacji z podjętych działań. Jedni i drudzy 
uczniowie chcą pokazać, że potrafią sprostać wymaganiom szkolnym. 

Schemat 2. Czynniki motywacyjne a strategie uczenia się uczniów z dysleksją 
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Kolejnym punktem analizy jest ustalenie zależności między czyn-
nikami motywacyjnymi a wyborem odpowiednich strategii (kogni-
tywnych i metakognitywnych) wykorzystywanych w procesie uczenia 
się. Zależności te u uczniów z dysleksją prezentuje schemat 2.,  
a u uczniów bez specyficznych trudności w uczeniu się schemat 3. 

Schemat 3. Czynniki motywacyjne a strategie uczenia się uczniów bez dysleksji 
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Analiza wyników badań pozwoliła stwierdzić, że w przypadku 
uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja) 
istnieje dodatnia, istotna statycznie, niska zależność między Zainte-
resowaniem społecznym a jedną strategią kognitywną, jaką jest 
Organizacja (r = ,439; p = 0,001) oraz dwoma strategiami metakogni-
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tywnymi: Planowaniem (r = ,517; p = 0,000) i Regulacją (r = ,437; 
p = 0,001). Oznacza to, że im bardziej u uczniów ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się chęć zdobywania nowych wiadomości i 
umiejętności wiąże się z potrzebą udzielania pomocy uczniom słab-
szym, tym częściej wybierają oni i stosują strategie uczenia się pole-
gające na odpowiedniej selekcji informacji, organizowaniu danych, 
a także częściej dokonują podsumowań celem porządkowania wie-
dzy. Takie podejście pozwoli im na skuteczniejsze planowanie dzia-
łań związanych z procesem nauki, takich jak zarządzanie czasem 
czy ustalanie harmonogramu wykonywanych czynności, co z kolei 
pozytywnie wpłynie na wykorzystywanie różnych strategii doty-
czących metod i sposobów uczenia się. Nieco inną sytuację obser-
wujemy w grupie uczniów bez specyficznych trudności w uczeniu 
się. W omawianym przypadku istnieją dodatnie, istotne statystycz-
nie zależności między Zainteresowaniem społecznym a każdą z ba-
danych kognitywnych strategii uczenia się: Korzystanie z wiado-
mości nabytych – zależność niska (r = ,343; p = 0,010), w zakresie 
Organizacji – zależność umiarkowana (r = ,433; p = 0,001), Powta-
rzania – zależność niska (r = ,365; p = 0,006)) i metakognitywnych 
(Monitorowanie – zależność niska (r = ,400; p = 0,002), Planowanie – 
zależność umiarkowana (r = ,588; p = 0,000) i Regulacja – zależność 
niska (r = ,365; p = 0,006). Różnica między obydwiema grupami do-
tyczy liczby wykorzystywanych strategii uczenia się. Grupa uczniów 
z dysleksją stosuje ich znacznie mniej. Uczniowie ci nie koncentrują 
się na strategiach kognitywnych, prawdopodobnie z uwagi na 
świadomość niższych kompetencji. Jako mechanizmy kompensa-
cyjne wykorzystują natomiast strategie metakognitywne, w przy-
padku których mogą wykazać się większą autonomią działania. 

Analiza danych wskazuje na istnienie u uczniów z dysleksją 
dodatniej, istotnej statystycznie, niskiej zależności między Podnosze-
niem samooceny a dwoma strategiami kognitywnymi: Korzysta-
niem z wiadomości nabytych (r = ,373; p = 0,005) oraz Powtarzaniem 
(r = ,371; p = 0,005). Oznaczać to może, że im bardziej uczniowie  
z dysleksją starają się osiągać lepsze rezultaty w nauce, aby pod-
nieść swoją samoocenę, tym częściej stosują strategie związane  
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z powtarzaniem materiału, dzieleniem go na części, tworzeniem 
powiązań między danymi, ale też powtarzaniem na głos, tworze-
niem list i określaniem tego, czego należy się nauczyć. Omówione 
wyżej zależności nie występują w grupie uczniów bez dysleksji. 
Różnice między grupami mogą wynikać z faktu, że samoocena  
u uczniów bez dysleksji nie jest uwarunkowana wysiłkiem włożo-
nym w opanowanie materiału. Inaczej niż w przypadku uczniów ze 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się, których wkład w opa-
nowanie wiadomości i umiejętności szkolnych wiąże się z koniecz-
nością częstszego powtarzania materiału i powracania do opano-
wanych już treści. 

Analiza zależności pokazuje, że u uczniów z dysleksją występuje 
dodatnia, istotna statystycznie, niska zależność między Odpowie-
dzialnością społeczną a dwiema strategiami metakognitywnymi: Mo-
nitorowaniem (r = ,395; p = 0,003) i Planowaniem (r = ,399; p = 0,003). 
Takie dane świadczą o tym, że uczniowie posiadający zdiagnozo-
waną dysleksję i będący w wieku gimnazjalnym, chcąc sprostać 
wymaganiom i zobowiązaniom wynikającym z przyjętej roli spo-
łecznej i norm obowiązujących w danym środowisku, częściej wy-
korzystują strategie związane z procesem uczenia się polegające na 
samodzielnym sprawdzaniu na ile zapamiętali i zrozumieli dany 
materiał. Starają się też organizować powtórki treści zadanych  
w szkole, a także wyznaczają sobie realne cele, mając świadomość 
czasu, który potrzebny jest do trwałego zapamiętania materiału.  
W grupie uczniów bez dysleksji nie stwierdzono istnienia żadnych 
istotnych statystycznie zależności między Odpowiedzialnością spo-
łeczną a wykorzystywanymi strategiami w uczeniu się. Różnice 
między grupami najprawdopodobniej wynikają z faktu, że presja ze 
strony otoczenia, związana ze stosowaną motywacją zewnętrzną 
przez nauczycieli i rodziców, jest udziałem codziennych doświad-
czeń uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

Analiza uzyskanych danych liczbowych w grupie uczniów ze 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się pozwala stwierdzić, że 
w zakresie Statusu społecznego istnieją dodatnie, istotne statystycz-
nie zależności ze wszystkimi wykorzystywanymi strategiami, za-



106 IZABELLA KUCHARCZYK, AGNIESZKA DŁUŻNIEWSKA 

  

równo kognitywnymi, jak i metakognitywnymi. W zakresie Korzy-
stania z wiadomości nabytych zależność ta jest niska (r = ,396; 
p = 0,003), w zakresie Organizacji – umiarkowana (r = ,425; p = 0,001), 
Powtarzania – umiarkowana (r = ,523; p = 0,000), Monitorowania – 
umiarkowana (r = ,560; p = 0,000), Planowania – wysoka (r = ,616; 
p = 0,000) i Regulacji – umiarkowana (r = ,401; p = 0,002). Uczniowie 
z dysleksją, chcąc w przyszłości zdobyć dobry zawód i dobrą pracę, 
co wiąże się z osiągnięciem w dorosłym życiu lepszego statusu spo-
łecznego, stosują w szkole strategie pozwalające im na selekcjono-
wanie, powtarzanie i utrwalanie materiału. Z kolei w grupie 
uczniów bez dysleksji pomiędzy Statusem społecznym a wyborem 
strategii uczenia się występują dwie, dodatnie, istotne statystycznie 
zależności: niska ze strategią kognitywną Korzystanie z wiadomości 
nabytych (r = ,372; p = 0,005) oraz niska ze strategią kognitywną 
Powtarzanie (r = ,317; p = 0,018). Można przypuszczać, że uczniowie 
z dysleksją mają poczucie inności związane z doświadczanymi 
trudnościami w uczeniu się, przez co nie czują się w pełni zinte-
growani z grupą rówieśniczą w przeciwieństwie do uczniów, któ-
rzy takich trudności nie doświadczają. Dyslektycy, podejmując 
wzmożony wysiłek i wykorzystując wszystkie możliwe strategie 
uczenia się, oczekują, że w przyszłości pozwoli im to osiągnąć suk-
ces w życiu zawodowym postrzegany jako środek do osiągnięcia 
określonego statusu społecznego, a tym samym poczucia przyna-
leżności i aprobaty społecznej. 

Podsumowanie i wnioski 

Celem zaprezentowanych badań było określenie zależności 
między mechanizmami motywacji a wyborem odpowiednich stra-
tegii uczenia się u uczniów szkół gimnazjalnych z i bez specyficz-
nych trudności w uczeniu się. 

Centralnym punktem rozważań stały się mechanizmy motywa-
cyjne, które pozwalają uczniom na wytyczanie celów edukacyjnych 
i związanym z tym wyborem kognitywnych i metakognitywnych 
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strategii ucznia się. Jak już wcześniej wspomniano, motywacja jest 
zjawiskiem dynamicznym, uwarunkowanym wewnętrznym dąże-
niem jednostki do zaspokajania swoich potrzeb, ale także presją 
otoczenia. 

Analizowane wyniki wskazują, że w przypadku badanych grup 
uczniów określony rodzaj motywacji implikuje wybór odpowied-
nich strategii uczenia się. U uczniów z dysleksją wybór strategii 
uwarunkowany jest zarówno motywacją wewnętrzną związaną  
z osiągnięciem określonego statusu społecznego, chęcią pomocy 
innym oraz podniesieniem poziomu samooceny, jak i zewnętrzną, 
polegającą na unikaniu dezaprobaty ze strony znaczących osób 
dorosłych. Natomiast u uczniów bez dysleksji wybór strategii ucze-
nia się nie zależy od czynnika zewnętrznego w postaci presji oto-
czenia ani także od czynnika wewnętrznego, jakim jest chęć podnie-
sienia poziomu samooceny. 

Wyniki badań wskazują na to, że w przypadku uczniów ze spe-
cyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu podniesienia efek-
tywności procesu edukacyjnego należałoby uruchomić nie tylko 
wsparcie mające na celu minimalizowanie skutków występujących 
dysfunkcji w przyswajaniu materiału, ale także wsparcie w sferze 
emocjonalno-społecznej i wolicjonalno-motywacyjnej. Związane jest 
to z dużym wpływem opinii osób znaczących w uruchamianiu 
przez uczniów z dysleksją mechanizmów motywacyjnych. 

Planowanie procesu edukacyjnego powinno również uwzględ-
niać zaangażowanie uczniów z dysleksją w udzielanie pomocy ucz-
niom słabszym. Pozwoli to na uruchomienie strategii związanych  
z lepszą organizacją, planowaniem i regulacją ich własnego procesu 
uczenia się. W tym miejscu należy także wspomnieć o pozytywnych 
skutkach społecznych zastosowania tego typu oddziaływań, jakim 
jest poczcie sprawstwa, czyli świadomość autonomii w procesie 
uczeniu się. 

Badania wskazują też, że świadomość ograniczeń w uczeniu  
się będących konsekwencją dysleksji sprawia, że sposób uczenia się 
uczniów ze specyficznymi trudnościami jest bardziej refleksyjny niż 
w przypadku uczniów bez dysleksji. 
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W związku z powyższym rozpoznanie rodzaju motywacji, ja-
kim kierują się uczniowie z dysleksją, pozwoli nauczycielom i ro-
dzicom racjonalnie ukierunkować ich aktywność, a tym samym 
stworzyć optymalne środowisko edukacyjne. 
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No man is an island, 
Entire of itself, 

Every man is a piece of the continent, 
A part of the main. 

No Man Is an Island by John Donne 

Education and educators don’t exist in a social, cultural, politi-
cal, or economic vacuum. They are not a lonely island; they don’t 
exist in isolation, free from outside influences. There are two goals 
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sought in writing this article; first of all, to identify and re-examine 
the forces that shape education in the 21st century. Secondly, some 
communicational aspects of professional capital in the contempo-
rary educational context will be scrutinized in the latter part of this 
article. It can be viewed as a call for a continuous effort to rediscov-
er the importance of a communal character of teaching. 

From the beginning of human history a great deal has been writ-
ten or said about the importance of freedom of expression. Count-
less books, articles, poems, songs, or scholarly conferences have 
been dedicated to this important matter. It isn’t by chance that, over 
and over again, totalitarian or authoritarian regimes’ first goal is 
always to seize mass media, to pacify universities and schools, to 
silence outspoken opponents, and to get rid of the language of the 
free people, replacing it with some Orwellian newspeak full of lies 
(these days often referred to as post-truths). The works of such au-
thors as Hannah Arendt, George Orwell, Viktor Klemperer, Cze-
sław Miłosz, Vaclav Havel, or Margaret Atwood remind that any 
abuse of free communication is a major threat to democracy, to the 
ideals and practices of an open society. 

Only in the atmosphere of an unconstrained communication, 
something very important is born among people – a sense of be-
longing, mutual trust and collaboration (see, for example, Jeffrey  
C. Goldfarb’s Beyond Glasnost. The Post-totalitarian Mind1). That’s 
what impressed Frenchman Alexis de Tocqueville about the United 
States during his first-hand observations in the 1830s and made him 
write about it in Democracy in America2. People like Vaclav Havel, 
his mentor Professor Jan Patocka, Tomas Halik, and many other 
Central Europeans understood it very well and dedicated them-
selves to building a parallel polis, to publishing in samizdat, to organ-
izing educational initiatives out of the ideological control (e.g. so 
called the Flying University in Poland) during the Communist era. 

________________ 

1 J.C. Goldfarb, Beyond Glasnost. The Post-totalitarian Mind, University of Chicago 
Press, Chicago 1992. 

2 A. de Tocqueville, Democracy in America, Penguin Books, New York 2003. 



Bowling Together: On Selected Aspects of Professional Capital 115 

When people collaborate and communicate freely, networks of in-
teractions are established and reciprocal relations and transactions 
take place which result in building social capital (for more in-depth 
analysis of the role of trust in building civil society see Robert Put-
nam’s Making Democracy Work3 and Francis Fukuyama’s Trust4). 
Unfortunately, over the last several years opposite economic, social, 
and political trends have been identified and studied by many so-
cial scientists or reported on by civic journalists. Neoliberalism, ar-
gues Guy Standing in his seminal work The Prekariat: The New Dan-
gerous Class5, has led to very destructive changes, undermining the 
very foundations of prosperous societies and leading to the shrink-
ing of the middle class and pauperization and ongoing marginaliza-
tion of millions of people around the globe. The logic of free market, 
where everything is valued as long as it is profitable in economic 
terms, is often seen as the only justification for redefining many 
public policies. As Zygmunt Bauman poignantly wrote in many 
books during the last several years of his life, neoliberalism has had 
its pervasive impact on many contemporary societies both on indi-
vidual and collective levels.6 On an individual one – by stripping 
many women and men not only of the sense of economic stability 
and security, turning them into disposable people and their lives into 
wasted ones and, on a collective one – by weakening social bonds 
among individuals and whole social groups, planting seeds of fear 
and uncertainty, promoting social Darwinism instead of social jus-
tice, greed instead of collaboration, feel-good mentality instead of 
empathy, exclusion instead of inclusion. Bauman’s observations 
have found confirmation in the body of work gathered by a re-
________________ 

3 R. Putnam, Making Democracy Work, Princeton University Press, Princeton,  
NJ 1993. 

4 F. Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Penguin 
Putnam, New York 1995. 

5 G. Standing, The Precariat: The New Dangerous Class, Bloomsbury, New York 
2011. 

6 See, for example, Z. Bauman, Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty,  
Polity Press, Cambridge 2007. 
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nowned Polish reporter and writer Artur Domosławski in his re-
cently published (in Polish) book Wykluczeni (The Excluded)7. Since 
Donald Trump’s presidential inauguration all those negative trends 
have accelerated in the United States and, in many ways, have had 
both a domestic and global impact. 

What does all of this have to do with education and educators, 
one may wonder? A great deal, actually. In the US, for many years, 
it’s been of a great concern that a significant number of teachers, 
especially those during the first five years of teaching, leave the 
profession. Among many identified factors, salary, heavy workload 
and isolation are often regarded as the cause of problems with attri-
tion to the level of nearly 50% of new teachers who leave teaching 
during the early years. A longitudinal study released in April, 2016 
by the US Department of Education’s National Center for Educa-
tional Statistics entitled “Public School Teacher Attrition and Mobil-
ity in the First Five Years”8 is particularly important and relevant to 
what is being examined here. According to the findings presented 
in the report, new teachers who are assigned mentors are more like-
ly to continue teaching than those who don’t have any professional 
peer support. In 2008–2009, 92 percent of those who had first-year 
mentors were still teaching, compared to 84 percent of those with-
out mentors. By 2011–2012, 86 percent of those who had first-year 
mentors were still teaching, compared to 71 percent who did not 
have mentors. What these, and many other available data seem to 
suggest is the need for a paradigm shift, for a change of the culture 
of teachers’ work at school. In order for that to happen, suggests 
Henry Giroux, educators need to reclaim the language of education, 
to rediscover themselves not only as school personnel but, more 
importantly, as critical intellectuals opposed to viewing schooling 
“as preparing people for jobs and setting up policies that remove 
critical thinking as a serious condition for independent action and 
________________ 

7 A. Domosławski, Wykluczeni, Wielka Litera, Warszawa 2016. 
8 US Department of Education’s National Center for Educational Statistics, Pub-

lic School Teacher Attrition and Mobility in the First Five Years, http://nces.ed.gov/ 
pubs2015/2015337.pdf [dostęp: 2.12.2016]. 
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engaged leadership.”9 To quote the former President of the National 
Education Association – Dennis Van Roekel, “It is time for the 
teaching profession to be led by, for, and with teachers, and for oth-
ers to join in concerted action to support that transformation.”10 It 
requires the transformation towards what Andy Hargreaves and 
Michael Fullan coined professional capital. Professional capital can be 
defined as a function of human capital (personal skills and compe-
tencies), social capital (interpersonal relationships), and decisional 
capital (the ability to make discretionary judgments.) If the educa-
tional system is going to grow and develop it will be because the 
professionals who lead and work in the educational system grow 
and develop. However, given the current trends in the US, the na-
tional approach is exactly the opposite of what Hargreaves and Ful-
lan’s research shows to be best practice. 

A business capital approach in American schools currently domi-
nates, one that is focused on short-term maximum gains with  
a heavy turnover of staff (50% of those who start teaching with 
proper academic credentials leave within 5 years; 80% of teachers 
start with alternative credentials.11 A professional capital approach 
takes a more long-term approach and works to develop human, 
social, and decisional capital throughout the organization. Building 
professional capital is therefore an opportunity and a responsibility. 
It’s a shift in the professional self-image of teachers from agents of 
socialization to active advocates of human flourishing, social justice, 
and world betterment. This change of the whole system is doable 
and attainable. 

Finland, say Fullan and Hargreaves (and echoed by Sir Ken 
Robinson12), can serve as a role model since schools in that Scandi-
________________ 

9 H. Giroux, Education and the Crisis of Public Values: challenging the assault on 

teachers, students, and public education, Peter Lang Publishing, New York 2012, p. 95. 
10 A. Hargreaves, M. Fullan, Professional capital: transforming teaching in every 

school, Teachers College Press, New York 2012. 
11 W. Huitt, Stages of mastery. http://www.edpsycinteractive.org/topics/teacher/ 

stgmstry.html [dostęp: 2.06. 2016]. 
12 A. Hargreaves, M. Fullan, Professional capital: transforming teaching in every 

school, Teachers College Press, New York 2012. 
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navian country are doing an excellent job in this regard. How? An-
swers to this question bring books written or co-authored by well-
known Finnish education reformer Pasi Sahlberg: Finnish Lessons13 
and the more recently published Beyond Bystanders14 and Empowered 
Educators in Finland.15 The best performing education systems focus 
on improving the entire profession, not just lauding the highest 
performers and lopping off the lowest. Professional capital involves 
and absolutely requires individual and collective acts of investment 
in an inspirational vision and a coherent set of actions that build 
everyone’s capability and keep everyone learning as they continue 
to move forward. That said, the building of professional capital de-
pends heavily on communication among participants. And as such, 
caution communication experts, it is not free from potential chal-
lenges and obstacles of a cultural and communicational nature. Let’s 
take a moment to examine them here. 

Students of communication identify three biggest communica-
tion challenges, which might imperil the successful development of 
professional capital: 

1) culturally sensitive communication 
2) dealing with communication overload 
3) communicating across generations 

1) Culturally sensitive communication 

Today’s schools are much more diverse and will only become 
more so in the future. This is positive in many ways, but, from  
a communication standpoint, it presents some challenges. Chances 
are very good that teachers will need to practice culturally sensitive 

________________ 

13 P. Sahlberg, Finnish Lessons 2.0: What Can the World Learn from Educational 

Change in Finland?, Teachers College Press, New York 2014. 
14 P. Sahlberg, Beyond Bystanders: Educational Leadership for a Humane Culture in  

a Globalizing Reality, Sense Publishers, Rotterdam 2017. 
15 K. Hammerness, R. Ahtiainen, P. Sahlberg, Empowered Educators in Finland: 

How High-Performing Systems Shape Teaching Quality, Jossey-Bass, San Francisco 
2017. 
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communication in order to build relationships, or to perform in 
their job, or to simply just be cordial when they inevitably encoun-
ter someone from a different culture than their own.16 

Obstacles 

The most common communication stumbling blocks in a cultur-
ally diverse educational environment include: 

– Language barriers: These can occur when the people com-
municating don’t speak the same language or when there is  
a different level of understanding of the language being spo-
ken (e.g. English as a second language). 

– Bias and stereotyping: Bias is prejudice either for or against  
a person or group compared with another. Stereotyping is 
making assumptions regarding a person’s background due to 
factors such as their culture. 

– Lack of empathy: Empathy is the ability to put yourself in an-
other person’s situation in order to understand the feelings of 
the other party. A lack of empathy will show in conversations 
when one person doesn’t maintain patience and understand-
ing with someone who is struggling with language and cul-
tural barriers. 

– Limited cultural awareness: There are communication norms 
for each culture, including tone and rate of speech, non-verbal 
cues such as eye contact, spatial comfort zones, and even who 
gets to speak first. 

When someone is not understood or when they feel they’re be-
ing judged they can become defensive. This can escalate into a full 
blown conflict which creates a whole host of problems. From the 
standpoint of communication in the workplace, misunderstandings 
that result from these stumbling blocks can lead to loss of engage-
ment and low employee morale. Even unintentional culturally  
________________ 

16 K. O’Sullivan, Understanding Ways: Communicating between Cultures, Hale  
& Iremonger, Sydney 1994. 
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insensitive communication can lead to feelings of disrespect and 
tension. 

In order to become a better communicator, a few effective tech-
niques may guarantee a successful cross cultural communication: 

– Employ active listening…not hearing. This is an essential 
part of effective communication. This includes concentrating 
on the whole message, providing accurate feedback, showing 
empathy and interest in what is being said, maintaining prop-
er eye contact, using open body language, asking questions, 
and paraphrasing to reinforce understanding. 

– Use appropriate speech. Use speech appropriate for your au-
dience. Minimize the use of jargon or slang when speaking to 
someone from a different culture than your own to lessen the 
chance of confusion and misunderstandings. Generally, less 
jargon is always better no matter who your audience is. 

– Train school personnel early and often. Many of the pitfalls 
of misunderstanding and cultural confusion can be prevented 
with early and ongoing training. Be sure the teachers and the 
staff have the knowledge and skills to appropriately handle the 
most common cultures they will interact with. This should in-
clude appropriate greetings, acceptable gestures, key phrases, etc. 

– Assign or seek a mentor. When a teacher will be working 
with students or co-workers from a culture different than their 
own, having a mentor with experience and/or knowledge 
about that culture can help the educator navigate hurdles. 

2) Communication overload 

People are drowning in data. The number of text messages sent 
and received every day exceeds the total population of the planet. 
One week of reading the New York Times provides more infor-
mation than a person would likely have come across in his entire 
life in the 18th century. The number of Facebook users has already 
reached 1 billion people.17 We literally have, at our fingertips, the 
________________ 

17 Did you know? https://www.youtube.com/watch?v=u06BXgWbGvA [dostęp: 
2.12.2016]. 
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ability to communicate with anyone, anytime, and anywhere we 
want. Cell phones, Facebook, instant messaging, teleconferencing, 
etc. are not going away and there are many benefits. But, if not 
managed, these can be overwhelming. 

Obstacles 

So what are some of the problems as a result of this relentless 
flow of communication? 

– Inability to process information – Information overload occurs 
when the volume of information received exceeds the person’s 
capacity to process it. This creates noise and chaos in the 
communication system- information is overlooked/ misinter-
preted when we can’t process it fast enough. 

– Paralysis of analysis – this term denotes the situation when 
employees feel overwhelmed by the volume of information 
they must process. This stems from the expectation that man-
agers or employees should be capable of multi-tasking, but to 
the extreme. 

– Physical and psychological problems – 1) Stress brought on by 
constant and frequent communication; especially from more 
than one source, 2) Mood swings including depression, anger, 
anxiety, and irritability, 3) inability to be productive, focused, 
and effective, 4) Physical ailments like fatigue, headaches, 
sleep disturbances, and increased blood pressure 

– Interpersonal ramifications – an overload of information caus-
es relationship conflicts and dissatisfaction at work. 

How to become a better communicator – tips for managing 
communication overload: 

– Designate specific times throughout the day to check and re-
spond to messages. Don’t constantly check to see who is tex-
ting or emailing you, or leaving phone messages, etc. Make 
sure that an open door policy doesn’t lead to constant inter-
ruption. 
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– Technology makes it easy to do many things at once. When 
working online, do only the task at hand. Try to avoid work-
ing, chatting, talking, and other types of activities that require 
communicating with others. 

– Unplug from technology. If you cannot unplug completely on-
ly use what is necessary for a few days to a week. Set time to 
be still. Take a break. 

– Increase your capacity for processing information – learn to 
read faster, scan documents more efficiently, and remove dis-
tractions that slow processing down. Practice effective com-
munication to avoid having to repeat yourself. 

– Reduce your information load – read messages that are con-
sidered essential, act on what’s most important, ignore less 
important information (junk mail/spam). 

3) Communicating across the generations 

For the first time in American history, there are four different 
generations working side-by-side in the workplace.18 Remember, if 
you are old enough, when older workers were the bosses and 
younger workers did what was asked of them, no questions asked. 
There were definite rules as to how the boss was treated and how 
younger workers treated older workers. That is no longer the case. 
Roles today are all over the place and the rules are being rewritten 
daily. 

An age-diverse workforce can result in improved collaboration, 
creativity, and decision-making. Yet this vision is far from reality in 
many companies. At the crux of the workplace generation gap lie 
vastly different communication styles and preferences. Research 
indicates that people communicate based on their generational 
backgrounds. Each generation has distinct attitudes, behaviors, ex-
pectations, habits, and motivational buttons. Learning how to com-
________________ 

18 F. Widman, V. Strilko, Communicating Across Generations, https://advising.ucsc. 
edu/advisers/forum/docs/2014/WBComm%20Across%20Generations%20Diversity 
%20Inclusion.pdf [dostęp: 2.06.2016]. 
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municate with the different generations can eliminate many major 
confrontations and misunderstandings in the workplace. 

So who are we talking about and how do they communicate? 

• Traditionalists/Veterans – born between 1922 to 1943, they: 
– Like formal, respectful communication. They prefer memos 

and letters, and could be offended by a shout across the room. 
– Value a top-down approach. 
– Don’t need a lot of feedback. A job well done is self-satisfying 

and no one needs to tell them that. 
– Are hard working. 
– Expect and accept command-and-control leadership. 
– Are motivated by passing on their wisdom…They embrace 

mentoring opportunities and part-time options. 

• Baby Boomers – born 1943 to 1960, they: 
– Prefer direct, personal communication used to build rapport. 
– Value respect and favor a top-down approach. 
– Don’t need a lot of feedback, but prefer it to be documented 

when you give it. 
– View work is an adventure. 
– Prefer a team-oriented environment. 
– Are motivated by passing on their wisdom and appreciate 

flexible hours…These are the people who are part of the 
sandwich generation caring for aging parents and children at 
the same time. 

• Generation X – born 1960 to 1980, they: 
– Prefer immediate, efficient communication…just cut to the 

chase and don’t waste time in unnecessary meetings. 
– Are the latchkey kids…they are skeptical, self-reliant, self-

accountable and tend to go after what they want. 
– Seek constructive criticism…they don’t need to be coddled, 

but want to know where they stand. 
– Are driven, go-getters, open to risk, and not afraid of diversity. 
– View work as a challenge (a bit of a competitive edge). 
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– Prefer leadership that will allow them to ask, “Why?” 
– Are family-oriented, so they like telecommuting, flexible 

schedules and jobs that help them achieve balance. 

• Millennials/Generation Y – born 1980 to 2002, they: 
– Are driven by technology and prefer to communicate that 

way, but often express their feelings explicitly, because they 
want to be heard! 

– Love being social and embrace diversity. 
– Expect feedback and prefer it electronically. 
– Find work fulfilling…it’s about knowing that their work mat-

ters (civic engagement), but they tend to have little regard for 
authority 

– Prefer to multi-task…work where there are multiple assign-
ments. 

– Are motivated by career development and responsibilities. 
They’re optimistic, confident, strong achievers if properly mo-
tivated. Almost 70 percent of them make giving back a high 
priority. 

Obstacles 

It’s noticeable that these four very different generations are very 
distinct. Certainly not every person will share all of the various 
characteristics of their generation. These are general beliefs and 
behavior patterns based on years of research. A person at the end of 
his generation may have overlapping characteristics with members 
of the next generation – a sort of in between individual who can be 
comfortable or not with traits from both generations. 

In general, the generational perspective is the driving force be-
hind these behaviors, including communication style. Think of all 
the changes that have happened in the past 60 years. People born 
before 1946 lived through the Great Depression and World War II. 
They tend to be frugal and respectful of their elders, formal in their 
communication and conservative with an emphasis on family.  
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A Gen Y-er tends to be highly social and confident; communication 
is less personal than it is technology-based, and they voice strong 
opinions. When you blend these two, so significantly different peo-
ple on a team, it becomes easy to see how this might generate some 
problems. 

The stereotypes that get in the way of culturally sensitive com-
munication also come into play with generational communication. 
A younger person may have the stereotype that older people are 
slow or don’t know enough about modern subjects to be interesting 
in conversation. Older people may stereotype younger people as 
disrespectful, rude, or given to interrupting. These expectations can 
influence how a conversation between generations will take place. 

A study published in the Journal of Language and Social Psy-
chology found that older people and younger people do speak to 
each other in certain ways based on their generational communica-
tion styles. The older speakers showed little variation in response to 
listener age or task difficulty, while the young speakers adopted  
a simplified speech style when addressing the older listeners. Be-
cause of the evolution of vernacular, older people may have a hard 
time understanding the kind of slang words or phrases a younger 
person is using, and vice versa. 

Become a better communicator 

Helpful ways to encourage effective communication between 
the generations include: 

– Focus on the similarities rather than differences. Instead of 
dwelling on the fact that you have to work with a younger or 
older person, focus on the task at hand and the fact that you 
are on the same team. The gaps may be smaller than you 
think. Every generation has had its successes and failures, and 
there is a lot of similarity in how these are perceived. When 
the television was invented, the generation prior was slow to 
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embrace it, much as the TV generation was slower to embrace 
computers. 

– Learn to accept change. Education, like the rest of the society, 
is always evolving. Older generations are particularly prone to 
being more resistant to some of these changes, but change is 
inevitable. Instead of resisting it, apply your experience and 
wisdom in ways that can help you manage the change. 
Change usually comes in stages; very often it’s a gradual 
change, not a radical one. 

– Conversely for younger people, there is a tremendous value in 
experience. New, fast, and slick doesn’t always mean better. 
Accept the advice of older employees who may have a per-
spective that was overlooked in the race for advancement. 

– Develop a curiosity for the unknown. Encourage older em-
ployees to learn about the latest technologies and younger em- 
ployees to learn about the history of the company. If you are  
a manager, be conscientious about not always having older em-
ployees be the team leader or having the younger employees do 
the task requiring some advanced technical skills. To sum up, in 
this article an emphasis was placed on the importance of profes-
sional capital, communication, and collaboration in education. 
The bottom line is that clear, thoughtful communication will 
always prevail regardless of culture, technology, or age barriers. 
By becoming a more effective communicator, one can greatly 
increase his or her chances of avoiding conflicts, being more 
productive, developing meaningful relationships, and having  
a more fulfilling career. Those who don’t understand, or reject, 
the logic of this process are destined to fail. 
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Sprawozdanie z II międzynarodowego naukowego obozu 
studenckiego „The challenges for education and social 

work in contemporary world”, Darmstadt (Niemcy),  
5–11 grudnia 2016 r. 

W dniach od 5 do 11 grudnia 2016 r. w Darmstadt (Niemcy) odbył się 
II International Scientific Students’ Camp „The challenges for education 
and social work in contemporary world”, który patronatem naukowym 
objęła prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Dziekan Wydziału 
Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
W obozie uczestniczyli studenci, doktoranci i wykładowcy z Evangelische 
Hochschule z Darmstadt oraz z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpraca między wymie-
nionymi uczelniami zainicjowana została w maju 2016 r.. Wówczas odbył 
się I International Scientific Students’ Camp Pedagogues in face of the problem 

of marginalization of individuals and social groups, którego inicjatorem była 
Marina Metz (EHD) oraz Pracownia Pedagogiki Szkolnej WSE UAM. 

II edycja obozu była kontynuacją współpracy Pracowni Pedagogiki 
Szkolnej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu oraz Uczelni Evangelische Hochschule w Darmstadt. 
W skład komitetu programowego obozu wychodzili: dr Sylwia Jaskulska 
(przewodnicząca), dr Mateusz Marciniak (przewodniczący), prof. dr phil. 
Susanne Gerner, prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, prof. dr 
hab. Hanna Krauze-Sikorska, prof. dr hab. Kinga Kuszak, dip. soz. päd. 
Marina Metz, prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek, prof. dr phil. Bettina 
Schuhrke, prof. dr hab. Waldemar Segiet oraz dr Renata Wawrzyniak-
Beszterda. Natomiast w skład komitetu organizacyjnego obozu wchodzili: 
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dr Martina Bender, Erna Bokemaer, Annedore Domeyer, dr Sylwia Jaskul-
ska, Leonie Hammerla, Michalina Kasprzak, Arne Lankenau, dr Mateusz 
Marciniak, dip. soz. päd. Marina Metz, Daria Reimer, Anna Schmidt, prof. 
dr phil. Bettina Schuhrke, Patricia Stoly, dr Renata Wawrzyniak-Beszterda. 

Zasadniczą ideą tego międzynarodowego obozu naukowego była wy-
miana doświadczeń studentów polskich i niemieckich związanych z ich 
kształceniem akademickim oraz przygotowaniem do profesjonalnego 
funkcjonowania w obszarze pedagogicznego i socjalnego wspierania dzieci 
i młodzieży. Celem było też zapoznanie się z działalnością instytucji kon-
centrujących swoją pracę w obrębie pedagogiki, pedagogiki specjalnej  
i pracy socjalnej w Polsce i Niemczech. 

Uczestnicy drugiego obozu zrealizowanego w Darmstadt pierwszego 
dnia uczestniczyli w powitalnym wykładzie prof. dr phil. Bettiny Schuhr-
ke, wicedyrektor ds. naukowych i współpracy międzynarodowej, która 
przedstawiła strukturę i ofertę Evangelische Hochschule w Darmstadt. 
Podkreśliła szczególną renomę kierunku studiów Praca socjalna, ze wzglę-
du na silną korelację między ofertą dydaktyczną a praktykami pedago-
gicznymi realizowanymi przez studentów w różnych instytucjach oświa-
towych, opiekuńczych i pomocowych. Przykładem zaangażowania studentów 
EHD w różnego rodzaju interwencyjne projekty pedagogiczne jest AstA 
(Allgemeiner Studierendenausschuss), czyli koło naukowe, w ramach któ-
rego studenci realizują praktyki w środowisku lokalnym i regionalnym 
oraz w instytucjach oświatowych współpracujących z uniwersytetem. 

Drugiego dnia studenci rozpoczęli hospitacje od wizyty w Wilhelm-
Hauff-School, szkoły podstawowej, która ulokowana jest w dzielnicy miasta 
zasiedlonej większości przez rodziny migrantów. Mieli zatem możliwość 
zapoznać się ze specyfiką pracy szkoły, która pracuje z dziećmi pochodzą-
cymi ze środowisk defaworyzowanych (rodziny z zapleczem migracyjnym, 
czy szerzej klienci pomocy społecznej). Po rozmowie z dyrektorką szkoły 
studenci mogli obserwować zajęcia z dziećmi. Niektóre z zajęć w tej szkole 
ze względu na zróżnicowanie międzykulturowe prowadzone były w języ-
ku angielskim. Następnie uczestnicy obozu wzięli udział w spotkaniu  
z Larissą Lechler – dyrektorką stowarzyszenia BAFF-Frauen-Kooperationg-  
GmbH, która przedstawiła historię BAFF, omówiła projekty edukacyjne  
i zawodowe inicjowane i realizowane przez stowarzyszenie, a ukierunko-
wane na wspieranie kobiet w wejściu na rynek pracy. W kontekście edu-
kacyjnym bardzo interesująca dla studentów Wydziału Studiów Eduka-
cyjnych była wizyta w stowarzyszeniu Circus Waldoni. Początki tej 
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organizacji sięgają lat 80. Wówczas zupełnym novum było osadzenie dzia-
łań pedagogicznych adresowanych do dzieci ze środowisk defaworyzowa-
nych w „pedagogice cyrku”. Atrakcyjność i oryginalność aktywności, które 
dzieci i młodzież mogły rozwijać w ramach zajęć proponowanych w Circus 
Waldoni, zdecydowały o sukcesie projektu. Dzieci i młodzież uczestniczą 
w zajęciach, które organizują dla nich profesjonalni instruktorzy z dziedzin 
akrobatyki, scenografii i wizualnej aranżacji spektakli. Młodzi akrobaci  
i aktorzy występują ostatecznie na scenie cyrku, a widownią są lokalni 
mieszkańcy. Warto pokreślić szczególną dbałość osób (zatrudnionych oraz 
wolontariuszy) organizujących działalność Circus Waldoni o jakość oferty, 
zarówno w aspekcie treściowym (zróżnicowanie i atrakcyjność zajęć, do-
skonale przygotowani trenerzy), jak i materialnym (profesjonalny sprzęt 
najwyższej klasy). Uczestnicy obozu podczas hospitacji wzięli udział  
w specjalnie dla nich zorganizowanych zajęciach z akrobatyki cyrkowej. 
Kolejną hospitowaną instytucją była organizacja Mobile PraxisgGmbH. 
Podczas wizyty lider zespołu terapeutów przedstawił specyfikę pracy 
pedagogiczno-psychologicznej z rodzinami pochodzącymi ze środowisk 
zagrożonych wykluczeniem społecznym lub marginalizowanych. Zapo-
znaliśmy się z wypracowanym w ośrodku modelem terapii systemowej  
z rodziną, z ofertą grup wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz sposobami 
współpracy pedagogicznej z okolicznymi szkołami. Pod koniec spotkania 
był czas na dyskusję, której zasadnicze wątki dotyczyły porównań rozwią-
zań pomocowych adresowanych do rodzin w Niemczech i w Polsce. 

Uczestnicy obozu mieli możliwość odwiedzić także drugą siedzibę 
Uczelni Evangelische Hochschule ulokowaną w Schwalmstadt. Podczas 
spotkania z prodziekan tego kampusu – prof. dr. Susanne Gerner mogli 
zapoznać się z historią kampusu, zasobami bibliotecznymi oraz zwiedzić 
teren uniwersytecki. W dalszej kolejności przedstawicielka instytucji He-
phata Hessisches Diakoniezentrum – Ulrike Bender zapoznała nas z niemal 
stuletnią tradycją pracy z osobami niepełnosprawnymi prowadzoną przez 
Diakonię. Uczestnicy obozu mieli możliwość zapoznania się z funkcjono-
waniem ośrodka przeznaczonego dla osób z różnego rodzaju niepełno-
sprawnościami w stopniu znacznym lub głębokim (mieszkania, warsztaty 
terapii zajęciowej). Wizytujący mogli również podczas warsztatów poroz-
mawiać z podopiecznymi Hephaty oraz z prowadzącymi zajęcia (specjali-
stami w zakresie pedagogiki pracy). Wizyta w tej części kampusu wzbu-
dziła wśród uczestników obozu wiele emocji i spostrzeżeń, które zostały 
omówione podczas wieczornego spotkania dyskusyjnego z wykładowca-
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mi. Kontrowersje wzbudzał bowiem segregacyjny charakter ośrodka – 
izolacja od środowiska rodzinnego i lokalnego, brak zróżnicowania w gru-
pach podopiecznych (wyłącznie niepełnosprawni intelektualnie). 

Szansą na poznanie instytucjonalnie organizowanej oferty uczenia się 
przez działania była wizyta w Muzeum Experimenta we Frankfurcie. Eks-
pozycja tego muzeum adresowana jest głównie do uczniów szkól zasadni-
czych (Hauptschule), niemniej wszyscy uczestnicy obozu aktywnie korzy-
stali z możliwości eksperymentowania z rozwiązaniami technicznymi 
przybliżającymi specyfikę różnych zjawisk fizycznych, optycznych czy 
mechanicznych. 

Obok zajęć wpisujących się w naukowy program obozu studenci mieli 
niepowtarzalną możliwość doświadczenia świątecznej atmosfery dzięki 
licznym Weinachtsmärkte (Darmstadt, Marburg, Frankfurt). Urokliwe wra-
żenia wzbudziło zwiedzanie Marburga – miasta o silnych tradycjach uni-
wersyteckich (siedziba drugiego w świecie, po Legnicy, uniwersytetu pro-
testanckiego – 1527 r.). W pamięci uczestników obozu na długo pozostanie 
musical Evita (Staatstheater Darmstadt) który porwał wszystkich rozma-
chem przedstawienia, jakością gry aktorskiej oraz wirtuozerią śpiewaków  
i orkiestry. 

Wymiana doświadczeń i kolejne spotkanie studentów zaprzyjaźnio-
nych uniwersytetów nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe 
macierzystych uczelni. Życzliwości i zrozumienia dla idei obozu, której 
doświadczyliśmy ze strony poprzedniego Pana Dziekana – prof. zw. dr. 
hab. Zbyszko Melosika oraz obecnej Pani Dziekan Wydziału Studiów Edu-
kacyjnych – prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej nie da się prze-
cenić. Dziękujemy też za wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne ze 
strony pracowników Pracowni Pedagogiki Szkolnej WSE. 

Mamy poczucie, że udział w obozie, zdobyte wówczas doświadczenia 
zaowocowały wieloma naukowymi refleksjami sprzyjającymi tworzeniu 
prac magisterskich oraz wzbogaciły pedagogiczny warsztat studentów  
i doktorantów uczestniczących w wydarzeniu. 
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KOSIEDOWSKI MICHAŁ, PCSS

KATARZYNA PAWELCZAK 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sprawozdanie z konferencji „The Meaning of Professional 
in an Era of Change” AAIDD 140th Annual Meeting”, 

American Association on Intellectual  
and Developmental Disabilities,  

6–9 czerwca 2016 r., Atlanta, GA, USA. 

Amerykańskie Stowarzyszenie Niepełnosprawności Intelektualnej i Roz-
wojowej (AAIDD – The American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities), działające w Stanach Zjednoczonych od 1876 r., jest najstarszą 
interdyscyplinarną organizacją skupiającą specjalistów zaangażowanych  
w działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. AAID to 
społeczność złożona z ponad 5000 członków w 55 krajach, w skład której 
wchodzą eksperci dysponujący bogatym doświadczeniem w zakresie me-
dycyny, pedagogiki, psychologii, pracy socjalnej i rehabilitacji. Stowarzy-
szenie jest inicjatorem przemian w dziedzinie studiów i badań nad niepeł-
nosprawnością intelektualną. Mowa tu o zmianie paradygmatu (ang. 
paradigm shift), perspektywy ujmowania ID (ang. intellectual disability) z opar-
tej na deficytach, na – jak określa to Deborah Deutsch Smith1 – „bardziej 
pozytywną”, uwypuklająca zależności między zdolnościami osoby a śro-
dowiskiem życia i jakością otrzymywanego wsparcia. AAIDD jest także 
organizatorem cyklicznych spotkań środowisk zaangażowanych w działa-

________________ 

1 D.D. Smith, Pedagogika specjalna, PWN, Warszawa 2008, s. 225. 
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nia na rzecz wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mają 
one charakter międzynarodowy i realizowane są w formule tematycznych 
konferencji sesyjnych. Odbywają się rokrocznie w poszczególnych regio-
nach Stanów Zjednoczonych, gromadząc specjalistów do spraw opieki, 
diagnostyki i wsparcia a także członków rodzin, self-adwokatów, badaczy 
reprezentujących wiele ośrodków uniwersyteckich. Są miejscem wymiany 
doświadczeń i rozwiązań praktycznych, które służą podnoszeniu jakości 
życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. W 2016 r. w stanie Geor-
gia, w Atlancie, w dniach 6–9 czerwca odbyło się 140. już spotkanie. Tema-
tem przewodnim konferencji był profesjonalizm działań kierowanych ku 
osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Tematem wybrzmiewającym 
w wielu wystąpieniach była, leżąca u podstaw profesjonalizmu, r e l a c j a. 

William C. Gaventa (Conference Chair and Chair-Elected of The Board of 

Directors) w wystąpieniu powitalnym postawił najważniejsze i najodważ-
niejsze bodaj pytanie, jakie zadano współczesnym specjalistom pracującym 
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. „Dostarczamy opieki  
i wsparcia w wielu różnorodnych kontekstach – powiedział W. Gaventa – 
„Czy robimy to jednak w taki sposób, by nie przekraczać granic, szanować 
i wzmacniać więzy, ułatwiać osobom z niepełnosprawnością intelektualną 
bycie prawdziwymi członkami społeczności, w których żyjemy?”. Pytanie 
o profesjonalizm powracało w sesjach plenarnych, w czasie obrad w rów-
noległych sesjach tematycznych, podczas prezentacji posterowych i w roz-
mowach uczestników. W związku z tym, iż program konferencji był bar-
dzo bogaty, pozwolimy sobie odnieść się do wybranych jego punktów. 

Podczas sesji plenarnej 7 czerwca zgromadzonych gości, prelegentów  
i uczestników powitała Prezes Zarządu AAIDD (President, AAIDD Board of 

Director) Susan B. Palmer. Tego dnia wiodącym wątkiem prezentacji konfe-
rencyjnych była inkluzja, uwagę słuchaczy zogniskowały w głównej mie-
rze dyskusje panelowe poświęcone wspomnianej problematyce. W sesji 
wzięli udział: Amy Hewitt (University of Minnesota) – moderator, Eric  
E. Jacobson (Georgia Council on Developmental Disabilities), Tom Kohler (Sa-

vannah Citizen Advocacy and Real Communities Initiative), Alison Barkoff 
(Bazelon Center for Mental Health Law), Basmat Ahmed (Real Communities 

Initiative and Altamyoz Community Building), Jessica Marie Mathis (Living 

Independence for Everyone). Dyskusja koncentrowała się wokół czynników 
wpływających na efektywność działań włączających oraz płaszczyzn i po-
ziomów społecznej inkluzji. Wskazano przede wszystkim na procesualność 
omawianego zjawiska, mechanizmy aktywizujące i utrudnienia. Pytano  
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o znaczenie pojęcia „włączająca społeczność”, o realny wymiar i zakres ról 
odgrywanych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną w grupie 
otwartej, o wartości, jakie osoba z ID wnosi do społeczności, w której żyje. 
Zastanawiano się, co może zaoferować ona innym, będąc tym, kim jest? 
Kluczowym punktem dyskusji stała się w tej części obrad o s o b a  z nie-
pełnosprawnością intelektualną oraz jej perspektywa postrzegania (rodzaju 
i płaszczyzn) wsparcia. Zwrócono uwagę na konieczność „wyjścia poza 
deficyty”, uwzględniania faktycznych potrzeb człowieka z niepełnospraw-
nością, proponowanie rozwiązań w codziennych, typowych aktywno-
ściach, oferowanie pomocy tam, gdzie jest ona oczekiwana i niezbędna. 
Dostrzeżono, iż prawdziwa inkluzja może być realizowana jedynie za 
sprawą międzyludzkich relacji, które mają zdolność wykraczania poza 
formalne ustalenia i definicje. Gotowość do wejścia w r e l a c j ę  między-
ludzką okazała się ważnym zasobem świadczącym o profesjonalizmie  
i jednocześnie elementem charakterystyki lokalnego środowiska włączają-
cego. Budować społeczność włączającą można po pierwsze, uwzględniając 
relacyjny fundament inkluzji, po drugie – nie ignorując punktu widzenia, 
perspektywy osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 

Podczas drugiego i trzeciego dnia konferencji odbywały się sesje rów-
nolegle, w których poruszano m.in. zagadnienia: 

– inkluzji, zmian w postrzeganiu pomocy osobom z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, 

– jakości życia i jej wskaźników, 
– przygotowania do podjęcia zatrudnienia (Sesja A), 
– kompetencji pracowników i konsultantów medycznych w relacji  

z osobą z niepełnosprawnością intelektualną, jakości kształcenia  
pracowników medycznych w tematyce niepełnosprawności intelek-
tualnej, 

– wsparcia starzejących się osób z niepełnosprawnością intelektualną  
i ich rodzin; roli pracowników służb społecznych, 

– promowania dostępu do edukacji dla osób z wieloraką, złożoną nie-
pełnosprawnością, 

– działań na rzecz integracji, inkluzji we wspólnotach osób wierzących 
(Sesja B), 

– współpracy specjalistów z różnych dziedzin, strategii działań wspie-
rających, jakości usług, 

– wykorzystania technologii w procesie wspierania i terapii, w zakre-
sie rozumienia potrzeb osób z ID i członków ich rodzin, 



138 Sprawozdanie 

  

– znaczenia aktywności fizycznej, promocji zdrowia (R.A.M.P. Frame-

work), edukacji włączającej, 
– osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowiskach wielokul-

turowych (Sesja C), 
– dotyczące wykorzystania skali oceny potrzeb wsparcia SIS-A, 
– udziału osób z ID w badaniach naukowych, 
– seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną (Sesja D), 
– innowacji w zakresie rozwiązań pomocowych, 
– wykorzystania badań w praktyce, znaczenia w polityce, planowaniu; 

rola self-adwokatów (Sesja E). 
Walorem sesji równoległych była różnorodność problematyki i możli-

wość zapoznania się z osiągnięciami badaczy nie tylko ze Stanów Zjedno-
czonych, ale i Australii, Brazylii, Tajwanu, Turcji, Ghany, Belgii i Włoch. 
Rezultaty badań na temat czynników jakości życia osób z niepełnospraw-
nością omawiali badacze: Marco Lombardi, Claudia Claes, Stijn Vandenel-
de, (University Gent), Luigi Croce (University Cattolica del Sacro Cuoro), Sofia 
Santos, Cristina Simões (Universidade de Lisboa).Sesji przewodniczył Ro- 
bert Schalock, znawca problematyki QOL osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

W sesji plakatowej, która miała miejsce w kolejnym dniu konferencji  
(7 czerwca), zaprezentowano 163 postery. Prace udostępnione zostały w na-
stępujących sekcjach tematycznych: starzenie się, diagnozowanie, autyzm, 
edukacja, zatrudnienie, rodzina, zdrowie i samopoczucie, polityka i prawo, 
jakość życia, samostanowienie (ang. self-determination), społeczne włącze-
nie, technologie, szkolenia (ang. workforce). Sesja posterowa okazała się 
użyteczną formą zademonstrowania wyników badań, założeń projektów 
naukowo-badawczych i innowacyjnych na rzecz osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. 

Jako uczestnicy projektu „System elektronicznego wspomagania samo-
dzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną” (/IS-2/105/ 
/NCBR/2015) mieliśmy okazję wziąć udział w sesji plakatowej i przedsta-
wić doniesienie z badań realizowanych przez konsorcjum: Stowarzyszenie 
Na Tak, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznań-
skie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania wspiera-
jącego samodzielność życiową osób z lekkim i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej w oparciu o wykorzystanie nowocze-
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snych technologii informacyjno-komunikacyjnych, tj. telefony komórkowe 
i internet. Rozwiązanie to (aplikacje zainstalowane w smartfonie) ma być 
zastosowane w naturalnym środowisku życia osób z niepełnosprawnością: 
w domu, w pracy, w placówkach aktywizacji społecznej i zawodowej,  
w społeczności lokalnej. Główne założenie innowacji opiera się na przeko-
naniu, iż zindywidualizowane, dostosowane do psychofizycznych możli-
wości odbiorców rozwiązania teleinformatyczne mogą niwelować utrud-
nienia w ich samodzielnym funkcjonowaniu, w różnych obszarach życia  
w taki sposób, aby optymalnie wykorzystać możliwości oraz potencjał 
psychospołeczny i funkcjonalny. Wyposażenie osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w specjalizowane aplikacje ma w perspektywie długofalowej 
wzmocnić ich potencjał, tak by mogły osiągnąć wyższy poziom funkcjo-
nowania w życiu społecznym i zawodowym. Długofalowo – zapropono-
wane rozwiązanie może przyczynić się do wzrostu aktywności tej grupy 
społecznej, włączając ją w główny nurt życia społecznego. 

Bazę budowy rozwiązań teleinformatycznych dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną stanowią wyniki badań własnych, które umoż-
liwiły określenie kluczowych obszarów wsparcia w ich codziennym funk-
cjonowaniu (na podstawie kryteriów statystycznych, funkcjonalnych, 
podmiotowych, odpowiedzialności i bezpieczeństwa), a także pozwoliły na 
wyłonienie siedmiu archetypów (siedmiu grup badanych o podobnych 
cechach pod względem samodzielności). Opis każdego z nich reprezentuje 
szerokie spektrum potrzeb, możliwości, punktów widzenia i osobistych 
wartości dorosłych osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności intelektualnej. Metoda archetypów maksymalizuje szanse na 
konstrukcję precyzyjnych odpowiedzi teleinformatycznych na różnorodne 
wymagania dotyczące wspierania samodzielności życiowej tych osób opra-
cowywanych w kolejnych zadaniach. 

Przygotowany przez nas poster prezentował możliwości aplikacji  
w procesie wspierania niezależnego życia na przykładzie populacji 65 osób 
z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną zamieszkują-
cych województwo wielkopolskie. Przedstawiliśmy, w jaki sposób poziom 
niezależności, zakres aktywności i możliwości przekładają się na zapo-
trzebowanie na rozwiązanie oparte na TIK, które może pomagać osobie  
z niepełnosprawnością w osiągnięciu pożądanych celów. W 2015 r. przygo-
towaliśmy zbiór danych dotyczących wyżej wspomnianej populacji i pod-
jęliśmy analizy wpływu tych danych na proces opracowywania rozwiązań 
wspomagających technologię. Przy użyciu skali SelFind – Life Independen-
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ce Scale, która została wypełniona przez terapeutów i rodziców przebada-
no 65 osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Skala Samodzielności Życiowej SelFind została stworzona przez zespół 
specjalistów ze Stowarzyszenia Na Tak i Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. Zbigniewa Woźniaka, z myślą 
o osobach z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności inte-
lektualnej. Jest to narzędzie wielowymiarowe. Pozwala ocenić aktualny 
poziom samodzielności badanej osoby w dziesięciu obszarach: 

1) orientacja w otoczeniu, 
2) orientacja w czasie, 
3) samodzielność w wykonywaniu zadań, 
4) samodzielność w komunikowaniu się, 
5) samodzielność w zakresie samoobsługi, 
6) samodzielność w domu, 
7) samodzielność w dbaniu o higienę osobistą i zdrowie, 
8) samodzielność ekonomiczna, 
9) samodzielność gospodarcza, 

10) funkcjonowanie psychospołeczne. 
Skalę można wykorzystywać zarówno w ocenie funkcjonowania osoby 

w placówce (np. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samo-
pomocy, Dom Pomocy Społecznej), jak i poza nią (np. przestrzeń handlowo- 
-usługowa), a także w domu rodzinnym czy w mieszkaniu wspomaganym. 
Narzędzie pozwala na precyzyjne określenie możliwości i ograniczeń; 
opisanie nie tylko trudności, ale też umiejętności posiadanych i wykorzy-
stywanych przez osobę w różnorodnych sytuacjach życiowych. Wypełnia-
nie skali wspólnie z badanym umożliwia gromadzenie informacji na temat 
poziomu i zakresu samodzielności, buduje również jego samoświadomość. 
Szerokie ujęcie samodzielności może pomóc w zebraniu danych będących 
podstawą wspierania autonomii osób z niepełnosprawnością intelektualną 
w wielu aspektach codziennego życia. 

Wykorzystując metodę cienia (ang. shadowing method), obserwowano, jak 
13 osób z niepełnosprawnością intelektualną używa smartfonów, natomiast 
w trakcie badań w terenie przeprowadzono warsztaty fokusowe (ang. focused 

workshops) z terapeutami i uczestnikami placówek wsparcia (łącznie: 24 oso-
by) oraz warsztaty Walt Disney (ang. Walt Disney Method), w których wzięło 
udział 15 terapeutów, 17 rodziców i 5 wolontariuszy (łącznie 37 osób). 

Zakończenie budowy pierwszej wersji systemu planowane jest na ko-
niec 2016 r. Użyteczność zaprojektowanego rozwiązania wspierającego 
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niezależność i samodoskonalenie zostanie zweryfikowana w 2017 r. w gru-
pie 15 osób z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. 

W kolejnym dniu konferencji, podczas panelu wystąpili reprezentanci 
różnych środowisk: Ann P. Turnbull, (FAAIDD, Kansas University), Trace 
Haythorn (Association for Clincal Pastoral Education), Martha Haythorn 
(Partnerships for Success, Decatur High School), Kellie Roberts (rodzic),  
Meghan Burke, (University of Illinois at Chicago), Bernard Baker (People First 

of Georgia). Prelegenci starali się dać odpowiedź na pytanie o źródła i prze-
jawy profesjonalizmu. Podkreślili znaczenie wrażliwości interpersonalnej, 
umiejętności współodczuwania (ang. compassion) oraz otwartości w rela-
cjach z drugim człowiekiem. Stwierdzono, iż wymienione właściwości 
obok kompetencji merytorycznych, w tym wiedzy, stanowią o profesjona-
lizmie. Fundamentalnym elementem profesjonalizmu okazała się wiara  
w sensowność i powodzenie terapii, pozytywne i pełne troski nastawienie 
zarówno wobec dziecka, jak i rodzica. Dla tego drugiego bycie traktowa-
nym podmiotowo: w procesie diagnozy jako „ekspert od dziecka”, w tera-
pii jako partner w działaniu okazało się nie tylko wyznacznikiem postaw 
wobec dziecka i jego niepełnosprawności, ale i podstawą dla budowania 
perspektywy jego rozwoju. Profesjonalizm przejawia się także w taktow-
nym sposobie przekazywania diagnozy, komunikowania się z osobą  
z niepełnosprawnością intelektualną, postawach wobec niej i jej rodzi- 
ny. Zgodnie stwierdzono, iż stosunek specjalisty do osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną skutkuje tym, jak będzie ona odbierana przez 
społeczność. Z kolei jego elastyczność w relacji, dążenie do odnalezienia 
płaszczyzn porozumienia i najprościej mówiąc, wiara w powodzenie po-
dejmowanych działań, to istotne kompetencje, które – szczególnie w opinii 
rodziców – składają się na profesjonalizm. Ważnym głosem w dyskusji 
były też wypowiedzi osób z niepełnosprawnością, w których jasno wy-
brzmiała potrzeba bycia traktowanym w sposób adekwatny do wieku 
metrykalnego i jednocześnie partnerski („jestem tu, mam więcej niż 50 lat  
i nie chcę być traktowany jak dziecko”). Jedna z matek wskazała, iż umie-
jętność dostrzegania przez specjalistów mocnych stron w rozwoju dziecka, 
nie tylko koncentrowanie się na deficytach, przesądza jej zdaniem o jakości 
pracy z nim. Specjaliści dostrzegli, iż krytyczna autoewaluacja stanowi 
zarówno ogromne wyzwanie, ale może być też oznaką profesjonalizmu. 
Refleksja nad własnym działaniem umożliwia korektę błędów, twórczy 
namysł – dostosowanie do rzeczywistych potrzeb osoby, planowanie dzia-
łań – adekwatne wsparcie. 
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Konferencji towarzyszyła „Silent Auction”, z której dochód przezna-
czono na potrzeby działań organizacji People First of Georgia oraz promocja 
wydawnictw na temat niepełnosprawności intelektualnej (AAIDD, NADD 
i in.). Na spotkanie w Atlancie zostali też zaproszeni przedstawiciele pod-
miotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną  
w Stanach Zjednoczonych. Na stoiskach wystawienniczych można było 
znaleźć materiały prezentujące m.in. organizacje o profilach medycznych, 
edukacyjnych, społecznych i in. 

Wydarzeniami towarzyszącymi konferencji były spotkania grup robo-
czych AAIDD, zjazd rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 
forum duchowości i religii zorganizowane przy współpracy z The North 

Georgia CPE Consortium Group. Problematyka sympozjum dotyczyła rozu-
mienia czym jest niepełnosprawność intelektualna, wsparcia i opieki du-
chowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w szpitalach, osób 
doświadczających bezdomności, funkcjonujących we wspólnotach oraz 
przebywających w rodzinie. 

Na zakończenie organizatorzy przygotowali niezwykle sympatyczną 
niespodziankę – krótki film nawiązujący do rozważanej tematyki, w któ-
rym pojawia się wiele odpowiedzi na pytanie o profesjonalizm, udziela-
nych przez uczestników tegorocznej konferencji w Atlancie. 
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„Projektowanie włączające”  
– proces projektowania nowoczesnych technologii  

z aktywnym udziałem adresatów rozwiązań1 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii we wspieraniu samodziel-
ności osób z niepełnosprawnościami staje się już niemal powszechną prak-
tyką. W ramach dotychczasowych form rehabilitacji społeczno-zawodowej 
wciąż jednak brak trwałego efektu usamodzielnienia osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, a ich ciągła zależność od otoczenia jest istotnym 
problemem społecznym. Dostępne statystyki dotyczące osób z niepełno-
sprawnością intelektualną informują, że większość z nich to osoby długo-
trwale bierne zawodowo, a ich poziom samodzielności i zaradności ży-
ciowej jest zdecydowanie niższy w porównaniu z innymi rodzajami 
niepełnosprawności2. 

________________ 

1 Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  
w ramach programu „Innowacje społeczne”. Doniesienie z etapu badań „System 
elektronicznego wspomagania samodzielności życiowej osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną”. 

2 Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dostęp do edukacji i zatrudnienia. 

Raport 2005, Open Society Instytute, Open Society Mental Health Initiative, Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Warszawa 
2005, s. 16. http://psoni.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Report_ID_PolishVer 
sion.pdf [dostęp: 28.11.2016]. 
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Celem niniejszego doniesienia jest wskazanie metodologii działania 
podjętej w ramach projektu „System elektronicznego wspomagania samo-
dzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną”3 finanso-
wanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
programu „Innowacje społeczne”. Celem projektu było opracowanie inno-
wacyjnego rozwiązania wspierającego samodzielność osób z niepełnospraw-
nością intelektualną poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii i me-
tod terapeutycznych w życiu codziennym. Efektem finalnym projektu jest 
„pakiet SelFind” – zestaw trzech aplikacji mobilnych możliwych do użyt-
kowania na urządzeniach przenośnych typu smartfon i tablet. 

„Pakiet Selfind” stworzony został przez intedyscyplinarny zespół: pro-
gramistów, grafików, pedagogów, psychologów i socjologów. Do współ-
pracy zaproszeni zostali też adresaci rozwiązania – osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną. Podejście w projektowaniu rozwiązań (niezależnie od 
ich przedmiotu), w które włączani są ich przyszli użytkownicy, nazywamy 
podejściem włączającym. 

Ze względu na konieczność połączenia dyscyplin zespół projektowy na 
poszczególnych etapach realizacji prac przyjął określone metody sprzyjają-
ce wypracowaniu najkorzystniejszego (z punktu widzenia założeń wyjścio-
wych) rozwiązania. Wskazanie ścieżki metodologicznej, będące przedmio-
tem niniejszego doniesienia, może zostać z jednej strony potraktowane jako 
dobra praktyka realizacji analogicznych projektów, z drugiej strony wska-
zuje na złożoność całego procesu, dając wgląd w metody badawcze rzadko 
stosowane przez pedagogów i psychologów. Uwzględnienie podejścia 
włączającego eliminuje ryzyko braku akceptacji nowych rozwiązań przez 
przedstawicieli kategorii społecznych, do których jest adresowane oraz 
sprzyja opracowywaniu innowacji służących rozwiązywaniu dotychczas 
istniejących problemów społecznych. 

Nowoczesne technologie w rehabilitacji społecznej 

We wstępnej fazie projektu zweryfikowano, jakie urządzenia informa-
tyczno-komunikacyjne są aktualnie wykorzystywane w codziennej prakty-
________________ 

3 Projekt realizowany w okresie od 2015 do 2017 r. przez Konsorcjum w skła-
dzie: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Stowarzyszenie Na Tak, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
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ce opiekuńczo-terapeutycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną  
i czy jest to praktyka powszechna. 

Wyniki przeprowadzonych na potrzeby projektu badań oparte o anali-
zę materiałów otrzymanych z instytucji pomocowych, placówek edukacyj-
nych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełno-
sprawnością intelektualną4 wskazują na stosunkowo niewielki procent 
wykorzystania telefonów komórkowych typu smartfon podczas zajęć pro-
gramowych (38,4%). Najrzadziej korzystają z nich środowiskowe domy 
samopomocy, szkoły i organizacje pozarządowe. Częściej używane są 
przez uczestników placówek zlokalizowanych na wsiach i miejscowościach 
będących siedzibą gminy. Jednocześnie ponad połowa osób z niepełno-
sprawnością intelektualną ma swój własny sprzęt teleinformatyczny. Wy-
soki odsetek posiadania własnego urządzenia elektronicznego z dostępem 
do internetu potwierdzają badania prowadzone na terenie województwa 
wielkopolskiego w 2015 r. – 3/4 Wielkopolan z niepełnosprawnością inte-
lektualną ma swój własny telefon komórkowy. Przy czym im głębsza nie-
pełnosprawność, tym mniejszy odsetek osób go obsługujących (odpowied-
nio 90,1%, 79,8% i 63,5% osób z orzeczoną lekką, umiarkowaną i znaczną  
niepełnosprawnością)5. Oznacza to, że osoby z lekką i umiarkowaną nie-
pełnosprawnością intelektualną na co dzień korzystają z telefonów komór-
kowych, a wdrożenie ich do korzystania z aplikacji mobilnych wspomaga-
jących samodzielne funkcjonowanie nie musi być działaniem totalnym 
(nauka obsługi telefonów w ogóle), lecz jedynie poszerzającym zakres 
aktualnego ich wykorzystania. 

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie 
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelek-
________________ 

4 Z. Woźniak, Ramowy projekt procedury wdrażania i upowszechniania aplikacji 

wspierającej samodzielność osób z niepełnosprawnością intelektualną w systemie instytucjo-

nalnym oraz w rodzinach z niepełnosprawnym potomstwem, raport z badań w ramach 
projektu „System elektronicznego wspomagania samodzielności życiowej osób  
z niepełnosprawnością intelektualną” dofinansowanego ze środków Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, Poznań 2016. 

5 N. Marciniak-Madejska, Warunki bytowe osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
[w:] Subiektywna i obiektywna jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną za-

mieszkujących województwo wielkopolskie. Uwarunkowania środowiskowe oraz poziom 

wsparcia realizatorów polityki społecznej, red. N. Marciniak-Madejska, Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej, Poznań 2015, s. 68. 
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tualną jest ograniczone. Przegląd sprzętu używanego w ramach zajęć pro-
gramowych w 99 placówkach w całej Polsce pokazał, że6: 

1) placówki rehabilitacyjne wykorzystują przede wszystkim komputer 
(85,9%), 

2) ponad połowa badanych placówek korzysta z „klasycznego” telefo-
nu komórkowego (50,5%), 

3) najrzadziej korzysta się ze sprzętu z ekranem dotykowym – telefonu 
komórkowego typu smartfon i tabletu (odpowiednio: 38,4% i 26,3%). 

4) tabletu (średnia – 26,3%) – głównie w szkołach i w domach pomocy 
społecznej oraz w dużych miastach. 

Polskie placówki rehabilitacyjne rzadko wykorzystują technologie in-
formacyjno-komunikacyjne w celu wsparcia codziennego funkcjonowania 
za pomocą planowania zdarzeń w kalendarzach elektronicznych, dokony-
wania zakupów czy korzystania ze specjalistycznych, przygotowanych dla 
osób z niepełnosprawnościami, aplikacji (mniej niż 15%). Praktycznie nie 
stosuje się zaawansowanych technologii do zapewnienia uczestnikom zajęć 
bezpieczeństwa zdrowotnego i w poruszaniu się w przestrzeni publicznej 
(od 3,0–4,0%). 

Co ciekawe, im rzadsze wykorzystanie urządzeń z oprogramowanie 
informatycznym w tym zakresie, tym większa ocena ich przydatności 
(45,5–63,4%). Ponad połowa badanych instytucji deklarowała chęć włącze-
nia aplikacji informatycznych w codzienną pracę rehabilitacyjną. Wydaje 
się zatem, że brak użycia takowych aplikacji może wynikać nie tyle z nie-
chęci opiekunów i terapeutów, ile z braku dostępności lub niedostatecznej 
promocji takiego rozwiązania na rynku7. Tezę tę potwierdza wynik przy-
________________ 

6 Informacje pochodzą z 99 podmiotów z terenu Województwa Wielkopolskie-
go pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – w zbliżonej  
proporcji z placówek oświatowych, samorządowych instytucji pomocowych, ze 
środowiskowych domów samopomocy, z warsztatów terapii zajęciowej i w nieco 
mniejszej reprezentacji ze stowarzyszeń i fundacji (Z. Woźniak, Profile potencjalnych 

użytkowników pośrednich aplikacji wspierającej samodzielność osób z niepełnosprawnością 

intelektualną (adresaci instytucjonalni), raport z badań w ramach projektu „System 
elektronicznego wspomagania samodzielności życiowej osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań  
i Rozwoju, Poznań 2016). 

7 Oczywiście podobne rozwiązania funkcjonują na rynku. Przykładami mogą 
być chociażby następujące aplikacje: POSEIDON, Bezpieczna Rodzina, Lokalizator 
Rodziny – Life 360, SOS – Stay Safe!, ProloQuo2Go, TalkTablet, Visual Routine, 



Doniesienie z badań 149 

woływanych badań, w których jedynie 1% respondentów wyraziło przy-
puszczenie, że pakiet aplikacji SelFind nie zostanie w ogóle zaakceptowany 
przez rodziców i terapeutów8. 

Ponadto wydaje się, że już samo posiadanie i samodzielne korzystanie 
(niezależne od stopnia jego efektywności i systematyczności) z telefonów 
komórkowych może być czynnikiem niezależności osób z niepełnospraw-
nością intelektualną. Korzystanie ze smartfonu może wpłynąć na wzmoc-
nienie indywidualnego poczucia odrębności użytkownika – telefon jako 
jeden (często jedyny) z wartościowych przedmiotów, który należy tylko do 
niego, którego nie udostępnia się innym. Zasób rzeczy osobistych osób  
z niepełnosprawnością intelektualną jest ograniczony, zazwyczaj dotyczy 
niskowartościowych przedmiotów osobistych – poza ubraniami najczęściej 
są to kubki, płyty, pamiątki, maskotki i misie9. 

Metody projektowania rozwiązań technologicznych  
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 

Poniżej opisano metodologię podjętych w ramach projektu działań 
wraz z uzasadnieniem realizacji decyzji badawczych. Skoncentrowałyśmy 
się na kluczowych metodach i momentach przełomowych w budowie 
udogodnienia technologicznego dla osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną. W procesie projektowania rozwiązania istotnym było uwzględ-
nienie czterech czynników wpływających na finalny rezultat działań pro-
jektowych: 

1) heterogeniczność grupy docelowej – osób z różnym stopniem i ro-
dzajem niepełnosprawności, 

2) środowisko użytkowników – zależnych w znacznym stopniu od 
opiekunów i systemów wsparcia, 

3) możliwości technologicznych – ograniczonych obecnym poziomem 
rozwoju techniki (przede wszystkim możliwości programistycz-
nych), 

________________ 

Social Skill Builder. Często jednak przeszkodą w ich swobodnym użytkowaniu jest 
język (większość nie jest tłumaczona na język polski) lub ograniczona wiedza na 
temat możliwości ich wykorzystania. 

8 Z. Woźniak, Ramowy projekt procedury wdrażania… 
9 N. Marciniak-Madejska, op. cit., s. 68. 
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4) możliwości finansowych – wyznaczonych budżetem projektu  
(792 990 zł, w tym 756 726,37 dofinansowania ze środków Narodo-
wego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Innowacje 
społeczne”). 

Etap koncepcyjny 

Założeniem wyjściowym było twierdzenie o różnorodności grupy do-
celowej. Zbudowanie mobilnego narzędzia informatycznego wspierającego 
w jednym pakiecie podstawowe elementy samodzielności życiowej osób  
z niepełnosprawnością intelektualną wymagało poszukania rozwiązań 
dostosowanych do potrzeb do jak najszerszej grupy odbiorców. Zespół 
ekspertów pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Woźniaka opracował 
skalę SelFind10 mierzącą poziom samodzielności życiowej osoby z niepeł-
nosprawnością intelektualną za pośrednictwem 91 itemów odnoszących się 
do codziennych zachowań rejestrowanych w 9 obszarach codziennego 
funkcjonowania: orientacja w otoczeniu, orientacja w czasie, samodzielność 
w wykonywaniu zadań, samodzielność w komunikowaniu się, samo-
dzielność samoobsługowa, samodzielność w gospodarstwie domowym, 
samodzielność w dbaniu o higienę osobistą i zdrowie, samodzielność eko-
nomiczna, samodzielność gospodarcza. Za pomocą skali SelFind przepro-
wadzono badania na próbie osób z niepełnosprawnością intelektualną  
________________ 

10 Już na pierwszym etapie realizacji projektu okazało się, że dostępne narzę-
dzia mogące pomóc w zmierzeniu samodzielności osób z niepełnosprawnością 
intelektualną takie jak: Skala Hurtig-Zazzo, Skala Dojrzałości Społecznej Edgara 
Dolla, Inwentarz do Oceny Postępu w Rozwoju Społecznym Upośledzonych Umy-
słowo H.C. Guznburga, Arkusz Zachowania się Ucznia B. Markowskiej, Skala Za-
chowania Przystosowawczego dla Dzieci, Młodzieży, Dorosłych K. Nihiry, R. Foste-
ra, M. Shellhasa i H. Lelanda, nie są adekwatne do założeń badawczych. Ich 
niewystarczający charakter wymusił na Konsorcjum budowę oddzielnego narzę-
dzia, nazwanego Skalą samodzielności życiowej (w skrócie Skala SelFind, nazwa 
pochodzi od akronimu projektu). [Przeglądu krajowych i zagranicznych narzędzi 
pomiaru oceny samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną 
dokonała dr Katarzyna Pawelczak z Zakładu Pedagogiki Specjalnej (Wydział Stu-
diów Edukacyjnych UAM). Materiał dokumentacyjny zamieszczony został w rapor-
cie dla NCBiR – 2.1.1. Wybór narzędzia pomiaru samodzielności życiowej adresatów pro-

jektu SelFind (materiał powielony). 
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w stopniu lekkim i umiarkowanym z trzech zróżnicowanych terytorialnie  
i funkcjonujących w Województwie Wielkopolskim Warsztatów Terapii 
Zajęciowej (Poznań, Kościan, Złotów) i z dwóch Środowiskowych Domów 
Samopomocy (Kórnik, Leszno). Z usług placówek, z których rekrutowano 
osoby do badań, korzystało łącznie 197 osób niepełnosprawnych, spośród 
których do próby badawczej włączonych zostało 65 osób. 

Na podstawie wyników badań skalą SelFind w oparciu o metodę gru-
powania stworzono archetypy końcowych użytkowników aplikacji elek-
tronicznych – zgodnie z zasadą „przydzielania obiektów do grup, które 
będą jak najbardziej jednorodne, czyli obiekty będące w jednej grupie będą 
się od siebie różnić minimalnie, a względem elementów będących w gru-
pach innych będzie widać znaczącą różnicę”11. 

W ostateczności wykrystalizowało się siedem archetypów, przy czym 
opis każdego z nich rozumiany jest jako fikcyjna reprezentacja danej pod-
grupy badanych. Opis dzieli się na dwie części: ogólną oraz szczegółową. 
Część ogólna stanowi rodzaj paszportu danego reprezentanta. Zawiera 
jego fikcyjne imię oraz fotografię, dane demograficzne i ogólny poziom 
sprawności, motto życiowe oraz krótki opis sposobu spędzania dnia. Część 
szczegółowa opisuje deficyty, trudności i potencjały badanych grup. Jako 
deficytowe wskazano obszary, w których stwierdzono brak samodzielno-
ści. Trudności utożsamiono z niskim i dostatecznym poziomem autonomii 
w określonych Skalą SelFind dziedzinach życia. Potencjały wyłoniono, 
utożsamiając je z obszarami, w których stopień samodzielności został oce-
niony jako dobry. Wszelkie doprecyzowania obszarów wsparcia dla każ-
dego archetypu zostały zaczerpnięte z wiedzy i doświadczeń specjalistów 
Stowarzyszenia Na tak, na podstawie wieloletniej pracy z dorosłymi oso-
bami z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektual-
nej. Zminimalizowało to ryzyko związane z pominięciem istotnych, acz-
kolwiek niewychwyconych podczas grupowania, niuansów związanych  
z codziennym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Inspiracją pracy programistycznej stała się natomiast metodyka zwin-
nego projektowania SCRUM, przedkładająca podejście typu wizja – eks-
ploracja nad schemat plan – wykonanie. „Jednym z problemów występują-
cych w wielu projektach deweloperskich jest przywiązanie zbyt dużej 
uwagi do ustalonego z góry planu oraz zbyt małej uwagi do planowania  
________________ 

11 M. Rej, B. Sołkowski, J. Wuniecki, R. Zembicki, System analizy skupień w da-

nych liczbowych – praca inżynierska, Politechnika Poznańska, Poznań 2007, s. 17. 
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w sposób ciągły. Jeżeli spędzimy dużą ilość czasu na początku, tworząc 
wysoce przewidywalny plan, i będziemy uznawać że jest poprawny, cały 
impet pójdzie w kierunku trzymania się tego planu, zamiast uaktualniania 
go tak, aby odzwierciedlał zmiany. Przyjmując SCRUM-owy sposób my-
ślenia, który zakłada, że nie da się stworzyć wszystkich planów z góry i nie 
można wyeliminować zmian, bardziej niż przestrzeganie planu będziemy 
cenić możliwość zareagowania na zmiany i przeplanowania”12. Czerpanie 
z metod zwinnego projektowania jest o tyle istotne w przypadku pracy  
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, o ile trudno przewidzieć 
reakcje tychże osób podczas procesu testowego (tym bardziej że mamy do 
czynienia nie tylko z samymi odbiorcami, lecz również z ich opiekunami  
w znaczącym stopniu sterującymi codzienną aktywnością swoich podo-
piecznych). Stąd cenniejsze jest przyjęcie założenia o wysokim prawdopo-
dobieństwie zaistnienia zmian na poszczególnych etapach projektowania 
aplikacji niż sztywne trzymanie się wyznaczonej drogi13. 

Wizję, cele i funkcje aplikacji elektronicznych opracowano podczas 
pięciu warsztatów konceptualizacyjnych, w których udział wzięli osoby  
z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzice i terapeuci. W toku 
warsztatów wykrystalizowały się pomysły na rozwiązania wspierające 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Warsztaty prowadzone były  
z wykorzystaniem metodyki „Walta Disneya” i listy wyboru. 

Metoda „Walta Disneya” składa się z trzech faz: 
1) Marzyciela – uczestnicy marzą, szukają idealnego rozwiązania i nie 

ograniczają się czynnikami zewnętrznymi (społecznymi, finanso-
wymi, technologicznymi) i nie krytykują własnych pomysłów; 

2) Realisty – ocena zgłoszonych w I fazie pomysłów pod kątem ich 
przydatności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, możli-
wości wykonania i przynależności do kluczowych obszarów wspar-
cia zdefiniowanych w projekcie; 

3) Krytyka – uszczegółowienie opisu wybranych w fazie II pomysłów 
wraz ze znalezieniem ich słabych punktów celem eliminacji nieko-
rzystnych rozwiązań. 

________________ 

12 K.S. Rubin, Scrum. Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce Agile, 

Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014, s. 275. 
13 O faktyczności tego stwierdzenia Konsorcjum przekonało się chociażby  

w przypadku konieczności stworzenia własnego narzędzia pomiaru samodzielności 
życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, co nie było przewidziane na 
etapie koncepcyjnym. 
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Moment dokonania wyboru, które aplikacje powinny powstać w wersji 
prototypowej, stanowił ważny etap i element procesu projektowego.  
W efekcie warsztatów konceptualizacyjnych wyłoniono siedem pomysłów 
na aplikacje elektroniczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Za pomocą zestawu kolejnych kryteriów ograniczono wybór aplikacji do 
trzech, które powstały jako efekt fazy badawczej projektu: 

1) kryterium statystyczne – wsparcie w wykonywaniu czynności, któ-
rych zdecydowana większość osób z niepełnosprawnością nie po-
trafi wykonać samodzielnie, bądź ma z nimi problem; 

2) kryterium podmiotowe – zmniejszenie zależności od opiekunów 
poprzez wsparcie autonomicznego wykonywania czynności wyma-
gających przypomnienia, powtórzenia, poinstruowania; 

3) kryterium funkcjonalne – wsparcie wykonywania czynności, które 
mają największe znaczenie dla samodzielnego, niezależnego funk-
cjonowania; 

4) kryterium odpowiedzialności i bezpieczeństwa – wsparcie wyko-
nywania czynności, w których popełnienie błędu nie skutkuje uszko-
dzeniem ciała, utratą zdrowia lub życia; 

5) kryterium technologiczne – możliwość przełożenia oraz realizacji 
założeń koncepcji na prototyp aplikacji informatycznej – realność 
wykonania prototypu w czasie trwania projektu. 

Znaczące dla wyboru aplikacji, które ostatecznie weszły w skład pakie-
tu SelFind było również ocenienie możliwości ich wykonania w czasie 
realizacji projektu (2015–2016) – odrzucano pomysły, które wymagały bar-
dzo dużych nakładów czasowych np. kilku lat pracy. Następnie spraw-
dzano, czy pomysł na rozwiązanie należy do kluczowych obszarów 
wsparcia, bazując na wynikach badań dotyczących rozpoznania potrzeb  
i oceny samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną za po-
mocą skali SelFind. W efekcie zastosowanych kryteriów selekcji pomysłów 
ustalono, iż pakiet SelFind zawierać będzie zestaw trzech aplikacji mobil-
nych możliwych do użytkowania na urządzeniach przenośnych typu 
smartfon i tablet. Aplikacje dotyczą: 

1) budowania graficznych harmonogramów wykonywania zadań  
z wbudowanym systemem alertów głosowych i przekazem graficz-
nym (aplikacja „Plan dnia”), 

2) informowania opiekunów faktycznych o wystąpieniu sytuacji trud-
nej lub zagrażającej dla osoby z niepełnosprawnością poprzez szyb-
ki i łatwy system wysłania wiadomości tekstowej i graficznej przez 
osoby niepotrafiące czytać i pisać (aplikacja „SOS”), 
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3) kontroli trasy między wyznaczonymi dwoma lub więcej punktami, 
na której osoba z niepełnosprawnością intelektualną porusza się 
samodzielnie (aplikacja „Bezpieczna droga”). 

Etap testowy 

Etap testowy wiązał się z oceną stopnia funkcjonalności prototypów 
wybranych aplikacji wśród reprezentantów czterech z siedmiu archety-
pów. W testach udział wzięły cztery osoby z lekkim lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności intelektualnej, którym towarzyszyli wolon-
tariusze i terapeuci pomagający im wyrazić swoje opinie. Osobno testowa-
no możliwości i ograniczenia użytkowania aplikacji „Plan dnia”, „SOS”, 
„Bezpieczna droga”. Każda z części odwoływała się do swoistego obszaru 
funkcjonowania i kompetencji osoby z niej korzystającej. Aplikacja „Plan 
dnia” uwzględniała w fazie testowej aktywność przedstawicieli poszcze-
gólnych archetypów w placówce (warsztat terapii zajęciowej). Odnosiła się 
do specyfiki realizowanych na terenie placówki zadań, ściśle określonego 
dla każdego z uczestników ich rodzaju i zakresu. Osoby uczestniczące  
w teście aplikacji łączyło natomiast podobieństwo struktury aktywności. 
Każda z nich brała na co dzień udział w kilku rodzajach zadań dobiera-
nych według własnych preferencji, w zgodzie jednak z planem działań 
wynikających ze specyfiki celów realizowanych w placówce. Zadania łą-
czyły się ponadto z predyspozycjami osoby oraz uwzględniały poziom 
rozwoju i ograniczenia w funkcjonowaniu. Ponadto przebieg testów obej-
mował etapy związane z zakresem kompetencji koniecznych do jej użyt-
kowania. Przedstawicieli poszczególnych archetypów przygotowywano po 
pierwsze do programowanie aplikacji. Konieczne było przede wszystkim 
sprawdzenie poziomu rozumienia idei aplikacji, sensu posługiwania się 
nią. Po drugie prowadzono trening użytkowania aplikacji. W tym przy-
padku testowano możliwości uczenia się obsługi aplikacji. Po trzecie celem 
prowadzonych testów było określenie i wspólne z użytkownikiem omó-
wienie trudności/pomysłów/oczekiwań związanych z indywidualnymi 
potrzebami każdej z badanych osób. 

Testy przeprowadzane były w dwóch poznańskich warsztatach terapii 
zajęciowej: Warsztacie Terapii Zajęciowej „Przylesie” i „Krzemień” prowa-
dzonych przez Stowarzyszenie Na Tak w Poznaniu. Sesje prowadzone 
były z elastycznym (dostosowanym do konkretnych użytkowników) wy-
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korzystaniem: metodyki Wizard of Oz, która pozwala na testowanie po-
szczególnych elementów budowanych aplikacji informatycznych, w tym 
momencie, gdy nie działają one jeszcze w pełni autonomicznie14. Trafnym 
rozwiązaniem okazało się również zastosowanie metodyki wspólnego 
odkrywania, która polega na pracy użytkowników testujących moduł 
oprogramowania w parach. Umożliwia to wymianę myśli i poprowadzenie 
dyskusji w trakcie przeprowadzania testu. 

Dotychczasowe testy aplikacji „Plan dnia”, „SOS” i „Bezpieczna dro-
ga” odbywały się w określonym wycinku doby i środowisku Warsztatu 
Terapii Zajęciowej „Przylesie” i „Krzemień” ze wsparciem asystenta. Rea-
lizowane były z przerwami, co wynikało z pracy nad zmianami w aplikacji 
na podstawie formułowanych wniosków z sesji testowych. W celu określe-
nia większej trafności funkcjonalności i przydatności aplikacji, w fazie pilo-
tażowej projektu aplikacje testowane będą przez całą dobę w innym śro-
dowisku niż placówka, np. w mieszkaniu treningowym. Testy prowadzone 
w trybie całodobowym pozwolą przede wszystkim na weryfikację głów-
nego założenia projektu tj. poszerzanie autonomii osobistej i samodzielno-
ści w życiu dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim i umiarkowanym i zmniejszanie roli asystenta/opiekuna w życiu 
tej grupy osób. 

Implementacja 

Faza implementacji rozwiązania powinna, zdaniem realizatorów pro-
jektu, stać się kolejnym (zdecydowanie nie ostatnim) stadium włączającym 
użytkowników w proces kreacyjny. Konsorcjum sugeruje stworzenie sprzy-
jających warunków do rozwoju i podtrzymywania społeczności SelFind,  
w której skład (poza między innymi siecią programistów), wejść powinna 
również społeczność użytkowników aplikacji. Rolą wszystkich osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziców/opiekunów, oprócz 
wykorzystywania oprogramowania w życiu codziennym, byłoby promo-
wanie rozwiązania w kręgach społecznych, do których przynależą, a także 
________________ 

14 Więcej na ten temat patrz: A. Steinfeld, O. Jenkins, B. Scassellati, The Oz of 

Wizard: Simulating the Human for Interaction Research http://www.cmu.edu/qolt/Re 
search/publications/2009Pubs/steinfeld_hri2009.pdf [dostęp: 28.11.2016]. 
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kreowanie potrzeb co do nowej funkcjonalności rozwijanych aplikacji oraz 
zgłaszanie ewentualnych błędów i problemów w ich użytkowaniu15. Per-
spektywa „projektu niedomkniętego” pozwoli po pierwsze osiągnąć wersję 
aplikacji zbliżoną maksymalnie do zróżnicowanych potrzeb odbiorców 
testujących ich funkcjonalność in situ. Po drugie umożliwi użytkownikom 
współtworzenie narzędzi, a nie jedynie korzystanie z gotowych nienaru-
szalnych odgórnie narzuconych rozwiązań. 

W planowaniu procesu udostępniania i upowszechniania pakietu Sel-
Find zwracać należy większą niż w innych, klasycznych projektach ryn-
kowych uwagę na osoby i instytucje/placówki, które napotykać mogą na 
większe niż inni potencjalni użytkownicy nowego produktu trudności  
w jego zaakceptowaniu i korzystaniu. Udostępnienie rozwiązania szerokiej 
grupie adresatów wymaga identyfikacji barier w implementacji nowego 
narzędzia. Identyfikować trzeba jednostki i grupy, które w dużym zakresie 
wypełniają definicję tzw. grup wrażliwych społecznie16. Korelatami spo-
łecznej wrażliwości potencjalnych użytkowników bezpośrednich i pośred-
nich pakietu SelFind są zewnętrzne uwarunkowania społeczno-kulturowe 
położenia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną (status 
socjoekonomiczny i jego regulacje formalno-prawne) oraz wyznaczone 
ustawowo zadania i funkcje statutowe placówek edukacyjno-rehabilitacyj-
nych. Z kolei czynniki wewnętrzne tkwić mogą w rodzinie (poziom wy-
kształcenia rodziców/opiekunów, dochody, miejsce zamieszkania, warunki 
materialne, dostępność sprzętu informatyczno-telekomunikacyjnego co-
dziennego użytku) lub instytucjach/organizacjach pracujących z osobami  
z niepełnosprawnością (rodzaj prowadzonej działalności, dostępność 
sprzętu informatyczno-telekomunikacyjnego w działalności programowej, 
profesjonalizacja kadry, źródło finansowania), co w sumie zwiększa praw-
dopodobieństwo narażenia na zagrożenia środowiskowe, mniejszą zdol-
ność radzenia sobie z trudnościami lub przystosowywania się do nowych 
warunków i wyzwań (deficyt środków, potencjału i umiejętności). 
________________ 

15 Z. Woźniak, Ramowy projekt procedury wdrażania…, s. 36–37. 
16 Najogólniej rzecz ujmując, są to podmioty bardziej niż inne narażone na zja-

wiska i procesy społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne ograniczające moż-
liwość sprostania negatywnym ich skutkom, prowadzące do marginalizacji lub 
wykluczenia z głównego nurtu życia zbiorowego. 
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