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Wstęp 

W kontekście aktualnych zmian w polityce oświatowej, bardzo 
istotne staje się spojrzenie na problematykę edukacyjną i zawodową 
dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami sensorycz-
nymi, a także zaburzeniami mowy i komunikacji. Aktualne przepisy 
prawa oświatowego w Polsce dają możliwość uczniom z niepełno-
sprawnością na równy dostęp do powszechnego systemu edukacji, 
określają zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizację 
specjalnych potrzeb edukacyjnych, a także wskazują osoby będące 
odpowiedzialne za ich realizację. Niniejsza publikacja składa się  
z 10 artykułów. W artykule pierwszym Marzenna Zaorska przedsta-
wia sytuację edukacyjno-zawodową osób z niepełnosprawnościami 
sensorycznymi. Autorka, odwołując się do zapisów zawartych w Kon-
wencji o prawach osób niepełnosprawnych uchwalonej przez Orga-
nizację Narodów Zjednoczonych, wskazuje wiele barier, a także pro-
blemów doświadczanych przez środowisko osób niepełnosprawnych. 
W treści artykułu zawarto opinie przedstawicieli środowiska osób 
niesłyszących i niewidomych na temat ograniczeń, przejawów dys-
kryminacji, jak również zawarto propozycje adresowane do sfery 
edukacji oraz pracy i zatrudnienia. W kolejnym artykule Małgorza-
ta Czerwińska zaprezentowała specyfikę przestrzeni informacyjnej 
osób z niepełnosprawnością wzroku jako elementu składowego ich 
kultury informacji. Koncentrując się na systematycznej analizie do-
kumentów i wieloletniej obserwacji uczestniczącej, Autorka zapre-
zentowała rozwiązania prawne dostępu osób z niepełnosprawnością 
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wzroku do informacji, uwarunkowania sfery orientacyjno-poznawczej 
niewidzącego użytkownika informacji, specyfikę udostępniania in-
formacji. Rozważania Autorki prowadzą do wskazania na ogranicze-
nia w dostępie do informacji osób niepełnosprawnych wzrokowo, co 
prowokuje do wysunięcia zarówno postulatów rozwiązań praktycz-
nych, jak i propozycji badawczych dotyczących wieloaspektowej 
analizy kultury informacji osób z niepełnosprawnością wzroku  
w Polsce. Zagadnienia te po części kontynuowane są przez Kamilę 
Miler-Zdanowską, której celem jest przedstawienie sposobów poru-
szania się osób z niepełnosprawnością wzroku ze szczególnym zwró-
ceniem uwagi na wykorzystanie nowoczesnych technologii. Artykuł 
zawiera także klasyfikację i charakterystykę elektronicznych pomocy 
wykorzystywanych w orientacji przestrzennej i samodzielnym poru-
szania się osób niewidomych. Autorka prezentuje korzyści i trudno-
ści wynikające z używania tego typu nowoczesnych urządzeń. 
Przedstawia ciekawe projekty badawcze dotyczące konstruowania  
i testowania nowych rozwiązań technologicznych w Polsce. Proble-
matyka niepełnoprawności wzrokowej kontynuowana jest także 
przez Izabellę Kucharczyk. Autorka przedstawia niezwykle ciekawe 
badania własne, których celem było określenie, czy istnieją różnice  
w zakresie osiągnięć szkolnych uczniów z niepełnosprawnością 
wzroku i uczniów widzących w okresie adolescencji, a także, czy 
można odnaleźć zależności pomiędzy samoświadomością stanów 
emocjonalnych pojawiających się u uczniów z niepełnosprawnością 
wzroku znajdujących się w okresie adolescencji a ich osiągnięciami  
w nauce szkolnej. Jak podkreśla Autorka, poznanie, rozumienie  
i umiejętność analizowania przeżywanych emocji jest bardzo ważna 
w procesie kształtowania się relacji z innymi ludźmi, tworzenia 
związków, nabywania kompetencji przydatnych w dorosłym życiu. 
Samoświadomość własnych stanów emocjonalnych pozwala na sa-
morozwój, zwiększa poczucie własnej skuteczności oraz samoocenę. 

Problematykę dotyczącą kształcenia i wychowania osób z uszko-
dzonym słuchem otwiera artykuł Magdaleny Olempskiej-Wysockiej 
dotyczący aktualnych tendencji w wyborze formy kształcenia uczniów 
z uszkodzonym słuchem. Celem artykułu jest przedstawienie zmian 
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w zakresie kształcenia osób niesłyszących i słabosłyszących, które 
dokonały się na przestrzeni ostatnich siedmiu lat. Tendencje kształ-
cenia dzieci z uszkodzonym słuchem jednoznacznie wskazują na 
odchodzenie od specjalnych form kształcenia na korzyść szkolnic-
twa ogólnodostępnego i integracyjnego. Zmiany te stanowią jednak 
pewnego rodzaju wyzwanie zarówno dla nauczycieli, rodziców, jak 
i samego ucznia z uszkodzonym słuchem. W artykule także podkre-
ślono istotę aspektów społeczno-kulturowych i emancypacyjnych oraz 
ideę edukacji dwujęzycznej, za którą silnie optują środowiska nie-
słyszących w Polsce. Kolejny artykuł, Magdaleny Magierskiej-Krzysz-
toń, wskazuje, że głębokie uszkodzenie słuchu powstałe w okresie 
prenatalnym lub w momencie narodzin dziecka jest niepełnospraw-
nością, która w znaczny sposób utrudnia pełnoprawne funkcjono-
wanie w społeczeństwie ludzi słyszących. Szczególnie odczuwalną 
konsekwencją wystąpienia głębokiej wady słuchu jest brak bądź też 
znaczne opóźnienie w rozwoju mowy dźwiękowej i nabywaniu 
języka. Autorka objęła badaniami 54 dzieci niesłyszących od uro-
dzenia, zaimplantowanych bilateralnie w trybie sekwencyjnym. 
Implantacji dokonano w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryn-
gologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Uzyskane wy-
niki wskazują na stały, dynamiczny wzrost umiejętności słucho-
wych i językowo-komunikacyjnych w badanej grupie. 

Następnie Aleksandra Rożek przedstawiła problematykę funk-
cjonowania słyszącego rodzeństwa osób z ubytkiem słuchu na róż-
nych etapach rozwojowych. W artykule wskazano także czynniki 
decydujące o budowaniu pozytywnych relacji między rodzeństwem 
słuchacza a głuchym. Jak podkreśla Autorka, mogą one implikować 
psychospołeczne funkcjonowanie słuchu w wieku dorosłym. Istot-
nym jest zatem postawienie sobie pytania, co zrobić, żeby słyszące 
rodzeństwo odnosiło jak najwięcej korzyści z sytuacji rodzinnej i spo-
łecznej, w której się znalazło, jak również co zrobić, aby minimali-
zować ewentualne straty wynikające z faktu posiadania rodzeństwa  
z zaburzeniem słuchu. 

Kolejny artykuł, Renaty Marciniak-Firadzy, wskazuje na istotne 
aspekty dotyczące kompetencji słowotwórczej dzieci z niepełno-
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sprawnością intelektualną. Jak podkreśla Autorka, opis zrozumienia 
(przyjmowanie, dekodowanie, interpretacja) oraz tworzenia (wyra-
żanie, kodowanie) struktur słownych dzieci z lekką niepełnospraw-
nością intelektualną oraz określenie, w jaki sposób struktura słowno-
formacyjna istnieje w świadomości językowej takich dzieci, jest nie-
zwykle ważna w kontekście rozwoju ich kompetencji językowej  
i komunikacyjnej, a także pozwoli m.in. odpowiedzieć na pytania 
nurtujące wielu pedagogów, czy dzieci z niepełnosprawnością inte-
lektualną są w stanie realizować tę samą dla wszystkich podstawę 
programową, czerpać wiedzę z podręczników szkolnych, przystę-
pować do sprawdzianów oraz egzaminów kompetencyjnych na 
ujednoliconych zasadach. 

Szczegółowa diagnoza logopedyczna dziecka niepełnosprawne-
go w stopniu umiarkowanym jako podstawa skutecznej terapii – 
studium przypadku, to artykuł, w którym podkreślono rolę mowy  
i języka jako tych, które mają silny wpływ na rozwój umysłowy  
i emocjonalny człowieka. Różnego rodzaju zaburzenia mowy, które 
przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu, porozumiewaniu się 
oraz zaspokajaniu podstawowych potrzeb przyczyniają się do za-
burzeń funkcjonowania społecznego. Autor, Mateusz Szurek, zwra-
ca uwagę, jak ważna jest szczegółowa diagnoza logopedyczna  
będąca fundamentem w późniejszym procesie terapeutycznym. 
Prezentuje ją na przykładzie dziecka niepełnosprawnego intelektu-
alnie w stopniu umiarkowanym. W końcowej części tekstu przed-
stawiono program terapii logopedycznej. 

Opracowanie zamyka artykuł Noah Bar Gosen, dotyczący mode-
lowych nauczycieli. Jak wskazuje Autorka, przez lata badacze poszu-
kiwali definicji dobrego nauczyciela, próbując określić jego idealne 
cechy. Przeprowadzając badania jakościowe, Autorce udało się wyod-
rębnić pięć głównych cech, które stanowią o wyjątkowości nauczycieli: 
holistyczne postrzeganie ucznia, identyfikowanie i zaspokajanie indy-
widualnych potrzeb uczniów, koncentracja na relacjach między nau-
czycielami a nauczycielami, kreatywne nauczanie, poczucie misji  
i inspirująca osobowość. Jak podkreśla Autorka, klucz do osiągnięcia 
wyższych osiągnięć w zakresie edukacji jest w rękach nauczycieli. 
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Tom ten uzupełnia sprawozdanie z Seminarium Naukowego 
„Aktualne tendencje we wspomaganiu rozwoju dzieci i ich rodzin”, 
która odbyła się na WSE UAM w Poznaniu, a także recenzja książki 
M. Bystrzanowskiej Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczy-
cieli i specjalistów, która ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej 
„Impuls”. 

Magdalena Olempska-Wysocka 
Redaktor tomu 
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Sytuacja niepełnosprawnych sensorycznie  
w obszarze edukacji i aktywności zawodowej  

w opinii przedstawicieli środowiska  
osób niesłyszących i niewidzących 

ABSTRACT: Marzenna Zaorska, Sytuacja niepełnosprawnych sensorycznie w obszarze 
edukacji i aktywności zawodowej w opinii przedstawicieli środowiska osób niesłyszących  
i niewidzących [Situation of the disabled sensory in the field of education and pro-
fessional activity in the opinion of representatives of deaf and blind people]. Inter-
dyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 18, Poznań 2017. Pp. 15–32. Adam 
Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X 

The Convention on the Rights of Persons with Disabilities adopted by the United 
Nations on December 13, 2006, signed by the Government of Poland on March 20, 
2007, and therefore ratified on September 6, 2012, is committed to respecting all 
provisions contained in this document, including those concerning access to univer-
sal education, labor market and employment. However, from a practical point of 
view, there are many barriers and problems experienced by different environments 
of people with disabilities in the enforcement of their rights. Hence, the article men-
tions the opinions of representatives of the deaf and blind people on current re-
strictions and discrimination, as well as proposals addressed to the education and 
work and employment spheres participating in the debates organized under the 
project „Convention on the Rights of Persons with Disabilities – a common cause”, 
the main contractor of which is the Polish Forum of People with Disabilities. 

KEY WORDS: disability, sensory disability, hearing impairment, visual impairment, 
education of persons with sensory disabilities, work and employment of deaf and 
blind people, Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
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Wprowadzenie 

Rozwój cywilizacji definiuje wobec współczesnych ludzi nowe, 
nieznane w czasach minionych zadania, wyzwania, wymagania co do 
rodzaju i zasobu niezbędnej wiedzy ogólnej czy szczegółowej, zakresu 
oraz poziomu preferowanych przez społeczeństwo kompetencji indy-
widualnych i zawodowych. Ponadto w kwestii oczekiwanych umie-
jętności, sprawności, postaw i zachowań w stosunku do różnych dzie-
dzin aktywności osobistej oraz zbiorowej. Oznacza to, że człowiek 
żyjący w pierwszej połowie XXI w. stawiany jest przed niełatwymi 
wyborami i pytaniami wymagającymi głębokiej autorefleksji, na które 
nie tylko powinien, ale nawet zmuszony jest udzielić sensownych od-
powiedzi, mając na względzie samoocenę własnych możliwości oraz 
jej przełożenie na realia istniejących tendencji obecnej rzeczywistości. 

Sygnalizowane wyżej uwarunkowania i tendencje dotyczą wszyst-
kich ludzi, zarówno tych formalnie i funkcjonalnie spełniających 
wyznaczone rozwojem cywilizacyjnym normy pożądanych kompe-
tencji indywidualnych i aktywności społecznych, jak i tych, którzy  
z racji niepełnej sprawności somatycznej, psychofizycznej, psycho-
społecznej wspomnianych norm nie spełniają i nie są w stanie speł-
nić. Wśród takich osób niewątpliwie lokują się środowiska ludzkie 
doświadczające konsekwencji niepełnosprawności tych tradycyjnie 
obecnych przez wieki rozwoju ludzkości, jak i tych nowopowsta-
łych – jako rezultat jej rozwoju ludzkości. 

Zbliżone problemy, aczkolwiek bardziej zgeneralizowane w wy-
miarze skali, ewentualnych strategii, ukierunkowań i rozmiarów 
rozwiązywania aktualnych wyzwań cywilizacyjnych, stawiane są 
przed konkretnymi społeczeństwami, państwami oraz populacją 
globalną w ogóle. Stąd, biorąc pod uwagę zadania, cele i historycz-
ną misję pedagogiki specjalnej jako dyscypliny wiedzy skoncentro-
wanej na zagadnieniu niepełnosprawności, potrzeba dyskursu na 
temat możliwości wpisania się w nowe realia we wszystkich sferach 
ludzkiego życia oraz w zakres, istotę, zmianę ról osobistych i spo-
łecznych przypisanych ludziom z historycznego czy społeczno-roz-
wojowego punktu widzenia. 
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Przygotowaniu człowieka do spełniania siebie, samorealizacji, 
pozyskiwania i uzyskiwania satysfakcji z własnego istnienia, bycia 
wartościowym oraz znaczącym dla ogółu społeczeństwa służą dzia-
łania realizowane w obszarze edukacji i aktywizacji społeczno-za-
wodowej. Dlatego tak ważna jest nie tylko kwestia normatywna, 
regulująca szeroko ujęte prawa człowieka, ale również konkretnych 
rozwiązań na rzecz dostosowania systemów społecznych do po-
trzeb ludzi i wymaganych norm ich funkcjonowania. W przypadku 
osób z niepełnosprawnością to niewątpliwie otwartość systemu 
edukacji na uczniów niepełnosprawnych, a w dalszej perspektywie 
ich drogi życiowej, dostęp do pracy zawodowej na zasadach rów-
nouprawnienia, równych szans uwzględniających wszelakie roz-
wiązania na te równe szanse pozwalających. 

Aktualne zapisy prawa oświatowego w Polsce stwarzają uczniom 
z niepełnosprawnością równy dostęp do powszechnego systemu 
szkolnictwa, definiują zakres niezbędnych adaptacji oraz podmioty 
odpowiedzialne za ich realizację. Podobnie rzecz się ma z obszarem 
aktywizacji zawodowej. Powołany na mocy Ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776) Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który z założenia 
jest funduszem celowym, realizującym zadania z obszaru aktywiza-
cji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, z zauważal-
nym aktualnie ukierunkowaniem na rehabilitację zawodową, służy 
– a w każdym razie powinien służyć – zadaniu wpisania osób nie-
pełnosprawnych w oczekiwania współczesności, tworzenia rów-
nych – w porównaniu z osobami pełnosprawnymi – szans na sa-
morealizację osobistą i społeczno-zawodową. Pozyskiwane przez 
PFRON środki finansowe pochodzą głównie z obowiązkowych 
miesięcznych wpłat pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 
25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, przy 
założeniu, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich 
zakładzie jest niższy niż 6%. W przypadku państwowych i niepań-
stwowych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek 
opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wymagany wskaź-
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nik wynosi 2%. Z wpłat na ww. fundusz zwolnieni są pracodawcy, 
u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 
co najmniej 6%. Zwolnione z wpłat są także podmioty niedziałające 
w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność wyłącznie  
w zakresie rehabilitacji społecznej, leczniczej bądź edukacji osób 
niepełnosprawnych lub opieki nad osobami niepełnosprawnymi.  
I następną grupą są pracodawcy, którzy prowadzą zakłady pracy 
będące w likwidacji albo w stanie upadłości. Oznacza to, że środki 
PFRON wpłacane są przez tych mniejszych, tak naprawdę niemają-
cych wpływu na ich wydatkowanie, na rzecz na rzecz tych więk-
szych z wpłat dokonanych przez tych mniejszych korzystających  
i o ich wydatkowaniu bezpośrednio decydujących. 

W wymiarze międzynarodowym prawa osób niepełnospraw-
nych regulują zapisy Konwencji o prawach osób niepełnospraw-
nych, uchwalonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) 
13 grudnia 2006 r.. Rząd Polski podpisał Konwencję 20 marca 2007 r., 
natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 6 wrze-
śnia 2012 r. 

Na podstawie powyższych refleksji rodzi się pytanie o rzeczywistą 
sytuację osób niepełnosprawnych w obszarze edukacji i sytuacji na 
rynku pracy w odczuciu, percepcji, opinii samych zainteresowanych 
oraz ludzi z problematyką niepełnosprawności związanych bezpo-
średnio, powiązanych zależnościami rodzinnymi, prywatnymi, zawo-
dowymi. Zanim wspomniane stanowisko zostanie przedstawione, 
należy odwołać się do treści przywołanej Konwencji i konkretnych 
artykułów regulujących działania państw i ich rządów w aspekcie 
kształcenia i dostępności do rynku pracy osób z niepełnosprawnością. 

Zapisy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych  
w perspektywie edukacji i dostępu do rynku pracy 

Problematykę edukacji reguluje art. 24 natomiast pracy i za-
trudnienia osób niepełnosprawnych art. 27. W artykule 24. Eduka-
cja, syntetycznie rzecz ujmując, nie tylko zobligowano państwa, 
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które zdecydowały się na ratyfikację Konwencji do uznania praw 
osób niepełnosprawnych do edukacji realizowanej na zasadach 
równych szans i bez jakiejkolwiek dyskryminacji, ale również do 
integracji – z preferencją systemu inkluzyjnego – na wszystkich 
istniejących w danym państwie poziomach kształcenia, z edukacją 
ustawiczną włącznie. Ukierunkowanie działań edukacyjnych po-
winno uwzględniać dążność do rozwijania potencjału osób niepeł-
nosprawnych, ich osobowości, talentów, kreatywności, zdolności 
intelektualnych i fizycznych na miarę posiadanych możliwości, 
poczucia godności, własnej wartości, poszanowania podstawowych 
praw człowieka, podstawowych wolności, dal różnorodności natu-
ry i istoty ludzkiej, efektywnego włączenia w życie społeczne. 

Przywołane zadania zobowiązują do niewykluczania osób nie-
pełnosprawnych ze wszystkich istniejących szczebli narodowego, 
powszechnego systemu oświaty, kształcenia bezpłatnego, o ile roz-
wiązania prawne w danym państwie taką możliwość zapewniają, 
wprowadzania rozwiązań zapewniających indywidualizację, wy-
magane wsparcie edukacyjne i społeczne adekwatnie do potrzeb 
niepełnosprawnych uczestników kształcenia. Zobowiązują również 
do działań konkretnych, mających na względzie doświadczane 
przez niepełnosprawnych uczniów trudności czy ograniczenia wy-
nikające z typu niepełnosprawności w postaci, np.: ułatwiania nauki 
alfabetu Braille’a, alternatywnego pisma, wspomagających i alterna-
tywnych sposobów, środków i form komunikacji (np. języka migowe-
go, innych metod ułatwiających niesłyszącym czy głuchoniewidomym 
porozumiewanie i kształcenie), orientacji, umiejętności poruszania 
się, wsparcia rówieśników, doradztwa. Środkiem wspierającym 
podane cele ma być zatrudnianie specjalistów, szkolenia już pracu-
jących nauczycieli w zakresie problematyki niepełnosprawności 
poszerzające ich kompetencje oraz umiejętności nacelowane na pro-
fesjonalne wspomaganie procesu edukacyjnego uczniów z niepeł-
nosprawnością. 

Artykuł 27: Praca i zatrudnienie obliguje państwa i rządy pań-
stw, które podpisały Konwencję do uznania praw osób niepełno-
sprawnych do pracy na zasadzie identyczności z prawami pełno-
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sprawnego ogółu, prawa do zarobkowania na życie w ramach oso-
biście wybranego zatrudnienia w otwartym, integracyjnym i do-
stępnym środowisku pracy, ochrony i popierania realizacji prawa 
do pracy osób nabywających niepełnosprawność w czasie zatrud-
nienia już istniejącego. W związku z takim ujęciem zakazana po-
winna być jakakolwiek dyskryminacja w szeroko zdefiniowanych 
kwestiach zatrudnienia i pracy (rekrutacja, przyjmowanie do pracy, 
zatrudnienie, kontynuacja pracy, awans w miejscu pracy, warunki 
pracy) z powodu niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne 
powinny być, na zasadach identyczności z pełnosprawnymi, chro-
nione prawnie w pracy, sprawiedliwie traktowane co do stanowisk, 
warunków pracy, wynagrodzenia za wykonywaną pracę, chronione 
przed nadużyciami. Ponadto przysługuje im prawo do adekwatne-
go zadośćuczynienia za ewentualne nadużycia w kwestiach mob-
bingowych, korzystania z praw pracowniczych, wysłuchiwania opinii 
związków zawodowych tworzonych przez środowiska osób niepeł-
nosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami mają również prawo 
do niezbędnego doradztwa i poradnictwa zawodowego, szkoleń, 
usług pośrednictwa pracy, kształcenia ustawicznego. Wobec przed-
stawionych założeń państwa i rządy państw zobowiązane są do 
pomocy osobom niepełnosprawnym w poszukiwaniu, uzyskaniu, 
utrzymaniu zatrudniania, powrocie do zatrudnienia, rozwoju za-
wodowego. Dodatkowo do popierania samozatrudnienia, przed-
siębiorczości, zatrudniania w sektorze publicznym i prywatnym, na 
otwartym rynku pracy, programów rehabilitacji zawodowej, wprowa-
dzania racjonalnych usprawnień w miejscu pracy. Jedną z możliwych 
dróg realizacji opisanych praw jest ochrona osób z niepełnospraw-
nościami przed pracą niewolniczą, przymusową czy obowiązkową. 
Tak na temat równouprawnienia i praw osób niepełnosprawnych  
w obszarze edukacji oraz pracy i zatrudnienia mówią zapisy Kon-
wencji o prawach osób niepełnosprawnych. 

Wobec powyższego powstaje następne pytanie o opinię samych 
zainteresowanych na dany temat oraz osób powiązanych relacjami 
rodzinnymi, zawodowymi, innym typem współdziałania z anali-
zowanym środowiskiem ludzkim. Opinie, o których mowa, zostaną 
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zaprezentowane w oparciu o głosy osób niepełnosprawnych senso-
rycznie (niesłyszących, niewidzących) i osób z nimi współpracują-
cych, uczestniczących w tzw. debatach programowych zrealizowa-
nych w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych – wspólna sprawa” (czas trwania projektu: 
2015-2018) w statusie doradcy programowego, w roku 2016. Wspo-
mniany projekt jest realizowany przez Polskie Forum Osób Niepeł-
nosprawnych wraz z czterema partnerami: Warmińsko-Mazurski 
Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Lubelskie Forum Organizacji 
Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, Akademia Peda-
gogiki Specjalnej oraz kancelaria prawna Domański Zakrzewski 
Palinka sp. k. Misją projektu jest włączenie Polski w międzynaro-
dowy nurt przemian korzystnych dla osób z niepełnosprawnościa-
mi, które następują dzięki ratyfikacji Konwencji. Debatami stano-
wiącymi tło i źródło sygnalizowanych analiz objęto łącznie 68 osób, 
w tym 14 osób, które uczestniczyły w debacie poświęconej proble-
mom osób niesłyszących posługujących się językiem migowym 
(debata miała miejsce w Warszawie) i 54 osoby, które uczestniczyły 
w debacie dotyczącej problemów osób niewidzących (była zorgani-
zowana w Olsztynie i w Poznaniu). Debaty były nagrywane. Wy-
specjalizowana firma przygotowywała transkrypcje z debat, a ko-
lejno na ich podstawie tzw. ekspert merytoryczny przygotowywał 
sprawozdanie z konkretnej debaty. 

Sytuacja niepełnosprawnych sensorycznie w obszarze 
edukacji i aktywności zawodowej w opinii przedstawicieli 

środowiska osób niesłyszących i niewidzących 

Pierwszym obszarem analiz jest obszar edukacji w percepcji 
osób z niesłyszących posługujących się wyłącznie językiem migo-
wym. Osoby te wskazywały m.in. na: 

1. Przejawy dyskryminacji: niski status języka migowego jako 
metody komunikacji, naznaczanie przez społeczeństwo osób nie-
pełnosprawnych słuchowo stygmatem gorszości, mniejszej warto-
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ści, małych zdolności i sprawności – z intelektualnymi włącznie, 
stygmat możliwego poziomu edukacji zamykający się na etapie 
szkoły zawodowej, segregacja obecna w systemie oświaty, w istnie-
jących formach edukacji ogólnodostępnej (integracyjnej, włączają-
cej), niezrozumienie dla potrzeby wspomagania ucznia niepełno-
sprawnego słuchowo ze strony tłumacza języka migowego, izolacja 
i brak integracji ze środowiskiem osób słyszących (niepełnosprawni 
słuchowo są pozostawieni sami sobie), brak lub ograniczone i nie-
kompetentne wsparcie edukacyjne, brak – nawet wśród samych 
niesłyszących – świadomości na temat roli polskiego języka migo-
wego w kształceniu uczniów niesłyszących. 

Przykładowa wypowiedź uczestnika debaty: „Brak świadomo-
ści o edukacji w PJM. Nauczanie w języku polskim, to tak jakby 
uczyć słyszącego po chińsku lub węgiersku. Dlatego mówmy  
o edukacji głuchych w języku migowym. Bo jeżeli mówię w grama-
tyce języka polskiego, to nie jest ona dostępna dla głuchych, którzy 
jeszcze się nie uczyli polskiego języka migowego. To nie jest eduka-
cja. Uczymy nieznanego przez nieznane”. 

2. Czynniki stanowiące przyczynę dyskryminacji: brak świado-
mości społecznej na temat potrzeb i specyfiki funkcjonowania osób 
niesłyszących, brak adekwatnego do faktycznych potrzeb finanso-
wania edukacji osób niesłyszących, uprzedzenia obecne wśród sły-
szących wobec osób niesłyszących, brak dostępu do nauki języka 
migowego, uznawanie osób niesłyszących za gorszych, głupszych, 
nieuznawanie języka migowego – Polskiego Języka Migowego – jako 
prawdziwego języka migowego, jako języka obcego, pozostawianie 
w gestii dyrektorów szkół decyzji o tym, czy w konkretnej szkole 
będzie realizowana nauka języka migowego, czy nie (dyrektor ze 
swojej puli może przeznaczyć określone godziny na takie zajęcia i to 
pod warunkiem, że dysponuje środkami na ich wprowadzenie). 

Wypowiedź uczestnika debaty: „Uznawanie osób niesłyszących 
za gorszych, głupszych. Jeżeli osoba niesłysząca, to głupsza. A wszyst-
kie inne osoby są mądrzejsze”. 

3. Oczekiwania co do działań poprawiających sytuację osób nie-
pełnosprawnych: wzmocnić, zintensyfikować wprowadzanie roz-
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wiązań prointegracyjnych, celem nawiązania bliższych relacji po-
między osobami słyszącymi i niesłyszącymi, większe niż dotych-
czas wspieranie języka migowego, lepsze wyposażenie w sprzęt 
rehabilitacyjny, wprowadzenie powszechnego obowiązku nauki 
języka migowego w szkołach dla słyszących, zwiększenie świado-
mości środowiska osób słyszących na temat osób niesłyszących, 
kompetentniejsze przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem 
niesłyszącym, profesjonalizacja zwodu tłumacza języka migowego 
(np. poprzez wprowadzenie studiów wyższych z danego zakresu). 

Wypowiedź uczestnika debaty: „Polska musi zrobić coś w kie-
runku profesjonalizacji zawodu tłumaczy zawodu języka migowe-
go. Np. Holandia i Belgia posiadają specjalne programy kształcenia 
tłumaczy. Holandia ma tłumaczy języka migowego – takich dyplo-
mowanych – około siedmiuset. Stało się to dzięki ciężkiej pracy  
i ciągłej walki z rządem, żeby uruchomić kierunek studiów lub spe-
cjalne kursy, które kształcą profesjonalnych tłumaczy języka migo-
wego. Muszą więc oni posiadać dyplom”. 

4. Postulaty, propozycje i rekomendacje dotyczące sposobu po-
prawy sytuacji (pełniejszej realizacji praw) w danym obszarze: 
większe wsparcie dla programów edukacyjnych w zakresie języka 
migowego, większe wsparcie na rzecz dostępności do sprzętu reha-
bilitacyjnego, powszechny obowiązek nauki języka migowego  
w szkołach dla słyszących, zwiększenie świadomości społecznej  
o środowisku niesłyszących, obowiązkowe kształcenie wszystkich 
nauczycieli z problematyki osób niesłyszących. 

Osoby niewidzące z kolei sygnalizowały następujące kwestie: 
1. Przejawy dyskryminacji: brak dostępu do specjalistów (psy-

chologów, pedagogów, tyflopedagogów), bariery z zatrudnianiu 
takich specjalistów (zasadniczo finansowe), brak wymaganego in-
dywidualnego podejścia do planowania drogi edukacyjnej dzieci  
i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową, niewystarczające 
warunki edukacji na wszystkich szczeblach kształcenia (niedosto-
sowane do potrzeb i możliwości, np. przestrzeni architektonicznej, 
urbanistycznej, braki w tzw. brajlowaniu obiektów), brak ukierun-
kowywania rodziców i pomocy w podejmowaniu decyzji o najod-
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powiedniejszej formie kształcenia dziecka, ograniczony dostęp do 
integracyjnego systemu edukacji na każdym z jego poziomów – 
szczególnie w małych miejscowościach i na wsi, ograniczony dostęp 
i niedostosowane do możliwości metody nauki języków obcych, 
metody edukacji w szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych 
nieuwzględniające specyfikę niepełnosprawności wzrokowej, zbyt 
niska subwencja edukacyjna, skomplikowana droga przekazywania 
subwencji edukacyjnej, problemy w przekazywaniu subwencji edu-
kacyjnej z jednego województwa do innego, pełne przełożenie od-
powiedzialności za edukację na władze lokalne, niedostosowanie 
zajęć dodatkowych, proponowanych przez szkołę do potrzeb 
uczniów (zajęcia z tzw. klucza, proforma, tj. takie, które szkoła jest 
w stanie zrealizować, a nie te, które są dziecku realnie potrzebne). 

Wypowiedź uczestnika debaty: „Problematyczna jest kwestia 
finansowania edukacji dzieci. Istnieje coś takiego jak subwencja 
edukacyjna. Subwencja edukacyjna jest wyższa na edukację dzieci  
z niepełnosprawnością. Oczywiście jej wysokość zależy od rodzaju 
niepełnosprawności. Problem jest przepływ środków. Subwencja 
edukacyjna trafia do budżetu gminy i z tego budżetu jest przeka-
zywana szkołom. Stąd pytanie, dlaczego nie jest przekazywana 
bezpośrednio do szkoły, w której uczy się dziecko niepełnospraw-
ne? Ponadto sam przepływ pieniędzy jest bardzo zawiły i niejasny. 
Kolejnym jest sytuacja, kiedy dzieci z jednego województwa eduku-
ją się w szkole z innego województwa. Tu sytuacja staje się jeszcze 
bardziej problematyczna. Pieniądze trafiają do jednego wojewódz-
twa. Zatem, są przekazywane do kolejnego województwa. I tu, my-
ślę, że te sprawy też należałoby w jakiś sposób przedyskutować  
i odpowiednio załatwić dla dobra dzieci niepełnosprawnych”. 

2. Czynniki stanowiące przyczynę dyskryminacji: brak specjali-
stycznego i wszechstronnego wsparcia rodziny z dzieckiem z nie-
pełnosprawnością wzrokową, brak asystentów wspomagających 
dzieci w systemie edukacji, nauczycieli specjalistów w szkolnictwie 
ogólnodostępnym oraz wciąż obecne ograniczenia w danym zakre-
sie w szkolnictwie integracyjnym, brak dostosowania infrastruktury 
placówek edukacyjnych do potrzeb takich uczniów oraz wymaga-
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nych pomocy dydaktycznych, niedostosowanie treści programo-
wych i metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów szkol-
nych, ukryte, nieformalne – mimo równouprawniania – ogranicze-
nia w dostępie do różnych poziomów edukacji, wydatkowanie 
przez placówki edukacyjne środków z subwencji uzyskiwanej na 
kształcenie dziecka niepełnosprawnego na inne potrzeby, także na 
te dotyczące utrzymania placówki. 

Wypowiedź uczestnika debaty: „Rodzice dzieci niepełnospraw-
nych nie mają wsparcia, w szkołach. Brak jest nauczycieli-asysten-
tów wspomagających dzieci niepełnosprawne. 

Wypowiedź uczestnika debaty: Pieniądze na kształcenie dzieci 
niepełnosprawnych wzrokowo są, ale często szkoły wykorzystują te 
środki na coś innego, na przykład zakup węgla do szkoły. Rodzice 
się skarżą”. 

3. Oczekiwania co do działań poprawiających sytuację osób nie-
pełnosprawnych: informowanie rodziców o możliwościach rozwoju 
dziecka, możliwościach edukacyjnych i najodpowiedniejszym sys-
temie kształcenia dziecka, wprowadzenie asystentów dziecka nie-
widzącego, dostosowanie organizacji pracy szkoły, metod, metodyki, 
treści programowych do potrzeb i możliwości uczniów z niepełno-
sprawnością wzrokową, wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne, zatrudnienie specjalistów, dokształcenie nauczycieli 
w zakresie specyfiki niepełnosprawności wzrokowej, zatrudnienie 
w każdej placówce, w której kształcą się dzieci z danym typem nie-
pełnosprawności więcej niż dotychczas nauczycieli wspomagają-
cych, wpisanie drogi edukacyjnej dziecka i zadań jego edukacji  
w perspektywę życia osobistego i społecznego w dorosłości. 

Wypowiedź uczestnika debaty: „Dzieci rosną i nie wiedzą, jak 
mają dalej żyć. Tu jest problem. Mogą sobie nie poradzić w przy-
szłości w załatwianiu różnych ważnych spraw”. 

4. Postulaty, propozycje i rekomendacje dotyczące sposobu po-
prawy sytuacji (pełniejszej realizacji praw) w danym obszarze: udo-
skonalenie, a nawet zreformowanie istniejących procedur diagno-
stycznych i orzeczniczych (w tym procedury orzekania o potrzebie 
kształcenia specjalnego), edukacja w zakresie praw przysługujących 
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rodzicom i dzieciom, wprowadzenie systemowego, obejmującego 
całe życie wsparcia osób z niepełnosprawnością wzrokową, praw-
dziwe dostosowanie szkolnictwa ogólnodostępnego i integracyjne-
go do potrzeb i możliwości uczniów wzrokowo niepełnosprawnych 
(np. w zakresie nauki języków obcych poprzez korzystanie z tzw. 
dobrych praktyk), wprowadzenie do kształcenia możliwości, które 
tworzy współczesna technika (np. miejsce pracy, indywidualnie 
dostosowane oświetlenie, możliwość korzystania z elektronicznych 
notatek), likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, 
brajlowanie obiektów, faktyczne przestrzeganie praw osób niepeł-
nosprawnych zawartych w Konwencji. 

Kolejnym obszarem analizy jest obszar pracy i zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych (Art. 27 Konwencji o prawach osób nie-
pełnosprawnych). Niesłyszący uczestnicy relacjonowanych debat 
wskazywali na następujące trudności w sygnalizowanej dziedzinie 
ludzkiej aktywności: 

1. Przejawy dyskryminacji: brak dostępu do pracy i awansu w pra-
cy, niższe zarobki, niezrozumiałe przepisy związane z ubieganiem 
się o zatrudnienie i z zatrudnieniem (np. przepisy BHP), problem  
z przygotowaniem CV, stereotypy w postrzeganiu możliwości oso-
by niesłyszącej jako kandydata na pracownika i ewentualnego pra-
cownika, trudności w komunikacji, niski status wykształceniowy 
środowiska niesłyszących, brak tłumaczy języka migowego w miej-
scu pracy i ograniczenia w dostępie do profesjonalnego, kompe-
tentnego doradztwa zawodowego, do asystentów pracy, nietrafione 
i mijające się z rzeczywistymi potrzebami wydatkowanie środków na 
tworzenie stanowisk pracy i zatrudnianie osób niesłyszących (np. są 
pieniądze na zakup laptopów, aparatów słuchowych, domofonów, 
a na inne potrzeby ich brak), brak informacji o możliwości zatrud-
nienia osób niesłyszących oraz o przysługujących im prawach. 

Wypowiedź uczestnika debaty: „Problemem jest CV osoby niesły-
szącej, w porównaniu do CV osoby słyszącej, wiadomo, że nie ma tu 
szans. Pracodawca wybierze osobę słyszącą, ze względu na łatwiejszą 
komunikację. Ponieważ właśnie pod tym względem jesteśmy dyskry-
minowani, bo słyszącym nie chce się nawet pisać z nami SMS-ów”. 
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2. Czynniki, stanowiące przyczynę dyskryminacji: brak wiedzy 
na temat kultury głuchych, stereotypy, lęki i ucieczka przed kontak-
tami z danym środowiskiem, unikanie takich kontaktów, trudności 
w komunikacji, brak tłumaczy i znajomości przez osoby niesłyszące 
języka polskiego, przeniesienie na pracodawców obowiązku za-
pewnienia tłumacza języka migowego (PFRON za to nie płaci  
w pełnym wymiarze; co prawda osoba niesłysząca może wniosko-
wać do PFRON o zwrot środków wydatkowanych na tłumaczenie, 
ale jedynie w stosunku do 20% wydatkowanej kwoty), w ustawie  
o języku migowym obecny jest zapis o asystencie wspierającym 
komunikację, ale nie o tłumaczu języka migowego, słaba znajomość 
języka migowego wśród samych tłumaczy, spowodowana brakiem 
specjalizacji w tłumaczeniach, dyskryminacja w pracy ze względu 
na niepełnosprawność, niedostosowane do realiów przepisy prawa. 

Wypowiedź uczestnika debaty: „PFRON daje 1125 zł dla osoby 
niepełnosprawnej – głuchej – która ma stopień umiarkowany. I te-
raz, jak wygląda sytuacja? Jaki jest cel tej wypłaty? Jeżeli pracodaw-
ca przyjmuje osobę niepełnosprawną – ogólnie niepełnosprawną – 
to 1125 zł to jest wyrównanie jego straty, którą ponosi, zatrudniając 
jakąkolwiek inną osobę. Na przykład do przykręcania śrub. Taka 
chałupnicza robota. Ale ja mam «dwie lewe ręce» i bardzo wolno 
wykonuję tę pracę. To pracodawca dostaje zwrot 1125 zł. A jeżeli 
głuchy bardzo szybko tę pracę wykonuje na akord, to wtedy dostaje 
mniej, a pracodawca jakby na tym korzysta. Głusi wykonują zwy-
kłą, taką podstawową pracę. Nie mają szansy na awans, na rozwój 
osobisty. Nawet jeżeli mają kwalifikacje do wykonywania danego 
zawodu. Bardzo często głusi mają lepsze kwalifikacje niż osoby 
słyszące. Mają wykształcenie, a słyszący nie. Ale zawsze to oni mają 
pierwszeństwo w wyborze pracy, podjęciu pracy i w awansie za-
wodowym”. 

Wypowiedź uczestnika debaty: „Brak wiedzy na temat kultury 
głuchych. Bardzo dużo osób żyje i myśli na podstawie stereotypów 
– bojąc się głuchych. Unikając ich tym samym. Przez co słyszący nie 
chcą poznać głuchych i ich kultury. Po prostu wolą ich unikać. Czu-
ją się wtedy bezpiecznie”. 
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3. Oczekiwania co do działań poprawiających sytuację osób nie-
pełnosprawnych: dostosowanie stylistyki, języka przepisów prawa 
do możliwości osób niesłyszących, większa dostępność do wyspe-
cjalizowanych w tłumaczeniach i kompetentnych tłumaczy języka 
migowego, otwarcie rynku pracy i pracodawców na osoby niepeł-
nosprawne słuchowo, zmiana nastawień i stereotypów, zreformo-
wanie kształcenia i doradztwa z uwzględnieniem specyfiki śro-
dowiska niesłyszących, edukacja społeczeństwa i pracodawców  
w kwestii niepełnosprawności słuchowej. 

Wypowiedź uczestnika debaty: „Dla głuchych, tak samo dla sły-
szących, istnieje potrzeba wyjaśnień prostym językiem przepisów. 
Ponieważ, jak wiemy, takie prawnicze słownictwo, język jest bardzo 
skomplikowany. Głuchych też należy aktywować, żeby starali się  
o tego tłumacza. Bo, jeżeli nie będą mieli dostępu do tłumacza, to 
dalej będą mieli brak dostępu do informacji. I koło się zamyka. Jeżeli 
głuche osoby dostały przed 2003 rokiem orzeczenie o niepełno-
sprawności mają z automatu przyznaną rentę. Teraz młodzi już 
tylko czasami mają bądź nie mają – w większości. Opłacalne jest dla 
budżetu państwa, gdyby głusi siedzieli w domu za siedemset, 
osiemset złotych? Czy pójdą do pracy i sami płacą podatki? No, 
która ta opcja jest opłacalniejsza? Dzięki pracy – również nas osób 
głuchych – byłby może większy wzrost gospodarczy”. 

Wypowiedź uczestnika debaty: „Dawno temu w Holandii, kie-
dy głusi pracowali jako stolarze, ślusarze czy mechanicy, nie było 
pracy dla tych ludzi. To wtedy rząd płacił im zasiłki. Głusi stwier-
dzili, że po co mamy pracować, jak dostajemy pieniądze. Więc do-
stawali pieniądze. Wtedy rząd stwierdził, że koniec z tym, że  
w pierwszej kolejności należy iść do pracy. To było bardzo pozy-
tywne, że nakazał osobom niesłyszącym pracować, że zaczął moty-
wować ich do pracy”. 

4. Postulaty, propozycje i rekomendacje dotyczące sposobu po-
prawy sytuacji (pełniejszej realizacji praw) w danym obszarze: walka 
ze stereotypami, szkolenia rozwijające i doskonalące kompetencje 
tłumaczy, kształcenie tłumaczy na poziomie akademickim, specjal-



Sytuacja edukacyjno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi 29 

ne warsztaty dla pracowników pełnosprawnych, pracodawców na 
temat specyfiki niepełnosprawności słuchowej, wprowadzenie sys-
temowego wsparcia w różnych okresach życia, w różnych sferach 
aktywności i wobec ról społecznych, które realizują ludzie. 

Wypowiedź uczestnika debaty: „W wielu państwach europej-
skich słyszący i niesłyszący pracują na takim samym poziomie. Żyją 
na takim samym poziomie. Holandia, Finlandia, Norwegia, Szwe-
cja, cała Skandynawia są niesamowicie rozwiniętymi krajami. Wia-
domo, że i w innych państwach nadszedł czas na zmiany. Wcześniej 
głusi wykonywali zwykłe, podstawowe prace. Byli stolarzami, ślu-
sarzami, introligatorami. Ale dzięki nauce pracują w usługach, mogą 
być właścicielem firmy. Mogą wpływać na rozwój społeczeństwa”. 

Opinie niewidzących na temat pracy i zatrudnienia w relacji do 
zapisów Art. 27 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych: 

1. Przejawy dyskryminacji: mało przychylny stosunek praco-
dawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością wzrokową, 
stereotypy w myśleniu o możliwościach takich osób, niebezpośred-
nio, formalnie, ale w bezpośredniej realizacji dyskryminujące prze-
pisy prawne związane z zatrudnianiem, skomplikowany język 
przepisów, zbiurokratyzowanie sektora pracy, niskie kompetencje 
urzędników, braki w przygotowaniu do pracy na poziomie eduka-
cji, braki w zakresie doradztwa, preorientacji zawodowej, trudności 
w relacjach interpersonalnych z pracodawcami i pełnosprawnymi 
współpracownikami, zatrudnianie nieadekwatne do posiadanych 
kompetencji – zasadniczo na stanowiskach robotniczych, zmiana 
wieku emerytalnego na wcześniejszy, trudności w dojazdach do 
pracy i ograniczenia w dostępie do przewodników, trudności  
w awansie zawodowym, bariery architektoniczne, urbanistyczne, 
niedostosowanie stanowiska pracy do możliwości. 

Wypowiedź uczestnika debaty: „Pracodawcy nie znają możli-
wości osób niewidomych. Dopóki jest rynek pracodawcy, to praco-
dawca ma zawsze wybór, to prędzej zatrudni osobę pełnosprawną 
niż osobę niepełnosprawną. Przepisy dotyczące dofinansowania do 
stanowiska pracy są dosyć niejasne dla wielu pracodawców. I pra-
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codawcy, po prostu, boją się biurokracji, niejasności przepisów  
i często nie zatrudniają osoby niepełnosprawnej”. 

2. Czynniki stanowiące przyczynę dyskryminacji: sytuacja na 
rynku pracy, nastawienia mentalne pracodawców i pełnospraw-
nych pracowników, biurokracja, niedostosowanie przepisów praw-
nych do potrzeb związanych z zatrudnieniem osób niewidzących, 
obecność ukrytych barier, polegających na postulowaniu równou-
prawnienia z równoczesnym rozchodzeniem się co do ich realizacji 
w rzeczywistości społecznej, sytuacja rodzinna wielu osób niepeł-
nosprawnych wzrokowo utrudniająca im aktywną i efektywną pra-
cę, niskie wynagrodzenia, ograniczenia w dostępie do informacji na 
temat rekrutacji do pracy, doradztwa zawodowego i związanego  
z pracą, ograniczone możliwości rekwalifikacji, niewystarczająca 
pomoc w poszukiwaniu pracy, poczucie dyskryminacji wśród osób 
niepełnosprawnych, ciągłe zmiany w przepisach prawa. 

3. Oczekiwania co do działań poprawiających sytuację osób nie-
pełnosprawnych: stworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, zapewnienie większego dostępu do przewodników, 
asystentów pracy, wyższe dofinansowania dla pracodawców za-
trudniających osoby niepełnosprawne, zmniejszenie czasu pracy do 
siedmiu godzin dziennie, rozwiązanie problemu dostępu do infor-
macji na temat możliwości zatrudnienia, szkoleń, rekwalifikacji, 
usunięcie barier architektonicznych, urbanistycznych, dostosowanie 
stanowiska pracy do możliwości osoby niepełnosprawnej, większy 
dostęp do doradztwa zawodowego, zajęć specjalistycznych kształ-
tujących umiejętności poszukiwania pracy i zachowania się w pracy. 

4. Postulaty, propozycje i rekomendacje dotyczące sposobu po-
prawy sytuacji (pełniejszej realizacji praw) w danym obszarze: 
stworzenie systemu kształcenia przewodników, asystentów osoby 
niepełnosprawnej wzrokowo, zmiana przepisów prawa na w więk-
szym stopniu ukierunkowane za zatrudnianie osób niepełnospraw-
nych, zreformowanie przepisów na temat samozatrudnienia, moni-
torowanie rynku pracy i potrzeb na rynku pracy z uwzględnieniem 
kwestii zatrudniania osób niepełnosprawnych, edukacja pracodaw-
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ców i pełnosprawnych pracowników na temat niepełnosprawności 
wzrokowej, wykorzystanie współczesnych mediów, współczesnych 
metod komunikacji oraz nowoczesnych technologii do przekazy-
wania informacji o możliwościach uzyskania pracy, stworzenie od-
rębnych funduszy celowych, niezależnych od środków rządowych 
(jak ma to miejsce w innych państwach zachodnich), ukierunkowa-
nych na zatrudnienie i pracę osób niepełnosprawnych (np. na do-
datkowe dofinansowanie na adaptację stanowiska pracy), walka ze 
stereotypami, stworzenie systemu pomocy rehabilitacyjnej i psycho-
logicznej dla osób bezrobotnych i pracujących zawodowo. 

Podsumowanie 

W podsumowaniu nasuwa się jeden zasadniczy wniosek – w wie-
lu znaczących dla życia ludzkiego obszarach i zakresach przepisy 
prawa, nawet te o charakterze ogólnoświatowym (jak np. ujęte  
w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych) istnieją same 
sobie (tzn. są bo są, bo tak wypada, bo powinny być), a życie, rze-
czywista ich realizacja i tak naprawdę deklaratywny status idzie 
drogą rozbieżną z postulowaną. Realizacja praw osób niepełno-
sprawnych, zależnie od wymiaru, napotyka na określone trudności, 
ograniczenia, a czasami wręcz uniemożliwienia i znajduje się  
w powiązaniu z możliwościami, którymi dysponuje konkretne pań-
stwo czy konkretne środowisko społeczne. W przypadku osób  
z niepełnosprawnościami sensorycznymi funkcjonują specyficzne 
problemy w egzekwowaniu zarówno prawa do edukacji w ogólno-
dostępnych formach kształcenia, jak i prawa do pracy i zatrudnie-
nia. Sygnalizowane specyficzne problemy można jednak rozwiązań 
poprzez wsłuchiwanie się w opinię na ich temat samych zaintere-
sowanych, tak w zakresie doświadczanych barier, ich przyczyn, jak 
i propozycji na temat modyfikacji, rekonstrukcji lub budowania 
rozwiązań strategicznych, systemowych, organizacyjnych, w opar-
ciu o racjonalizację potrzeb ich podmiotu i aktualnych możliwości 
społecznych (w tym również finansowych). 
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Wprowadzenie 

Znamienne dla społeczeństwa informacyjnego jest zaawanso-
wanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, stwarzające 
warunki do powszechnego wykorzystania informacji w produkcji 
wyrobów i świadczenia usług. Zakłada się, że społeczeństwo in-
formacyjne zapewnia obywatelom dostęp i umiejętność korzystania 
z technologii teleinformatycznych w celu podnoszenia i aktualizacji 
wiedzy, wykonywania pracy zawodowej, uczestniczenia w kultu-
rze, ochrony zdrowia, wypełniania wolnego czasu i innych usług 
wpływających na jakość życia1. Właściwością tegoż społeczeństwa 
jest kult wiedzy naukowej i informacji, kultury audiowizualnej oraz 
dążenie do upowszechnienia dostępu do technologii informacyjno-
komunikacyjnych i cyberprzestrzeni. Niestety, społeczeństwo in-
formacyjne generuje grupy wykluczone cyfrowo. 

Za Dominikiem Batorskim należy zauważyć, że: 

wykluczenie cyfrowe (e-wykluczenie) to różnice między tymi, którzy 
mają regularny dostęp do technologii cyfrowo-informacyjnych i potra-
fią efektywnie z nich korzystać, a tymi, którzy tego dostępu i umiejęt-
ności nie mają2. 

Wykluczenie cyfrowe jest przyczyną i konsekwencją wyklucze-
nia społecznego, rozumianego jako: 

sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub 
grupie, zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie  
z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów  
i zdobywanie dochodów w godny sposób3. 

________________ 

1 Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań 
statystycznych z lat 2004-2006, Warszawa 2008, s. 7. 

2 D. Batorski, Wykluczenie cyfrowe w Polsce, „Studia Biura Analiz Sejmowych 
Kancelarii Sejmu” 2009, nr 3(19), s. 225-226. 

3 Ministerstwo Polityki Społecznej, Zespół Zadaniowy ds. Reintegracji Społecz-
nej, Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, Warszawa 2004, http://www. 
mpips.gov.pl/userfiles/File/mps/NSIS.pdf, s. 23 [dostęp: 15.11.2016]. 
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Wśród grup wykluczonych społecznie i cyfrowo wymienia się 
m.in. osoby z niepełnosprawnością. 

Tymczasem w przypadku tych osób nowe technologie nie tylko 
generują i utrwalają, ale też redukują nierówności społeczne. Oso-
bom z niepełnosprawnością wzroku ewidentnie poszerzają dostęp 
do informacji, przeobrażając jakościowo ich, powodowaną dys-
funkcją sensoryczną, niesprawność czytelniczą. Wprowadzają do 
kultury informacji, rozumianej za Małgorzatą Kisilowską jako „spo-
sób świadomego i aktywnego funkcjonowania człowieka w prze-
strzeni informacyjnej oraz jego konsekwencje”4. 

Dla kształtowania się kultury informacji kluczowymi aspektami 
są: indywidualne kompetencje informacyjne jako warunek koniecz-
ny jej rozwoju oraz środowisko informacyjne jako otoczenie, do 
funkcjonowania w którym wzmiankowane kompetencje są nie-
zbędne. 

Kompetencje informacyjne w dużej mierze wyznaczają człowie-
kowi (w tym z niepełnosprawnością) miejsce w stratyfikacji społe-
czeństwa informacyjnego, lokując go w klasie proletariatu, kogita-
riatu lub dygitariatu5. 

W której z wymienionych klas znajdują się osoby z niepełno-
sprawnością wzroku? Jaka jest ich świadomość i aktywność infor-
macyjna? Czym charakteryzują się informacyjne kompetencje? Py-
tania powyższe inspirują do rozległych badań informatologiczno-
tyflologicznych, których niniejsze opracowanie jest zapowiedzią, 
ograniczając się do refleksji nad specyfiką przestrzeni informacyjnej 
osób z niepełnosprawnością wzroku. 

Pod pojęciem „przestrzeni informacyjnej” rozumieć należy: 
„wielowymiarowy, dynamiczny, otwarty zbiór treści (danych i in-
formacji), ich nośników oraz użytkowników”6, zbudowany z mate-
rialnych artefaktów informacyjnych (nośniki, urządzenia) i artefak-
tów niematerialnych (język, zachowania – artefakty behawioralne). 
________________ 

4 M. Kisilowska, Kultura informacji, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2016, s. 42. 
5 R. Tadeusiewicz, Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza „Exit”, 

Warszawa 2002, s. 285. 
6 M. Kisilowska, op. cit. 
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Opierając się na analizie dokumentów i obserwacji uczestniczącej, 
rozważania skoncentrowano na rozwiązaniach prawnych dostępu 
osób z niepełnosprawnością wzroku do informacji, uwarunkowaniach 
sfery orientacyjno-poznawczej niewidzącego użytkownika informacji, 
specyfice udostępniania informacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
systemu Braille’a, tyflografiki, audiodeskrypcji, materiałów alterna-
tywnych i technologii wspomagających. 

Uregulowania prawne dostępu do informacji  
i ich realizacja 

Dostęp do informacji osób z niepełnosprawnością (w tym nie-
pełnosprawnością wzroku) reguluje wiele międzynarodowych i kra-
jowych aktów prawnych. Spośród uregulowań międzynarodowych, 
przywołać tu przede wszystkim należy Konwencję Praw Osób Nie-
pełnosprawnych Narodów Zjednoczonych, ustanowioną w 2006 r., 
a ratyfikowaną przez Polskę w 2012 r. Jej art. 9 zobowiązuje do 
działań na rzecz dostępności, na równych zasadach z innymi oby-
watelami, do środowiska fizycznego, transportu, informacji i ko-
munikacji międzyludzkiej, w tym technologii i systemów komuni-
kacyjnych i informacyjnych oraz do innych udogodnień i usług 
(m.in.: informacyjnych, komunikacyjnych, elektronicznych), ofero-
wanych całemu społeczeństwu poprzez m.in.: zapewnienie ozna-
kowania w alfabecie Braille’a oraz w formie łatwej do czytania  
i zrozumienia w budynkach i innych obiektach publicznych, za-
pewnienie pomocy ze strony innych osób i pośredników (np. prze-
wodników, lektorów), promowanie dostępu do najnowszych tech-
nologii oraz systemów informacyjno-komunikacyjnych, w tym do 
internetu. 

Art. 21, odnoszący się do wolności wypowiedzi i swobody wy-
rażania poglądów oraz dostępu do informacji, zaleca m.in.: dostar-
czanie osobom niepełnosprawnym informacji przeznaczonych dla 
ogółu społeczeństwa w dostępnym formacie i za pomocą środków 
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przekazu odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, bez opóź-
nień i dodatkowych kosztów, akceptowanie i umożliwienie korzy-
stania w sytuacjach oficjalnych z pisma Braille’a, wspomagających  
i alternatywnych sposobów komunikacji oraz wszelkich innych środ-
ków, sposobów i formatów komunikacji wybranych przez osoby 
niepełnosprawne, nakłanianie prywatnych usługodawców świad-
czących usługi dla ogółu społeczeństwa, w tym dostawców usług 
internetowych, aby dostarczali informacje i usługi w formie dostęp-
nej i przydatnej dla osób niepełnosprawnych, zachęcanie środków 
masowego przekazu, w tym dostawców informacji poprzez inter-
net, aby udostępniały swoje usługi osobom niepełnosprawnym. 

Art. 24, poświęcony prawu do edukacji włączającej, zaleca m.in.: 
umożliwienie nauki alfabetu Braille’a, pisma alternatywnego, sto-
sowanie powiększonego druku, wspomagających i alternatywnych 
sposobów, środków i formatów komunikacji. 

Art. 30 podnosi prawo do uczestniczenia w życiu kulturalnym, 
zapewniane poprzez m.in.: korzystanie z materiałów dotyczących 
zagadnień kultury w dostępnych formatach, dostęp do programów 
telewizyjnych, filmów, teatru i innych form działalności kulturalnej 
w dostępnych formatach, zapewnienie, aby akty prawne dotyczące 
ochrony praw własności intelektualnej nie stanowiły nieracjonalnej 
bariery dyskryminującej osoby niepełnosprawne w dostępie do 
materiałów związanych ze sferą kultury7. 

Szansą na szerokie udostępnienie publikacji książkowych i pra-
sy jest Traktat z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowa-
nych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom  
z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się  
z drukiem, Wypracowany przez Światową Organizację Własności 
Intelektualnej (agenda ONZ), ogłoszony w 2013 r., podpisany przez 
stronę polską 2014 r. Jego celem jest ustanowienie międzynarodo-
wego standardu korzystania przez osoby z niepełnosprawnością  
z utworów publikowanych w postaci druku i pozostających pod 

________________ 

7 Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, http://www.unic.un.org.pl/do 
kumenty/Konwencja_Praw_Osob_Niepelnosprawnych.pdf [dostęp: 14.12.2016]. 
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ochroną prawa (pozwolenie na wytwarzanie i upowszechnianie 
publikacji w wersjach alternatywnych)8. 

Zasadność postanowień Traktatu została potwierdzona zapisa-
mi Rezolucji zwiększającymi dostęp osób niewidomych i słabowi-
dzących do publikacji drukowanych, wydanymi przez Komisję ds. 
konstytucyjnych (AFCO) Parlamentu Europejskiego w 2017 r.9. 

Dostępnością internetu dla osób z niepełnosprawnością od  
1994 r. zajmuje się WORLD VIDE WEB CONSORTIUM – W3C – 
zrzeszenie ponad czterystu organizacji, firm, agencji rządowych  
i uczelni z całego świata. Wypracowane przez nie standardy stały 
się podstawą regulacji prawnych w wielu krajach, w tym także  
w Polsce. Od 2008 r. obowiązuje, opracowany przez Web Accessibi-
lity Initiative (WAI), międzynarodowy standard WCAG 2.0 (Web 
Content Accessibility Guidelines), wraz z dokumentami uzupełnia-
jącymi: Understanding WCAG, Techniques for WCAG10. 

W Polsce proces regulacji dostępności stron internetowych roz-
począł się w 2010 r. od przyjęcia nowelizacji ustawy o informatyza-
cji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zawar-
to w niej zobowiązanie do określenia sposobu udostępniania treści 
niepełnosprawnym obywatelom11. 

Stosowne zapisy znajdują się również w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicz-
nych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimal-
________________ 

8 Traktat z Marrakeszu, http://www.prawoautorskie.gov.pl/.../Traktat_z_ 
Marrakeszu_-_polska_wersja_jezykowa_finalna.pdf [dostęp: 5.05.2017]. 

9 Rezolucja Komisji ds. konstytucyjnych (AFCO) Parlamentu Europejskiego, 
http://www.infor.pl/.../754032,Lepszy-dostep-do-ksiazek-i-prasy-dla-niewidomych- 
i-slabowidzacych.html [dostęp: 5.05.2017]. 

10 M. Gajda, WCAG 2.0 w skrócie – 25 najważniejszych zasad, http://dostepne 
strony.pl/artykul/753 [dostęp: 21.11.2016]; A. Marcinkowski, P. Marcinkowski, WCAG 
2.0. Podręcznik dobrych praktyk, http://widzialni.org/wcag-20-podrecznik-dobrych- 
praktyk,m,mg,5,51 [dostęp: 12.01.2015]. 

11 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pu-
bliczne, http://www.isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20050640565&type=3 [do-
stęp: 5.05.2017]. 
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nych wymagań dla systemów teleinformatycznych12. Rozporządze-
nie nakłada na wszystkie instytucje publiczne oraz jednostki reali-
zujące działania publiczne obowiązek zagwarantowania dostępno-
ści swoich stron internetowych do końca 2015 r., na poziomie AA. 
Wytycznych WCAG 2.0. 

Raporty alternatywne organizacji pozarządowych13, monitoro-
wanie i audyty organizacji zrzeszonych w Forum Dostępnej Cyber-
przestrzeni (np. Fundacja „Widzialni”), a także doświadczenia au-
torki wskazują na niską znajomość wzmiankowanych uregulowań 
przez zleceniodawców i twórców stron internetowych. 

Przestrzeń informacyjną osób z niepełnosprawnością wzroku  
w Polsce cechuje zatem: nieprzestrzeganie standardów WCAG 2.0. 
przy tworzeniu stron internetowych, dominacja papierowego obie-
gu dokumentów zapisanych w tradycyjnym druku (tzw. czarno-
drukowych), znikoma liczba programów telewizyjnych i filmów  
z audiodeskrypcją, niedostateczne wyposażenie szkół ogólnodostęp-
nych w technologie wspomagające edukację uczniów z niepełno-
sprawnością wzroku, niedostateczna liczba podręczników szkolnych 
adaptowanych do możliwości percepcyjnych uczniów z niepełno-
sprawnością wzroku, brak właściwych kompetencji nauczycieli 
szkół ogólnodostępnych do pracy z uczniami z niepełnosprawno-
ścią wzroku z wykorzystaniem wydawnictw alternatywnych i tech-
________________ 

12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Kra-
jowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych  
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych, http://www.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id= 
WDU20120000526 [dostęp: 5.05.2017]. 

13 Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niepełnospraw-
nych. Ocena zgodności z międzynarodowym standardem WCAG 2.0 oraz polskimi regula-
cjami prawnymi, red. M. Dziwisz, P. Witek, Kraków 2013; D. Paszkiewicz, J. Dębski, 
Dostępność serwisów internetowych. Dobre praktyki w projektowaniu serwisów interneto-
wych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, Warszawa 2013; 
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w aktywizacji osób niepełno-
sprawnych, red. B. Mioduszewski, Fundacja „Aktywizacja”, Warszawa 2013; Społecz-
ny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami  
w Polsce, red. J. Zadrożny, Fundacja KSK, Warszawa 2015. 
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nologii wspomagających, znikome wykorzystanie nowych techno-
logii (np. tyflografika, audiodeskrypcja) w udostępnianiu dóbr kul-
tury, nieprzestrzeganie przez wydawców zaleceń odnoszących się 
do udostępniania publikacji w formatach alternatywnych. 

Kognitywny proces odbioru informacji przez osoby  
z niepełnosprawnością wzroku 

Percepcja i recepcja informacji przez osoby z niepełnosprawno-
ścią wzroku wyznaczana jest zjawiskiem przeciążenia (przeładowania) 
informacyjnego, typowym dla kognitywnego proces zachowania się 
człowieka informacyjnego14 oraz specyfiką sfery orientacyjno-poznaw-
czej osoby niewidzącej. 

Procesy poznawcze wzmiankowanych osób cechują się: polisenso-
rycznym sposobem postrzegania, złożonym z bodźców: dotykowych, 
słuchowych, węchowych, smakowych; kompensacją poznawczą 
(kognitywną) na poziomie sensorycznym i percepcyjnym – tłuma-
czoną teorią tworzenia się dynamicznych układów strukturalnych 
w obrębie I i II układu sygnałowego15; dotykowymi i polisenso-
rycznymi schematami poznawczymi; wyobrażeniami surogatowy-
mi; poznawczą i kompensacyjną rolą języka (mowy)16. 

Podstawowymi „kanałami informacyjnymi” są dotyk i słuch. 
Zauważyć należy, że dotyk nie ma łatwości wzroku w percepowa-
________________ 

14 W. Babik, O natłoku informacji i związanym z nim przeciążeniu informacyjnym, 
http://www.ktime.up.krakow.pl/ref2010/babik.pdf [dostęp: 31.04.2015]; Z. Melo-
sik, Mass media, tożsamość i rekonstrukcje kultury współczesnej, [w:] Media – Edukacja – 
Kultura, red. W. Skrzydlewski, S. Dylak, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów 
Edukacyjnych, Rzeszów – Poznań 2012, s. 32-49; I. Rotberg, W morzu informacji, 
http://www.psychologia-spoleczna.pl/ porady/1506-w-morzu-informacji.html [do-
stęp: 15.01.2015]. 

15 M. Grzegorzewska, Wybór pism, PWN, Warszawa 1964. 
16 T. Majewski, Tyflopsychologia rozwojowa: Psychologia dzieci niewidomych i słabo 

widzących, PZN, Warszawa 2002; M. Czerwińska, Niewidomy, [w:] Encyklopedia peda-
gogiczna XXI wieku, t. 3: M-O, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 
Warszawa 2004, s. 685-693. 
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niu linii ciągłej, gdyż jest zmysłem wrażeń przerywanych. Percepcja 
dotykowa powierzchni jest trudniejsza niż punktów wypukłych. 
Zakres uwagi jest ograniczony: liczba elementów prostych, perce-
powanych w jednym akcie postrzegania nie może przekroczyć sze-
ściu. Łatwiej postrzegane są wrażenia uporządkowane niż bezładne. 
Dotyk odbiera wrażenia: twardość, miękkość, gładkość, szorstkość. 
Pozwala poznać wielkość i kształt (niedokładnie). Jest zmysłem 
sekwencyjnym (wrażeń sukcesywnych). Jest kontaktozmysłem 
(zmysł bliskonośny), detekcyjnym, skórnym (obok zmysłu tempera-
tury i bólu). Dzieli się na bierny i czynny (zmysł dotykowo-rucho-
wy), dzięki czemu pozwala na odbiór cech przedmiotu: szorstkość, 
gładkość, elementarne cechy przestrzenne (długość, szerokość, wy-
sokość, kierunek), wielkość i kształt. 

Dotyk reaguje obronnością dotykową na „przedawkowanie” 
stymulacji dotykowej17. 

Równie istotne znaczenie poznawcze ma zmysł słuchu: służy 
lokalizacji dźwięku, wspomaga rozwój mowy, jest źródłem infor-
macji (instrukcji) słownej, dostarcza informacji o nastroju, charakte-
rze, osobowości, wyglądzie fizycznym osób z otoczenia18. Umożli-
wia doznania estetyczne. 

Nakreślone tu uwarunkowania poznawcze są powodem trud-
ności z odbiorem, przetwarzaniem i efektywnym wykorzystywa-
niem informacji. Rodzą tym samym potrzebę stosowania materia-
łów w formatach alternatywnych i technologii wspomagających. 

System Braille’a wobec technologii cyfrowych 

Technika komputerowa zniosła niedoskonałości przypisywane 
systemowi Braille’a, zmieniając również jego morfologię. W pracy  
z komputerem system Braille’a stał się tymczasową reprezentacją 
znaków wyświetlanych na ekranie. Technika komputerowa pozwo-

________________ 

17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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liła na pełną korektę tekstu. Umożliwia czytanie systemem Braille’a 
publikacji przechowywanych na nośnikach cyfrowych, co ma 
szczególne znaczenie w przypadku wydawnictw wielotomowych. 
Poprzez towarzyszące komputerowi skaner i drukarkę brajlowską, 
możliwe jest zwielokrotnione powielenie każdego tekstu „czarno-
drukowego” i brajlowskiego. Tradycyjne przesyłki pocztowe to-
mów brajlowskich zastąpiono transmisją elektroniczną19. 

Technika cyfrowa doprowadziła do zmiany w budowie syste- 
mu Braille’a, czego wyrazem jest współczesna odmiana systemu  
– EUROBRAILLE, tzw. brajl komputerowy. Jest on oparty na 
ośmiopunkcie (dwie kolumny po cztery punkty), przy zachowaniu 
numeracji podstawowych punktów, jak w brajlu standardowym. 
Kombinacje punktów w brajlu ośmiopunktowym dają 256 różnych 
znaków. Brajl ośmiopunktowy umożliwia stworzenie specjalnych 
znaków do zapisu symboli stosowanych w informatyce oraz obsłu-
gę elektronicznych urządzeń brajlowskich, np. monitorów i notat-
ników brajlowskich20. 

System Braille’a, bez względu na postać, ma ogromne znaczenie 
dla psychospołecznego funkcjonowania niewidomych. Jest kluczem 
do umiejętności samodzielnego czytania i pisania. Pozwala opano-
wać zasady ortografii, interpunkcji, gramatyki. Umożliwia zapo-
znanie się z rozmieszczeniem tekstu na stronie. W porównaniu  
z odsłuchiwaniem tekstów, umożliwia czytelnikowi koncentrację na 
szczegółach i pełniejsze zrozumienie kontekstu treściowego. 

Udostępnia różne źródła informacji: tekstowe, matematyczne, 
muzyczne, informatyczne, tyflograficzne. Zapobiega wtórnemu 
analfabetyzmowi. Zwiększa niezależność w życiu codziennym. 
Stwarza równe szanse edukacyjne, zawodowe. Pozwala uczestni-
czyć w życiu społecznym, naukowym, technicznym, kulturalnym21. 
________________ 

19 M. Czerwińska, System Braille’a – rewolucja medialna czy inkluzja społeczna osób 
z niepełnosprawnością wzroku?, „Przegląd Biblioteczny” 2015, nr 3, s. 365-381. 

20 Ibidem. 
21 Ibidem; M. Czerwińska, System Braille’a w edukacji i rehabilitacji dzieci z niepeł-

nosprawnością wzroku – przyczynek do komunikacji i inkluzji społecznej, [w:] Edukacyjne 
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Szacuje się, że zaledwie 10% osób pozbawionych wzroku zna  
i efektywnie wykorzystuje system Braille’a w nauce, pracy, komu-
nikacji oraz dostępie do informacji. Oznacza to, że zdecydowana 
większość osób niewidomych na świecie nie posługuje się żadnym 
rodzajem druku. Posługiwanie się w komunikacji pisanej wyłącznie 
syntezą mowy prowadzi do popełniania błędów językowych, orto-
graficznych, interpunkcyjnych22. 

Zatem podejmowany (zwłaszcza przez nauczycieli szkół ogól-
nodostępnych) dyskurs: system Braille’a czy nowe technologie  
audialne – jest merytorycznie nieuzasadniony. Edukacja osób nie-
widzących bez stosowania alfabetu Braille’a prowadzi bowiem  
do analfabetyzmu. System Braille’a jest podstawą nie tylko alfabe-
tyzacji osób niewidomych, ale także edukacji w obrębie przedmio-
tów ścisłych. Należy jednak zaznaczyć, że w obliczu rozwoju tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych i wspomagających, systemu 
Braille’a nie można traktować jako jedynego medium komunikacyj-
nego, lecz wskazane jest edukowanie niewidomych do wykorzy-
stywania zróżnicowanych narzędzi i systemów informacyjno-ko-
munikacyjnych. 

Tyflografika a dostęp do informacji 

Powołując się na Marka Jakubowskiego, tyflografikę rozumieć 
należy, jako: 

graficzne odwzorowanie rzeczywistości, użyteczne dla osoby nie-
widomej lub/i słabowidzącej, wykonane w dostępnej jej konwencji  

________________ 

oblicza komunikacji. Dyskurs interdyscyplinarny, red. J.J. Błeszyński, K.B. Kochan, Uni-
wersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2016, s. 119-134. 

22 Za: M. Paplińska, Znaczenie czytania dotykowego i jego charakterystyka a bariery 
mentalne osób niewidomych i ociemniałych wobec pisma Braille’a, [w:] Pismo Braille’a.  
Z tradycją w nowoczesność, red. M. Paplińska, Fundacja Polskich Niewidomych  
i Słabowidzących „Trakt”, Warszawa 2016, s. 89-100; E. Śmiechowska-Petrovskij, 
Integrowanie technologii i technik brajlowskich w edukacji uczniów z niepełnosprawnością 
wzroku, [w:] Pismo Braille’a. Z tradycją w…, s. 101-125. 
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i skali, zredagowane w sposób umożliwiający i ułatwiający odczyta- 
nie dotykiem lub/i słabym wzrokiem przekazywanej grafiką infor-
macji23. 

O jej wartości informacyjnej decyduje prawidłowo przeprowa-
dzona adaptacja grafiki, czyli proces przeredagowania prezentacji 
płaskiej do postaci odpowiedniej dla niewidomego/słabowidzącego 
odbiorcy. Polega on na: zmianie konwencji – sposobu przedstawie-
nia (dla niewidomego niezrozumiała jest np. perspektywa zbieżna  
i rzut ukośny); zmianie skali (powiększenie obrazu czytelnego dla 
widzących); zmianie poziomu generalizacji – uszczegółowienia 
(rezygnacja z mniej istotnych treści); podziale treści ilustracji na 
kilka prezentacji tego samego obiektu, wykonanych w tej samej lub 
w innej niż oryginał konwencji (np. zastąpienie prezentacji obiektu 
w rzucie ukośnym przez kilka prezentacji tego obiektu w rzucie 
prostokątnym, podział treści mapy na kilka map w jednej lub  
w różnych skalach); zmianie linii, znaków i kolorów oryginalnego 
rysunku na zróżnicowane linie, faktury powierzchniowe, inne 
oznaczenia wypracowane i sprawdzone wcześniej (opracowanie 
tyflograficzne); poważnym uproszczeniu rysunku do prezentacji 
czytelnej dotykiem i uzupełnieniu opisem24. 

Tyflografice przypisuje się istotne miejsce w przestrzeni infor-
macyjnej osoby z niepełnosprawnością wzroku. 

Informuje ona bowiem: o pojęciach przestrzennych (pojęcia 
geometryczne i z zakresu orientacji), o kształtach przedmiotów (wi-
dok, rzut, rzuty, przekrój), o relacjach przestrzennych między przed-
miotami (plan, mapa). 

Pomaga: poznać i zrozumieć oraz odwzorować pojęcia prze-
strzenne i rzeczywistość materialną, przekazać informacje o obiek-

________________ 

23 M. Jakubowski, Tyflografika – historia i współczesność, metody i technologie, „Ty-
floświat” 2009, nr 1(3), s. 36-40, http://www.firr.org.pl/uploads/PUB/Tyfloswiat-
01_2009.pdf [dostęp: 5.05.2017]. 

24 E. Więckowska, Zasady redagowania tyflografiki, „Tyfloświat” 2009, nr 3(5), s. 7-13, 
http://www.firr.org.pl/uploads/PUB/Tyfloswiat-03_2009.pdf [dostęp: 5.05.2017]. 
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tach i zjawiskach, które nie są możliwe do poznania poprzez bezpo-
średni ogląd dotykowy (zbyt małe, zbyt delikatne, za duże, niebez-
pieczne lub poruszają się)25. 

Audiodeskrypcja w przestrzeni informacyjnej osób  
z niepełnosprawnością wzroku 

Jak stwierdza Maryla Hopfinger, audiowizualność: 

staje się dla ludzi XXI w. dominującym sposobem orientacji w kulturze. 
Nie chodzi tu jednak o prymat obrazu nad tekstem, co oznaczałoby 
odejście od kultury pisma (druku, książki). Kultura współczesna inte-
gruje w audiowizualny syndrom informacje werbalne i niewerbalne, 
wizualne i audialne, słowne i obrazowe. [...] Audiowizualna kultura 
nie tylko nie rezygnuje z języka naturalnego, ale jest nie do pomyślenia 
bez języka jako niewątpliwie głównego kodu kultury26. 

Stanowisku temu w pełni odpowiada audiodeskrypcja (AD). 
Wzbudza ona zainteresowanie nie tylko tyflopedagogów, ale rów-
nież np. lingwistów, filmoznawców, muzealników, animatorów 
kultury. Stąd doczekała się już wielu ujęć definicyjnych. W Ustawie 
o radiofonii i telewizji (1992 r.) definiowana jest jako: 

werbalny, dźwiękowy opis obrazu i treści wizualnych zawartych  
w audycji audiowizualnej przeznaczony dla osób niepełnosprawnych  
z powodu dysfunkcji narządu wzroku, umieszczony w audycji lub 
rozpowszechniany równocześnie z audycją27. 

Twórcy audiodeskrypcji w Polsce, założyciele białostockiej Fun-
dacji „Audiodeskrypcja” – Barbara Szymańska i Tomasz Strzymiń- 
________________ 

25 M. Jakubowski, op. cit.; E. Więckowska, Tyflografika – konieczność czasu, [w:] 
Środowisko Lasek w perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej, red.  
J. Placha, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 283-291. 

26 Nowe media w komunikacji społecznej XX w. Antologia, red. M. Hopfinger, Ofi-
cyna Naukowa, Warszawa 2005, s. 9-10. 

27 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, http://www.isap. 
sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930070034 [dostęp: 5.05.2017]. 
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ski – rozumieją audiodeskrypcję jako przekład treści obrazu na sło-
wa. Werbalny opis warstwy wizualnej spektakli teatralnych, pro-
dukcji audiowizualnych, sztuk plastycznych oraz wydarzeń wido-
wiskowych sprawia, iż stają się one dostępne osobom niewidomym 
i słabowidzącym28. 

Według Anny Jankowskiej29 i Agnieszki Szarkowskiej30 jest to 
szczególna odmiana tłumaczenia audiowizualnego, dzięki której 
osoby z deficytem wzroku, otrzymują dostęp do treści odbieranych 
przez osoby widzące głównie za pomocą narządu wzroku. Audio-
deskrypcja jest zatem narracją, przekładem audiowizualnym, prze-
kładem intersemiotycznym, przekładem wewnątrzjęzykowym. 

W wyniku intensywnych działań badawczych i praktycznych, 
wypracowano kilka podstawowych rodzajów audiodeskrypcji: 

– audiodeskrypcja w sztukach wizualnych – wykorzystywana  
w muzeach i galeriach sztuki, zazwyczaj w postaci plików 
dźwiękowych, dołączanych do przewodników audio – opisuje 
dzieła z zakresu malarstwa, rzeźby, fotografii czy instalacji; 
stosowana do opisu architektury, terenu naturalnego; 

– audiodeskrypcja na potrzeby ekranu (w filmie, programach te-
lewizyjnych) – występuje jako dodatkowa ścieżka dźwiękowa 
pomiędzy dialogami, opisywane są elementy wizualne (gra 
aktorów, kostiumy, barwy i światło, scenografia); 

– audiodeskrypcja w przedstawieniach na żywo – w spektaklu 
teatralnym – odczytywana na żywo, wplatana pomiędzy dia-
logi aktorów; w operze, na koncertach, na przedstawieniach 
tanecznych (baletowych); 

– audiodeskrypcja widowisk sportowych – różni się od komen-
tarza radiowego szczegółowym opisem lokalizacji zawodni-
ków czy opisywaniem tego, co dzieje się na trybunach; 

________________ 

28 B. Szymańska, T. Strzymiński, Audiodeskrypcja. Obraz słowem malowany. Stan-
dardy tworzenia audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych, Fundacja „Audiode-
skrypcja”, Białystok 2010. 

29 A. Jankowska, Audiodeskrypcja – wzniosły cel w tłumaczeniu, „Między orygina-
łem a przekładem” 2009, R. XIV, s. 225-246. 

30 A. Szarkowska, Przekład audiowizualny w Polsce – perspektywy i wyzwania, 
„Przekładaniec” 2009, nr 1(20), s. 8-25. 



Kultura informacji osób z niepełnosprawnością wzroku w refleksji 47 

– audiodeskrypcja prasowa (ilustracji prasowej) – stosowana  
w elektronicznej wersji czasopism; 

– audiodeskrypcja w materiałach edukacyjnych – stosowana np. 
w multimedialnych środkach dydaktycznych31. 

Informacyjna wartość audiodeskrypcji warunkowana jest jej profe-
sjonalnym przygotowaniem, uwzględniającym zasady: należy do-
kładnie poznać utwór/obiekt, który będzie opisywany; opis powi-
nien odpowiadać na pytania: kto?, co?, jak?, gdzie?, kiedy?; należy 
opisywać w myśl zasady – od ogółu do szczegółu; opis ma pobu-
dzać wyobraźnię (używając bogatego słownictwa, porównań, meta-
for, epitetów); należy zachować obiektywizm (bez wartościowania, 
komentowania, interpretowania czy cenzurowania); opis musi być 
spójny, przemyślany i odpowiadać na potrzeby odbiorcy; opis musi 
być dostosowany do określonej grupy odbiorców, np. dzieci; tekst 
audiodeskrypcji, przed odtworzeniem przez użytkownika, powi-
nien zostać poddany redakcji i ocenie innego redaktora/konsultan-
ta; jakość nagrania/odczytania tekstu powinna być bardzo dobra32. 

Zatem prawidłowo przygotowana audiodeskrypcja powinna ce-
chować się zwięzłością (kondensacją), obiektywizmem i neutralnością. 

Audiodeskrypcja zrealizowana z poszanowaniem zasygnalizo-
wanych zasad ma poważne znaczenie dla psychospołecznego funk-
cjonowania osób z niepełnosprawnością wzroku. Umożliwia bo-
________________ 

31 M. Ciborowski, Znaczenie audiodeskrypcji dla niewidomych w Polsce, „Przekła-
daniec” 2009, nr 20, s. 136-138; A. Walczak, M. Rubaj, Audiodeskrypcja na lekcji histo-
rii, biologii i fizyki w klasie uczniów z dysfunkcją wzroku, „Przekładaniec” 2014, nr 28,  
s. 63-79; K. Krejtz, I. Krejtz, A. Szarkowska, A. Kopacz, Multimedia w edukacji. Poten-
cjał audiodeskrypcji w kierowaniu uwagą wzrokową ucznia, „Przekładaniec” 2014, nr 28, 
s. 80-92; A. Sadowska, Audiodeskrypcja do ilustracji w prasie – wskazówki dla trenerów 
szkolących audiodeskryptorów, „Przekładaniec” 2014, nr 28 s. 140-152; I. Michalewicz, 
Audiodeskrypcja po Euro 2012 – zawrotne tempo akcji czy para w gwizdek?, „Przekłada-
niec” 2014, nr 28, s. 153-162; M. Kalbarczyk, J. Mirowski, Świat opisywany dźwiękiem, 
Fundacja „Szansa dla Niewidomych”, Warszawa 2015. 

32 Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz 
niektórych innych ustaw, http://www.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU 
20110850459; M. Kalbarczyk, J. Mirowski, Świat opisywany dźwiękiem, Fundacja 
„Szansa dla Niewidomych”, Warszawa 2015. 
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wiem dostęp do wizualnych i audiowizualnych dóbr kultury. Udo-
stępnia edukacyjne produkty audiowizualne (multimedia). Dostarcza 
opisu przedmiotów i zjawisk niemożliwych do poznania dotyko-
wego. Pomaga w przyswajaniu specjalistycznej terminologii zwią-
zanej z różnymi dziedzinami nauki – rozwój umiejętności języko-
wych. Stymuluje rozwój sfery orientacyjno-poznawczej (min. uwagi 
poznawczej, pamięci, wyobraźni). Umożliwia osobom niewidomym 
i niedowidzącym włączanie się samodzielnie, aktywnie i kompe-
tentnie w życie społeczno-kulturalne. Inspiruje wrażenia estetyczne, 
umożliwia doświadczanie piękna. 

Przykładem profesjonalnie przygotowanych audiodeskrypcji są 
produkcje Fundacji „Audiodeskrypcja33, „Katarynka” – projekt „Adap-
ter”34, Mazowieckiego Stowarzyszenia Pracy dla Niepełnosprawnych 
„De Facto” – projekty „E-kiosk” i „Niewidzialna Galeria Sztuki”35. 

Wydawnictwa i technologie wspomagające osoby  
z niepełnosprawnością wzroku 

Materialne artefakty informacyjne obejmują nośniki i urządze-
nia dostosowane do odbioru i obsługi wynikającej ze specyfiki po-
znawczej osób z niepełnosprawnością wzroku. 

Współczesny repertuar wydawnictw w tzw. formatach alterna-
tywnych uwzględnia: wydawnictwa w systemie Braille’a, wydaw-
nictwa do odbioru wielozmysłowego (np. obrazkowe książki doty-
kowe, książki brajlo-drukowe), tyflografikę: książki ilustrowane, 
mapy, plany, makiety, modele, wydawnictwa w systemie W. Moona, 
wydawnictwa dźwiękowe (analogowa książka mówiona, Digital 
Talking Books, talking book, audiobook), audiodeskrypcję: audio-
deskrybowane filmy fabularne, dokumentalne, audiodeskrypcje do 
dzieł sztuki, wydawnictwa w druku powiększonym, magnigrafikę, 
wydawnictwa w zapisie cyfrowym (TXT, RTF, DOC, PDF) i gra-
________________ 

33 http://www.audiodeskrypcja.org.pl/ [dostęp: 7.05.2017]. 
34 http://www. fundacjakatarynka.pl/ [dostęp: 7.05.2017]. 
35 http://www.defacto.org.pl/ [dostęp: 7.05.2017]. 
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ficznym (DJVU), cyfrowe wydawnictwa dźwiękowo-tekstowe  
(DAISY – Digital Accessible Information System). 

Technologie wspomagające/asystujące obejmują: syntezatory 
mowy, moduły (programy): udźwiękawiające, ubrajlawiające, udźwię-
kawiająco-ubrajlawiające, powiększające, powiększająco-udźwięka-
wiające, urządzenia lektorskie, programy lektorskie, monitory braj-
lowskie, notatniki brajlowskie (z syntezą mowy i monitorem 
brajlowskim), interaktywne tablety z modułami dźwiękowymi  
i dotykowymi, brajlowskie klawiatury komputerowe, drukarki braj-
lowskie, drukarki 3D, wygrzewarki do tłoczenia tyflografiki, po-
większalniki i lupy (elektroniczne), OCR, OBR i programy lektor-
skie, programy użytkowe: np. do brajlowskiego składu i druku 
komputerowego, do translacji zapisu nutowego na brajlowską nota-
cję muzyczną, brajlowskie maszyny do pisania (mechaniczne i elek-
troniczne), mówiące słowniki elektroniczne, odtwarzacze książek 
cyfrowych, dyktafony cyfrowe, organizery, programy udźwięka-
wiające telefony komórkowe (smartfony). 

Wzmiankowane tu wydawnictwa i technologie wspomagające 
ułatwiają edukację i pracę osób z niepełnosprawnością wzroku, 
zwiększają możliwości komunikacyjne (w tym komunikację zapo-
średniczoną) i dostęp do informacji. 

Zakończenie 

Wydawnictwa alternatywne, komputer, technologie wspomaga-
jące i internet to narzędzia, które mają ogromne znaczenie dla kul-
tury informacji osób niepełnosprawnych wzrokowo. Dzięki nim 
osoby te korzystają z zasobów informacyjnych i edukacyjnych, na-
wiązują kontakty, rozwijają kompetencje społeczne, prowadzą ak-
tywność zawodową, wypełniają czas wolny. 

Wieloletnie doświadczenia autorki i obserwacja uczestnicząca, 
potwierdzone wystandaryzowanymi badaniami36, wskazują na 
________________ 

36 Np. http://www.kulturaslepych.farbb.com/ [dostęp: 7.05.2017]; Wykorzysta-
nie technologii informacyjno-komunikacyjnych w aktywizacji osób niepełnosprawnych, red. 



50 MAŁGORZATA CZERWIŃSKA 

szereg ograniczeń w przestrzeni informacyjnej osób z niepełnospraw-
nością wzroku. Dotyczą one np.: dostępu do stron internetowych 
(w wyniku nieprzestrzegania przez ich twórców zasad ustalonych 
przez Konsorcjum W3C), produkcji i udostępniania wydawnictw  
w formatach alternatywnych, możliwości odczytu przez programy 
typu screen reader plików graficznych oraz multimedialnych wy-
dawnictw informacyjnych (np. słowników i encyklopedii), wsparcia 
finansowego państwa w zakresie wyposażenia placówek edukacyj-
nych, bibliotecznych i osób indywidualnych w technologie tyfloin-
formatyczne, produkcji wydawnictw tyflograficznych i audiode-
skrypcji (np. audycje telewizyjne, filmy dokumentalne, dzieła sztuki 
wizualnej). 

Wzmiankowane ograniczenia rodzą postulaty o charakterze 
praktycznym. Wskazują one m.in. na konieczność: skoordynowania 
działań na rzecz przygotowywania w formatach alternatywnych 
literatury naukowej i popularnonaukowej, adaptacji do systemu 
Braille’a i druku powiększonego podręczników (zwłaszcza do nauki 
języków obcych i z zakresu nauk ścisłych), wprowadzenia jednoli-
tych zasad redagowania i adaptowania grafiki do możliwości odczytu 
przez osoby niewidome, prowadzenia internetowego ogólnopol-
skiego katalogu dostępnych w kraju materiałów tyflograficznych, ści-
słej współpracy bibliotek, wydawców, organizacji pozarządowych, 
placówek edukacyjnych – na rzecz powszechności i wysokiego po-
ziomu usług biblioteczno-informacyjnych, stworzenia centralnego 
katalogu (bazy danych) materiałów bibliotecznych w formatach 
alternatywnych, uwzględniania przez twórców światowych i kra-
jowych bibliotek cyfrowych, specyfiki tzw. programów lektorskich, 
powszechności nauczania i wykorzystywania w procesie edukacji 
systemu Braille’a i skrótów brajlowskich, nauczania odczytywania 
tyflografiki (rysunków wypukłych) i jej wykorzystywania w pro-
cesie edukacji, profesjonalizacji procesu wytwarzania tyflografiki  

________________ 

B. Mioduszewski, Fundacja „Aktywizacja”, Warszawa 2013; Społeczny Raport Alter-
natywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce, red.  
J. Zadrożny, Fundacja KSK, Warszawa 2015. 
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i audiodeskrypcji, systematycznej, rozciągniętej w czasie technolo-
gicznej alfabetyzacji uczniów niepełnosprawnych wzrokowo, opar-
tej na zintegrowaniu nauczania systemu Braille’a (w tym jego od-
miany cyfrowej) z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. 

Realizowane w obrębie tyflopedagogiki wycinkowe badania 
naukowo-aplikacyjne37 i badania pilotażowe38 – nie wyczerpują 
potrzeb badawczych w zakresie kultury informacyjnej i czytelniczej 
osób z niepełnosprawnością wzroku. Potwierdzają dobrze znane 
już z obserwacji i autopsji niebezpieczne tendencje. Niepokojące jest 
np. zjawisko niskiego poziomu kompetencji tyflopedagogicznych 
nauczycieli (nie tylko szkół ogólnodostępnych) w zakresie stosowa-
nia w procesie edukacji technik brajlowskich, tyflografiki, audiode-
skrypcji i technologii wspomagających, co rzutuje na kompetencje 
informacyjne (kulturę informacyjną i czytelniczą) uczniów niepeł-
nosprawnych wzrokowo. 

Znamienna jest wyraźna przewaga umiejętności wykorzystywa-
nia nowych technologii przez młode osoby z niepełnosprawnością 
wzroku – nad umiejętnościami podstawowymi: samodzielne, bez-
pieczne poruszanie się, pełna samoobsługa, biegłe czytanie i po-
prawne ortograficznie pisanie, efektywne wykorzystanie tyflografiki. 

Zwraca uwagę również stosunkowo duża wiedza osób z nie-
pełnosprawnością wzroku odnośnie do skutecznego wykorzystania 
nowych technologii, a jednocześnie wraz ze wzrostem umiejętności 
efektywnego z nich korzystania – spadek umiejętności czytania  
i pisania39. 

________________ 

37 E. Śmiechowska-Petrovskij, Integrowanie technik brajlowskich i z zakresu techno-
logii w edukacji uczniów z niepełnosprawnością wzroku, [w:] Pismo Braille’a. Z tradycją  
w nowoczesność, red. M. Paplińska, Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzą-
cych „Trakt”, Warszawa 2016, s. 101-125. 

38 M. Paplińska, Pismo Braille’a wobec wyzwań współczesnej komunikacji osób niewi-
domych – komunikat z badań, [w:] Pismo Braille’a. Z tradycji w nowoczesność, red.  
M. Paplińska, Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”, Warsza-
wa 2016, s. 126-137. 

39 J. Faherty, Proponents say the decline in braille instruction is leading t illiteracy, 
“Braille Monitor” 2006, nr 9, s. 14-17; M. Paplińska, Niewidomy czytelnik – cyfrowy 



52 MAŁGORZATA CZERWIŃSKA 

Wskazane wydają się zatem szerokie badania kultury informacji 
osób z niepełnosprawnością wzroku, uwzględniające kategorie ba-
dawcze proponowane przez M. Kisilowską40. 

W ramach kategorii „świadomość informacyjna” (zdawanie so-
bie sprawy z istoty informacji, wielości i złożoności jej przejawów  
i procesów, którym podlega, zdolność umysłu do odzwierciedlania 
przestrzeni informacyjnej w jej różnorodności i dynamice) istotne są 
np. kwestie: dostęp do edukacji, nowoczesnych technologii infor-
macyjnych, produktów i usług informacyjnych, indywidualne gra-
nice poznawania przestrzeni informacyjnej (ilościowe, jakościowe). 

W obrębie kategorii „aktywność informacyjna” (zachowania in-
formacyjne człowieka lub podmiotu prawnego, ich zróżnicowanie  
i intensywność) ważny jest np. problem granicy między aktywno-
ścią a biernością informacyjną, kompetencji informacyjnych. 

Kategoria „Przestrzeń informacyjna” zawiera trzy pola badaw-
cze. Materialne fakty informacyjne (obiekty przestrzeni informacyj-
nej) obejmują nośniki informacji (wydawnictwa alternatywne)  
i urządzenia służące tworzeniu, przechowywaniu i udostępnianiu 
informacji (technologie informacyjno-komunikacyjne wraz z tech-
nologiami wspomagającymi/asystującymi). 

Istotnym zagadnieniem jest tu kwestia udostępniania osobom 
niepełnosprawnym wzrokowo artefaktów potencjalnie material-
nych, np.: teksty, obrazy różnego rodzaju, nagrania dźwiękowe  
i filmowe, bazy danych (bibliograficzne, pełnotekstowe, statystycz-
ne itd.), katalogi bibliotek, serwisy informacyjne, portale i witryny 
internetowe. 

Wśród artefaktów niematerialnych, najistotniejszym jest język. 
Przedmiotem badań winno tu być np. nowe słownictwo, tworzone 
________________ 

tubylec czy brajlowski analfabeta? O kryzysie umiejętności czytania dotykowego, [w:] Ty-
flopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej, red. K. Czer-
wińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak, APS, Warszawa 2015, s. 179-195;  
M. Paplińska, Młode pokolenie osób z niepełnosprawnością wzroku w paradoksie informa-
cyjno-komunikacyjnym, [w:] Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno- 
-rehabilitacyjnej, red. K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak, APS, 
Warszawa 2015, s. 136-155. 

40 M. Kisilowska, op. cit. 



Kultura informacji osób z niepełnosprawnością wzroku w refleksji 53 

w celu nazwania kolejnych produktów, usług czy narzędzi powsta-
jących w związku z zagospodarowywaniem przestrzeni infor-
macyjnej osób niepełnosprawnych wzrokowo, zmiany w formach  
i konwencjach, jakie zachodzą w wyniku przemian dokonywanych 
w szerokim, społecznym i kulturowym wymiarze (postępująca 
skrótowość komunikatów, malejące znaczenie poprawności wypo-
wiedzi, stosowanie emotikonów, demokratyzacja relacji na pozio-
mie komunikacji pisemnej). 

Szczególną wagę we wzmiankowanej koncepcji badawczej 
przypisuje się artefaktom behawioralnym, uwzględniającym m.in. 
takie zachowania niepełnosprawnych użytkowników informacji, 
jak: poszukiwanie informacji (poziom świadomości, zaangażowanie 
emocji, intensywność działań, dobór itd.), tworzenie informacji 
(zjawisko upubliczniania treści własnych z wykorzystaniem narzę-
dzi 2.0), udostępnianie (upublicznianie) informacji rozmaitymi ka-
nałami, na odpowiednich nośnikach, konkretnym odbiorcom bądź 
anonimowo, np. blogi, zwiększenie częstotliwości korzystania z róż-
nych mediów w celu sprawdzenia „najnowszych” informacji – tzw. 
imperatyw informacyjny, zarządzanie informacją osobistą dla po-
trzeb prywatnych lub zawodowych – tzw. PIM, reakcje na informa-
cje docierające do odbiorcy mimowolnie, estetyka i wizualizacja 
informacji, czyli zachowania związane z dbałością o wizualny 
kształt prezentowanych treści, np. infografika. 

Należy mieć świadomość, że artefakty behawioralne oddziałują na 
przemiany życia społeczno-indywidualnego, takie jak: zmiany wzorca 
funkcjonowania w grupie (rodzinnej, rówieśniczej – indywidualiza-
cja, izolacja, komunikacja mobilna i elektroniczna), wybrane aktyw-
ności życia codziennego (elektroniczna bankowość, zakupy interne-
towe), struktura produktów kultury. Przedmiotem zainteresowania 
winny tu być zasady regulujące funkcjonowanie osób z niepełno-
sprawnością wzroku w przestrzeni informacyjnej, a tym samym ich 
kulturę informacyjną, czyli cenione i przestrzegane wartości, normy 
regulujące zachowania oraz tradycje, zwyczaje i styl życia. 

W świetle powyższego postuluje się zatem badania interdyscy-
plinarne nad kulturą informacji osób z niepełnosprawnością wzro-
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ku, stanowiące dyskurs: obywatelski, edukacyjny, translatoryjny, 
estetyczny41, którym przyświecać może pogląd Umberto Eco: 

dzisiaj od człowieka kultury wymaga się znajomości zarówno książek, 
jak i nowych form pisania i gromadzenia informacji. Tylko tak można 
zagwarantować, że nowe media będą używane w sposób demokra-
tyczny, bez odsuwania kogokolwiek od nowych zasobów informacji, 
tylko tak można uczyć każdego, jak wybierać i oceniać informacje, któ-
re otrzymuje42. 
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Osoby z niepełnosprawnością wzroku napotykają w codziennym 
funkcjonowaniu na szereg ograniczeń wynikających z niemożności 
wzrokowego odbioru informacji. Ograniczenia te najczęściej doty-
czą takich obszarów jak: komunikacja (zdobywanie, odbieranie oraz 
wymiana informacji w formie ustnej i pisemnej), orientowanie się  
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w terenie, samodzielne przemieszczanie się, samodzielne wykony-
wanie codziennych czynności (szczególnie tych, które wymagają 
wzrokowej kontroli). Zakres odczuwanych ograniczeń zależy  
w dużej mierze od stopnia i czasu utraty wzroku, a także od prze-
biegu procesu rehabilitacji. 

Głównym obszarem narażonym na zakłócenia u osób z niepeł-
nosprawnością wzroku jest umiejętność orientowania się w prze-
strzeni i samodzielnego poruszania się. Pierwsza z nich dotyczy 
procesów zachodzących w umyśle człowieka i polega na prawidło-
wym ustaleniu własnego położenie względem innych obiektów  
w otoczeniu, natomiast druga związana jest z fizycznym prze-
mieszczaniem się1. Obie z tych umiejętności doskonalimy w toku 
własnego rozwoju niemalże przez całe życie. Jednak proces naby-
wania umiejętności orientowania się i poruszania się w przestrzeni 
u osób z niepełnosprawnością wzroku nie przebiega spontanicznie, 
jak ma to miejsce w przypadku osób widzących. Wymaga ukierun-
kowanego, wieloletniego procesu edukacyjnego2. Usprawnianie  
i rozwijanie tej sfery jest niezmiernie ważne, gdyż umiejętność 
orientowania się jest nam potrzebna niemalże w każdej sferze na-
szego funkcjonowania: przy poruszaniu się we własnym mieszka-
niu, podczas robienia obiadu, przy ubieraniu się, zabawie. Orien-
towanie się w przestrzeni jest także niezbędne przy wykonywaniu 
różnych aktywności związanych z życiem społecznym (przy na-
wiązywaniu kontaktów społecznych, zakupach, uczeniu się czy 
________________ 

1 W literaturze tyflologicznej odnajdujemy wiele ustaleń definicyjnych odno-
szących się do rozumienia pojęcia orientacja przestrzenna. Na gruncie polskim 
najszerszą i najczęściej przytaczaną definicją jest ta sformułowana przez J i J. Kwa-
piszów: J. Kuczyńska-Kwapisz, J. Kwapisz, Rehabilitacja osób niewidomych i słabowi-
dzących. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo Interart, Warszawa 1990, s. 5. 

2 Szczegółowa charakterystyka rozwijania umiejętności z zakresu orientacji 
przestrzennej u osób z niepełnosprawnością wzrokową w biegu życia została za-
warta w rozdziale: M. Walkiewicz-Krutak, „Od narodzin do dorosłości” – wspomaganie 
rozwoju umiejętności w zakresie orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się 
dzieci i młodych osób niewidomych, [w:] Tyflopedagogika wobec współczesnych przemian 
przestrzeni edukacyjnej, red. K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak, 
Wydawnictwo APS, Warszawa 2015, s. 259-288. 
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wykonywaniu pracy itp.). Zatem problemy w tej sferze mogą pro-
wadzić do utraty niezależności i ograniczenia w różnym stopniu 
uczestnictwa osób z niepełnosprawnością wzroku w życiu społecz-
nym, zawodowym, kulturalnym3. 

Swobodne, bezpieczne poruszania się jest wyzwaniem dla osób 
z niepełnosprawnością wzroku. Dotyczy to szczególnie przemiesz-
czania się w przestrzeni zurbanizowanej. W obszarze miejskim, 
gdzie obserwujemy wciąż rosnące natężenie ruchu pojazdów, roz-
budowującą się sieć komunikacyjną, brak ujednoliconego systemu 
architektonicznego osoby z niepełnosprawnością wzroku mają pro-
blemy z pokonywaniem występujących barier komunikacyjnych  
i architektonicznych4. 

Podczas przemieszczania się osoby z niepełnosprawnością 
wzroku mogą korzystać z kilku sposobów poruszania się. W litera-
turze przedmiotu wskazuje się na cztery podstawowe metody po-
ruszania się: z widzącym przewodnikiem, z długą laską, z psem 
przewodnikiem, z elektronicznymi pomocami wspomagającymi 
mobilność5. Wybór sposobu przemieszczania się uzależniony jest 
od wielu czynników. Najważniejsze z nich to: wiek, stopień utraty 
wzroku, poziom sprawności fizycznej, procesów poznawczych; 
sprawność w zakresie umiejętności orientowania się w przestrzen-
ni, osobiste preferencje osoby z dysfunkcją wzroku, znajomość  
i złożoność terenu itp.6. 
________________ 

3 K. Czerwińska, K. Miler-Zdanowska, Teaching model for students with visual im-
pairments, [w:] Education of Students with Special Needs. World Experience. Individual-
ized Education and Therapy Programs (IETPs), red. E. Kulesza, Wydawnictwo APS, 
Warszawa 2013, s. 128. 

4 E.M. Guzik-Makaruk, E. Jurgielewicz-Delegacz, Badania nad bezpieczeństwem 
osób z niepełnosprawnościami, w tym osób niewidomych i słabowidzących, uczestniczących 
w ruchu drogowym, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 
2016, nr 1, s. 36. 

5 W.H. Jacobson, The Art. And Science of Teaching Orientation and Mobility to Per-
sons with Visual Impairments, AFB Press, New York 2013, s. 3. 

6 Wykaz i klasyfikacja czynników, które wpływają na nauczanie orientacji prze-
strzennej zostały zawarte w rozdziale: K. Miler-Zdanowska, Czynniki warunkujące 
nauczanie orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się osób z niepełnosprawno-
ścią wzroku, [w:] Tyflopedagogika wobec współczesnych przemian…, s. 289-306. 
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W Polsce osoby z niepełnosprawnością wzroku podczas prze-
mieszczania się najczęściej wybierają pomoc widzącego przewodni-
ka oraz poruszanie się z wykorzystaniem białej, długiej laski. Są to 
najstarsze, najszerzej dostępne, a tym samym najlepiej sprawdzone 
w praktyce oraz znakomicie opisane w literaturze sposoby poru-
szania się dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących. Coraz 
większą popularnością cieszy się także korzystanie z pomocy psa 
przewodnika. Ta forma wsparcia przy podróżowaniu osób z pro-
blemami wzrokowymi znana jest od dawna7. Jednak dopiero poja-
wienie się konkretnych rozwiązań prawnych, finansowych8 oraz 
wzrost wiedzy na temat psów przewodników spowodowało więk-
sze zainteresowanie tym sposobem poruszania się wśród osób  
z niepełnosprawnością wzroku. Fundacja Pies Przewodnik szacuje, 
iż w Polsce około 200 osób z dysfunkcją wzroku ma psa przewod-
nika9. Jednak liczba użytkowników w Polsce na tle innych krajów 
europejskich jest nadal niezadowalająca. 

Natomiast pomimo szybkiego rozwoju technologii elektronicz-
nych i informatycznych, najmniej popularne nadal okazuje się 
przemieszczanie się z wykorzystaniem pomocy elektronicznych. 
Dzieje się tak zapewne z powodu niedostatecznej wiedzy na temat 
tego typu urządzeń, zarówno wśród samych zainteresowanych, jak 
i wśród nauczycieli pracujących z osobami z dysfunkcją wzroku10. 
________________ 

7 Historię szkolenia i wykorzystania psów przewodników w kontekście wspar-
cia osób z niepełnosprawnością wzroku szczegółowo opisał M. Garbat, Wsparcie 
osób z niepełnosprawnością wzroku – krótka historia szkolenia psów przewodników i posłu-
giwania się białą laską, Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, Wydaw-
nictwo PEFRON, Warszawa 2013, nr III (8), s. 81-107. 

8 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz. U.  
z 2008 r. Nr 223, poz. 1463. 

9 K. Domańska, Pies przewodnik osoby niewidomej, „Szkoła Specjalna” 2014, nr 5, 
s. 345. 

10 E. Śmiechowska-Petrovskij, Kompetencje nauczycieli uczniów niewidomych i sła-
bowidzących w zakresie wspomagających technologii informacyjno-komunikacyjnych, Nie-
pełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo UG, Warszawa 2016,  
nr 21, s. 106-119. 
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Charakterystyka narzędzi elektronicznych  
wykorzystywanych w orientacji przestrzennej osób  

z niepełnosprawnością wzroku 

Coraz częstsze wykorzystanie nowoczesnych udogodnień tech-
nicznych i informatycznych widoczne jest w życiu osób z niepełno-
sprawnością wzroku. Nowe rozwiązania oraz urządzenia określane 
są mianem technologii wspomagających. Są to wszelkiego typu 
urządzenia, systemy, wyposażenie i oprogramowanie, które zostały 
specjalnie wyprodukowane lub są pomocami ogólnodostępnymi. 
Głównym ich zadaniem jest poprawienie poziomu funkcjonowania 
osób z niepełnosprawnością. Pozwalają one na zwiększenie łatwości 
wykonania zadania lub podniesienie bezpieczeństwa przy jego wy-
konaniu, a niekiedy warunkują możliwość wykonania jakiegoś  
zadania11. Specyficzną grupę wśród technologii wspomagających 
stanowią pomoce elektroniczne wykorzystywane do orientacji prze-
strzennej i samodzielnego poruszania się osób niewidomych  
i słabowidzących. Zasadniczo wyróżnia się wśród nich dwie pod-
stawowe grupy. Do pierwszej z nich należą elektroniczne narzędzia 
wspomagające mobilność (Electronic Travel Aids – ETA). Drugą gru-
pę stanowią elektroniczne narzędzia nawigacyjne (Electronic Orien-
tation Aids – EOA)12. 

Elektroniczne pomoce wspomagające mobilność określane są 
także mianem detektorów przeszkód. Są to stosunkowo małe urzą-
dzenia, które poprzez emitowanie ultradźwięków lub światła wy-
krywają obiekty na szlaku komunikacyjnym i uprzedzają o nich 
użytkownika poprzez wibrację lub dźwięk13. Dzięki takim urządze-
________________ 

11 Assistive products for persons with disability – Classification and terminology, ISO 
9999, 4th ed. 2007, s. 8. 

12 Foundations of Orientation and Mobility. Second Editions, red. W.R. Wiener,  
R.L. Welsh, B.B. Blasch, AFB Press, New York 1997, s. 238-259. 

13 F. Farcy, R. Leroux, A. Jucha, R. Damaschini, C. Grégoire, A. Zogaghi, Elec-
tronic travel aids and electronic orientation aids for blind people: technical, rehabilitation 
and everyday life points of view, Conference & Workshop on Assistive Technologies for 
People with Vision & Hearing Impairments Technology for Inclusion CVHI 2006, s. 1-12. 
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niom można ominąć stojących na chodniku ludzi, zaparkowane 
samochody, banery reklamowe oraz odnaleźć bez użycia dotyku 
wolne miejsce w autobusie. Największą ich wadą są ograniczenia  
w odległości wykrywania przeszkód na trasie marszu (od 0,5 m  
do 8 m)14. W praktyce oznacza to za późne wykrywanie cienkich 
przeszkód (np.: słupków) i za wczesne wykrywanie dużych po-
wierzchni (np.: samochodów). Kolejny problem stanowi nieprawi-
dłowe zastosowanie odpowiednich schematów dźwiękowych lub 
bodźców dotykowych odwzorowujących obraz otoczenia. Polega 
ono najczęściej na niedopasowaniu pojemności przekazywanych 
informacji o otoczeniu do możliwości percepcyjnych człowieka 
(percepcji słuchowej i dotykowej). Osobie niewidomej przekazywa-
na jest zbyt duża liczba informacji o przestrzeni15. W praktyce ozna-
cza to sytuację, gdy osoba niewidoma nie jest w stanie poruszać się, 
gdyż nieustannie próbuje interpretować bodźce, które do niej docie-
rają. Często zatem, aby przemieszczanie mogło być efektywne, ist-
nieje konieczność selekcji obiektów, które mają być wykryte. 

Elektroniczne pomoce wspomagające mobilność występują jako 
niezależne urządzenia, które ze względu na swój mały rozmiar 
(wielkość pudełka zapałek) mogą być trzymane w dłoni lub zakła-
dane na białą, długą laskę. Mogą być również wbudowane w białą 
laskę. Można spotkać je także w postaci okularów lub opasek za-
kładanych na nadgarstek. Na świecie skonstruowano i wyprodu-
kowano wiele detektorów przeszkód (m.in. Miniguide, Minitact, 
Palmsonar, Ray, Teletact, Tom Pouce, Laserowa Laska, K-Sonar)16. 

________________ 

14 L.F. Cuturi, E. Aggius-Vella, C. Campus, A. Parmiggiani, M. Gori, From  
science to technology: orientation and mobili ty In blind children and adults, “Neurosci-
ence and Biobehavioral Reviews” 2016, nr 71, s. 243. 

15 P. Strumiłło, Elektroniczne systemy wspomagające niewidomych w poruszaniu się  
i nawigacji, Ergonomia niepełnosprawnym w organizacji pracy i zarządzaniu – projektowa-
nie, Łódź 2008, s. 163. 

16 Wykaz urządzeń wspomagających mobilność w formie tabelarycznej można 
odnaleźć w: L.F. Cuturi, E. Aggius-Vella, C. Campus, A. Parmiggiani, M. Gori, From 
science to technology: orientation and mobili ty In blind children and adults, „Neuroscien-
ce and Biobehavioral Reviews” 2016, nr 71, s. 243. 
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Pomimo zastosowania najnowszych osiągnięć inżynierii, żadne  
z opracowanych urządzeń nie zostało powszechnie przyjęte przez 
społeczność osób z niepełnosprawnością wzroku. Zdaniem Rafała 
Charłampowicza przyczyną takiej sytuacji jest brak wiedzy wśród 
nauczycieli orientacji przestrzennej na temat urządzeń wspomaga-
jących poruszanie się, brak tego typu szkoleń, a także trudności  
u osób z niepełnosprawnością wzroku z jednoczesnym odbieraniem 
różnych bodźców17. 

Drugą grupę urządzeń elektronicznych wykorzystywanych  
w orientacji przestrzennej i samodzielnym poruszaniu się osób  
z niepełnosprawnością wzroku stanowią elektroniczne narzędzia 
nawigacyjne. Są to różnego typu urządzenia oparte na Globalnym 
Systemie Lokalizacyjnym, powszechnie zwanym GPS (Global Posi-
tioning System). Początkowo były to specjalnie do tego celu zapro-
jektowane urządzenia (m.in. Trekker Breeze, Nawigator, NaviEye 
itp.). Wielkością i wyglądem przypominają one piloty do telewizo-
ra, bez większego problemu mieszczą się w dłoni18. Jednak z cza-
sem wraz z powszechniejszym użyciem smartfonów i możliwością 
zainstalowania na nich odpowiedniego oprogramowania do nawi-
gacji, zmniejszyło się ich użycie. Natomiast pojawienie się iPhonów 
spowodowało swoistą rewolucję w wykorzystaniu aplikacji nawi-
gujących przez osoby z niepełnosprawnością wzroku do samo-
dzielnego przemieszczania się. Dostępne na rynku aplikacje działają 
na bardzo podobnej zasadzie, tzn. potrafią określić miejsce, gdzie 
znajduje się użytkownik oraz wskazać kierunek, w którym powi-
nien się przemieszczać. Osoba niewidoma podczas poruszania się 
dostaje informacje dźwiękowe w postaci opisu słownego lub infor-
________________ 

17 Możliwości wykorzystania i wdrożenia nowoczesnych technologii do budowy narzę-
dzi wspomagających codzienne funkcjonowanie osób niewidomych, red. E.M. Guzik-Ma-
karuk, Wydawnictwo PPBW Sp. z o.o., Kraków – Białystok – Poznań 2011 (Publika-
cja powstała w ramach projektu rozwojowego pt. „Prawne i kryminologiczne 
aspekty wdrożenia i stosowania nowoczesnych technologii służących ochronie 
bezpieczeństwa wewnętrznego” nr 0R00003707). 

18 M. Rotnicki, Treeker Breeze – pomocnik w orientacji przestrzennej, „Tyfloświat” 
2010, nr 3(9), s. 20. 
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macje dotykowe w postaci wibracji i na ich podstawie dokonuje 
wyboru kierunku, drogi, którą chce się poruszać. Dostępne na ryn-
ku aplikacje wykorzystywane do nawigacji mogą być programami 
ogólnodostępnymi dla wszystkich użytkowników telefonów ko-
mórkowych (np.: Google Maps) lub programami dedykowanymi 
dla osób niewidomych (np. Blind Square). Niewątpliwie najwięk-
szym atutem aplikacji nawigujących jest ich powszechna dostęp-
ność i dyskrecja. Osoba niewidoma korzysta z takiego samego 
urządzenia (telefonu komórkowego) jak osoba widząca. Przedmiot 
ten nie wyróżnia jej spośród innych użytkowników. Natomiast naj-
większą wadą nadal okazuje się niska, w stosunku do oczekiwań 
użytkowników, dokładność aplikacji19 oraz mała wrażliwość GPS-u 
na odbicie sygnałów w terenie o wysokiej zabudowie oraz niemoż-
ność zastosowania tego rozwiązania w budynkach20. 

Zarówno pomoce wspierające mobilność (ETA), jak i te wspo-
magające nawigację (EOS) w coraz większym stopniu są wykorzy-
stywane przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Można za-
sadniczo wyróżnić dwa rodzaje aktywności, do których są one 
najczęściej używane. Pierwsza z nich to planowanie trasy, które 
rozpoczyna się już w domu przy komputerze i obejmuje: poznanie 
topografii terenu, zaplanowanie podróży, a także zapoznanie się  
z rozkładem jazdy dostępnych w danym miejscu środków komuni-
kacji. Drugi jest już bezpośrednio związany z rzeczywistym prze-
mieszczaniem się w przestrzeni i polega na ustaleniu kierunków 
świata, kontrolowaniu odległości, ustaleniu nazw ulic/skrzyżowań, 
nazw mijanych punktów orientacyjnych, lokalizację budynków, 
przystanków itp. W obu przypadkach zastosowanie urządzeń elek-
tronicznych jest bardzo pomocne. Przede wszystkim ze względu na 
________________ 

19 Osoby z niepełnosprawnością wzroku potrzebują do samodzielnego poru-
szania się oprócz informacji o kierunkach geograficznych i odległościach szczegó-
łowych informacji o obiektach w przestrzeni (np.: rozmieszczeniu przystanków, 
nazwach budynków, przejściach dla pieszych, nazwach skrzyżowań itp.). 

20 R. Charłampowicz, Mobilność bez wzroku. Problemy i potrzeby, [w:] Możliwości 
wykorzystania i wdrożenia …, s. 20. 
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łatwość i szybkość w pozyskaniu potrzebnych o otoczeniu informa-
cji. Niezwykle ważnym atutem tego typu pomocy jest także ich wy-
gląd – zarówno wielkość, jak i estetyka wykonania. 

Badania na temat wykorzystania narzędzi elektronicznych 
w orientacji przestrzennej i samodzielnym poruszaniu się 

Zagadnienia dotyczące orientacji przestrzennej i samodzielnego 
poruszania się są obiektem zainteresowania różnych grup naukow-
ców. Zazwyczaj są one osadzone w obszarze pedagogiki specjalnej  
i psychologii. Jednak rozwój technologii, informatyki, elektroniki  
i wykorzystanie nowych rozwiązań w projektowaniu pomocy dla 
osób z niepełnosprawnością wzroku sprawił, że obszar ten stał się 
zainteresowaniem naukowców z zakresu inżynierii informatycznej 
oraz akustyki. 

W Polsce od kilku lat podejmowane są próby konstruowania 
urządzeń wspomagających orientację przestrzenną i samodzielne po-
ruszanie się osób niewidomych i słabowidzących. W latach 2009-2012 
Rafał Kozik, doktorant Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodni-
czego w Bydgoszczy, pod kierunkiem prof. Ryszarda Chorasia, 
realizował projekt badawczy „Złożone algorytmy przetwarzania 
obrazów i komputerowej wizji dla celów wspomagania osób niewi-
domych”21. Projekt ten dotyczył skonstruowania i przetestowania 
urządzenia, które ma rejestrować obiekty, identyfikować je i okre-
ślać ich położenie a następnie uzyskane dane przetwarzać w infor-
macje głosowe. Głównym jego zadaniem jest ostrzeganie osoby 
niewidomej przed kolizją z przeszkodami i wykrywanie niebez-
piecznych przedmiotów. Jest to możliwe dzięki algorytmom, które 
potrafią rozpoznać obiekty w obrazie (np. kubek z gorącą kawą, 

________________ 

21 Szczegółowy opis projektu oraz skonstruowanego urządzenia a także me-
chanizmu działania można odnaleźć pod adresem internetowym http://www. 
kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18003&Ite 
mid=533 [dostęp: 20.05.2015]. 
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czajnik z wrzątkiem itd.). Podobny projekt w latach 2007-2010 pro-
wadził profesor Politechniki Łódzkiej Andrzej Materka wraz z ze-
społem22. Naukowcy skonstruowali urządzenie wielkości telefonu 
komórkowego, ze słuchawkami, wypukłymi klawiszami i kamerą, 
które umożliwia zdalne pokierowanie osoby niewidomej (obraz  
z kamery na bieżąco trafia do komputera przewodnika osoby nie-
widomej). Do testowania urządzenia zaproszono 10 dorosłych osób 
niewidomych oraz ich rodziny. Z relacji użytkowników wynika, iż 
system ten jest bardzo pomocny podczas podróżowania, szczegól-
nie w miejscach bardzo zatłoczonych. Aktualnie zespół naukowców 
z Politechniki Łódzkiej pracuje nad ulepszeniem urządzenia tak, 
aby nie była potrzebna pomoc osób trzecich przy nawigacji osób 
niewidomych. Również inżynierowie z Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie prowadzą prace nad „GPS-em dla niewidomych”. 
System ma ułatwiać poruszanie się po ulicach i wykrywać prze-
szkody. Składa się z trzech części. Pierwsza jest sensorem w postaci 
anteny o dowolnej długości i kształcie. Ma ona za zadanie rejestro-
wać pojawienie się w pobliżu osoby niewidomej. Druga jest kontro-
lerem mającym przesyłać informacje o pojawieniu się w pobliżu 
osoby niewidomej oraz informację zwrotną, która wywoła odpo-
wiednią reakcję systemu. Trzeci element systemu to bransoletka 
wielkości zegarka na rękę. Emituje ona sygnały pozwalające na wy-
krywanie przeszkód. Podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych 
informuje o tym niewidomego. Prace nad systemem nadal trwają23. 
Także naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku pod kierownic-
twem prof. Ewy M. Guzik-Makaruk w ramach projektu „Opraco-
wanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewi-
domych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu 
drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne”24 
________________ 

22 Informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: http://www. 
naviton.pl/ [dostęp: 21.05.2017] oraz w artykule P. Strumiłło, op. cit., s. 160-169. 

23 Szczegółowe informacje o opracowanym systemie można znaleźć w I. Trę-
bacz, Uczeni z AGH opracowują GPS dla niewidomych, Biuletyn AGH 2011, nr 47, 
s. 14-15. 

24 E.M. Guzik-Makaruk, E. Jurgielewicz-Delegacz, op. cit., s. 36-41. 
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projektują urządzenie wspomagające poruszanie się osób niewido-
mych. W ramach prac badawczych opracowano: system analizujący 
obraz z kamer noszonych przez użytkownika, który rozpozna naj-
ważniejsze zagrożenia (może to być np. zbliżanie się do krawędzi 
peronu) oraz informujący o rodzajach i numerach pojazdów pod-
jeżdżających na przystanek; system wykorzystujący głębię obrazu 
do oceny odległości między użytkownikiem a przeszkodami na 
drodze; nawigacja satelitarna; detektor przeszkód. Wszystkie pro-
ponowane rozwiązania są istotne dla bezpieczeństwa i komfortu 
poruszania się osób z niepełnosprawnością wzroku w aglomeracji 
miejskiej. Projekt jest aktualnie w fazie testowania. Również pra-
cownicy i studenci Politechniki Rzeszowskiej podjęli próby skon-
struowania urządzenia wspierającego poruszanie się osób niewi-
domych. W wyniku prac skonstruowano lekką, wyposażoną m.in. 
w GPS laskę dla osób z dysfunkcją wzroku25. Laska na swoim koń-
cu – zarówno na froncie, jak i po bokach – ma zamieszczone czujni-
ki odbiciowe do skanowania najbliższej przestrzeni. Gdy osoba 
niewidoma zbliży się do przeszkody, urządzenie wydaje informują-
cy sygnał dźwiękowy. Im bliżej przeszkody, tym większa częstotli-
wość sygnału. Urządzenie zostało nagrodzone, a jego twórca został 
zaproszony do zaprezentowania swojego wynalazku na 45. Mię-
dzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. 

Podsumowanie 

Prace badawcze nad rozwojem i wykorzystaniem systemów 
wspomagających samodzielne poruszanie się osób niewidomych 
trwają już od kilkunastu lat. Jednakże pomimo postępów technolo-
gicznych w inżynierii i medycynie, opracowywane systemy nadal 
nie są powszechnie używane przez osoby niewidome. Wielu poten-
cjalnych użytkowników traktuje je jako gadżety, a nie upatruje  

________________ 

25 http://okulistyka.mp.pl/aktualnosci/158694,laska-z-gps-dla-niewidomych [do-
stęp: 15.05.2017]. 
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w nich realnej pomocy. Z kolei wynalazcy i twórcy widzą w nich 
szanse na podreperowanie własnego budżetu. Bardzo często infor-
macje o nowych pomocach ograniczają się jedynie do ich tech-
nicznych warunków, a skonstruowane urządzenia nie opuszczają 
pracowni badawczych. Nie ma prowadzonej systematycznej wery-
fikacji ich użyteczności przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. 
A nawet jeśli urządzenie przejdzie pomyślnie testy laboratoryjne  
i pojawi się na rynku, zainteresowani beneficjenci nie mają możli-
wości osobistego zapoznania się z pomocą, wypróbowania jej przed 
zakupem. Należy pamiętać, że większość pomocy opartych na no-
wych technologiach nie sprzyja spontanicznemu nauczeniu się ich 
obsługi. Osoba niewidoma potrzebuje zatem szkolenia z tego zakre-
su, a następnie treningu z wykorzystania pomocy w codziennym 
funkcjonowaniu. I tu pojawia się kolejny problem, polegający na 
braku wiedzy wśród specjalistów, pracujących z osobami z niepeł-
nosprawnością wzroku (nauczycieli, tyflopedagogów, nauczycieli 
orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się) w zakresie 
obsługi i wykorzystania tego typu sprzętu. Z tego też powodu są 
oni nieufni wobec nowych rozwiązań i niechętni do ich wdrożenia. 

Bardzo często przecenia się także znaczenie i możliwości zasto-
sowania pomocy elektronicznych w samodzielnym poruszaniu się, 
zapominając, iż aby je móc efektywnie wykorzystywać, potrzebne 
są podstawowe umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej. 
Konieczny jest podstawowy trening polegający na opanowaniu 
umiejętności poruszania się z białą, długą laską; umiejętności inter-
pretacji dźwiękowych i dotykowych informacji płynących z otocze-
nia; zdobyciu wiedzy o strukturze otoczenia, umiejętności zbudo-
wania mapy mentalnej przestrzeni26. Zatem posługiwanie się 
tradycyjnymi technikami jest podstawą, aby móc używać technik 
wspomagających. 

Kolejnym niezwykle istotnym czynnikiem jest motywacja osób 
uczących się. Osoba niewidoma musi chcieć być niezależna i zde-

________________ 

26 F. Farcy, R. Leroux, A. Jucha, R. Damaschini, C. Grégoire, A. Zogaghi, op. cit., 
s. 6-7. 
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terminowana w nauce i żmudnych ćwiczeniach aby efektywnie 
wykorzystywać nowe technologie. 

Orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się osób nie-
widomych i słabowidzących mogą zostać wsparte poprzez wdroże-
nie nowoczesnych narzędzi, wykorzystujących najnowsze osiągnię-
cia techniki. Jednak aby stosowanie ich było efektywne, konieczne 
jest spełnienie kilku podstawowych wspomnianych powyżej wa-
runków. Wydaje się jednak, że najlepszym rozwiązaniem byłoby 
interdyscyplinarne działanie wielu specjalistów w procesie kon-
struowania i wdrażania nowoczesnych technologii (informatycy, 
inżynierowie, psycholodzy, neurolodzy, tyflopedagodzy oraz same 
osoby niewidome i słabowidzące). Takie postępowanie pozwoliłoby 
uniknąć wielu błędów i przyśpieszyłoby proces wdrożenia dobrych 
rozwiązań technologicznych w codziennej praktyce. 
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Wprowadzenie 

Emocje odgrywają ważną rolę w rozwoju każdego człowieka. 
Wpływają na relacje społeczne, sposób zachowania, poczucie wła-
snej skuteczności, samoocenę, pozwalają na odpowiednie reakcje  
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w sytuacjach trudnych. Okres adolescencji to czas, w którym poja-
wić się może nie tylko kryzys tożsamości, ale również labilność 
emocjonalna wynikająca ze zmian hormonalnych. To także etap 
przemian fizjologicznych prowadzących do transformacji obrazu 
własnej osoby1. Emocje w okresie adolescencyjnym uaktywniają się 
w zależności od działających w danym momencie bodźców, a reakcje 
zależą od procesów pobudzania i hamowania układu nerwowego2. 

W okresie dorastania młoda osoba staje się coraz bardziej świa-
doma doświadczanych i przeżywanych emocji. Jest to związane  
z procesem kształtowania i doskonalenia umiejętności rozpozna-
wania własnych emocji oraz nabywanych kompetencji społecznych. 
Dzieje się tak dzięki roli, jaką zaczyna odgrywać inteligencja emo-
cjonalna. 

Pojęcie inteligencji emocjonalnej 

Pojęcie inteligencji emocjonalnej w literaturze naukowej zostało 
rozpropagowane w latach 80. XX w. Za jego prekursora uważa się 
Howarda Gardnera, który wskazywał na istnienie inteligencji inter-
personalnej (zdolność rozumienia ludzi) i inteligencji intrapersonal-
nej umożliwiającej introspekcję własnych emocji, identyfikowanie 
ich i uwzględnianie w podejmowaniu różnych decyzji, co ma prze-
łożenie na zachowanie3. Do nauk społecznych i humanistycznych 
pojęcie to zostało wprowadzone przez Petera Saloveya i Johna D. 

________________ 

1 I. Obuchowska, Adolescencja, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka 
okresów życia, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, PWN, Warszawa, 2000, t. 2,  
s. 152-155; M. Radochoński, Psychopatologia życia emocjonalnego dzieci i młodzieży. 
Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009. 

2 R.A. Thompson, Emotion regulation: a theme in search of definition. “Monographs 
of the Society for Reaserch in Child Development” 1994, nr 2-3, s. 25-52. 

3 M. Ledzińska, Elementy poznawcze i metapoznawcze w inteligencji – od inteligencji 
poznawczej do emocjonalnej. „Psychologia Wychowawcza” 1999, 42, s. 1-10; H. Gard-
ner, Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Media Rodzina, Poznań 2002. 
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Mayera4, a rozpropagowane przez Daniela Golemana5. Zdaniem 
tego ostatniego rozwój ucznia zależy nie tylko od możliwości  
poznawczych, ale głównie od poziomu inteligencji emocjonalnej 
rozumianej jako zbiór uzdolnień i kompetencji zwiększających oso-
bistą i interpersonalną aktywność ujawniającą się w relacjach spo-
łecznych z innymi. 

Mimo kilkudziesięciu lat badań nad tym zagadnieniem nie uda-
ło się badaczom wypracować jednego stanowiska charakteryzujące-
go inteligencję emocjonalną. Niektórzy traktują ją jako zdolność 
(zbiór zdolności), na którą składają się cztery grupy umiejętności: 
zdolności percepcji i wyrażania emocji; zdolności emocjonalne 
wspierające myślenie; zdolności rozumienia i wykorzystywania 
emocji w różnych sytuacjach; zdolności świadomej regulacji emo-
cjonalnej, czyli procesy pobudzania i hamowania emocji w sytua-
cjach społecznych6. 

Inni rozpatrują inteligencję emocjonalną jako wiedzę, czyli zbiór 
doświadczeń o charakterze emocjonalnym, włączonych do struktur 
poznawczych7. Mówiąc o inteligencji emocjonalnej jako wiedzy, 
należy pamiętać, że na tę wiedzę składają się informacje na temat 
przyczyn pojawiania się emocji, słowa określające stany emocjonal-
ne, dane o ekspresji emocjonalnej w sytuacjach społecznych, wpływ 
emocji na podejmowane działanie oraz samoświadomość występu-
jących emocji i sposoby reagowania8. 
________________ 

4 P. Salovey, J.D. Mayer, Emotional intelligence, “Imagination, Cognition, and 
Personality” 1990, 9, s. 85-211. 

5 D. Goleman, Inteligencja emocjonalna. Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu 
lecz od umiejętności kierowania emocjami, Media Rodzina, Poznań 2012; S. Rietti, Emo-
tional Intelligence as Educational Goal: A Case for Caution, “Journal of Philosophy of 
Education”, 2008, 42(3-4), s. 631-643; M. Feldmann, P. Jeffery, Co-curricular Assess-
ment Scale Development, “The Journal of General Education” 2011, 60, 1, s. 16-42. 

6 P. Salovey, J.D. Mayer, Emotional intelligence. “Imagination, Cognition, and 
Personality” 1990, 9, s. 185-211. 

7 C.E. Izard, Emotional intelligence or adaptive emotions?, “Emotion” 2001, 1,  
s. 249-257. 

8 A. Matczak, K.A. Knopp, Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu 
człowieka, Wydawnictwo Stowarzyszenie Filomatów, Liberi Libri 2013. 
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Trzecia grupa badaczy, m.in. Konstanty V. Petrides i Adrian 
Furnham inteligencję emocjonalną traktują jako cechę (zbiór róż-
nych cech). Oznacza to, że każda osoba dokonuje subiektywnej oce-
ny swoich zdolności emocjonalnych w zakresie rozpoznawania, 
przetwarzania i wykorzystywania ich w różnych sytuacjach9. 

Ostatnia grupa naukowców m.in. Reuven Bar-On10 uważa inte-
ligencję emocjonalną za kompetencję lub ich zbiór. Jego zdaniem 
inteligencja emocjonalna to grupa zdolności pozapoznawczych, 
które pozwalają człowiekowi na emocjonalne radzenie sobie w róż-
nych zadaniach społecznych, mniej lub bardziej trudnych. Autor 
zwrócił też uwagę na pięć komponentów inteligencji emocjonalnej, 
które są niezbędne do osiągnięcia powodzenia społecznego. Należą 
do nich: składnik interpersonalny, intrapersonalny, przystosowaw-
czy, składnik pozwalający na radzenie sobie ze stresem i z nastro-
jem. Inteligencję emocjonalną jako kompetencję traktuje również  
D. Goleman11, który wyróżnił pięć jej składowych: samoświado-
mość (czyli wiedzę na temat przeżywanych emocji), samoregulację 
(czyli zdolność do kontrolowania emocji), motywację do działania 
(z użyciem emocji), empatię (czyli umiejętność wczuwania się  
w stany emocjonalne innych osób), umiejętności społeczne (zdol-
ność do nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi i wywoływanie 
odpowiednich reakcji ze strony ludzi). 

Carolyn Saarni uważa, że zamiast pojęcia inteligencji emocjo-
nalnej należałoby posługiwać się terminem kompetencji emocjonal-
nej. W swojej koncepcji wyróżnia ona osiem różnych składowych, 
przy czym jedne odkreślane są mianem umiejętności, a inne zdolno-

________________ 

9 A. Wytykowska, K.V. Petrides, Inteligencja emocjonalna jako dyspozycja. Polska 
adaptacja skali do badania inteligencji emocjonalnej jako cechy TEIque Petridesa i Furnha-
ma, „Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo” 2007, 4, s. 97-110. 

10 R. Bar-On, Emotional Quotient Inventory. A measure of emotional intelligence.  
User’s manual, Multi-Health Systems Inc., Toronto 1997, s. 3. 

11 D. Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań 1999; 
A. Jaworowska, A. Matczak, Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE S. Schutte, 
J. M. Malouffa, L. E. Hall, D. J. Haggerty’ego, J. T. Cooper, C. J. Goldena, L. Dornheim. 
Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2008. 
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ści. Autorka jest zdania, że kompetencje te mają za zadanie pomóc 
jednostce w różnych sytuacjach społecznych odpowiednio reago-
wać pod wpływem emocji, ale też dają możliwość wykorzystywa-
nia ich w interakcjach z innymi ludźmi. Im wyższy jest poziom jed-
nej zdolności, tym poziom kolejnej również będzie wzrastać12. 

Inteligencja emocjonalna nie jest czymś wrodzonym, a kształtuje 
się wraz z wiekiem. Z analizy literatury przedmiotu wynika, że 
badacze nie są zgodni co do czynników determinujących inteligen-
cję emocjonalną. Jedna część uważa, że zależy ona od uwarunko-
wań biologicznych, a druga grupa naukowców twierdzi, że na jej 
rozwój wpływają czynniki społeczne13. 

Podsumowując, w niniejszym artykule przyjmuje się, że inteli-
gencja emocjonalna to zespół zdolności radzenia sobie w różnych 
sytuacjach społecznych w wyniku nabytych umiejętności dotyczą-
cych emocji oraz wiedzy na ich temat14. 

Inteligencja emocjonalna a niepełnosprawność wzroku 

Okres dorastania to czas, kiedy uczeń uczy się radzić sobie  
z trudnościami wynikającymi m.in. z labilności emocjonalnej. Na 
tym etapie młodzież musi zmierzyć się ze zmianami w postrzega-
niu siebie i innych, szuka aprobaty społecznej w grupie rówieśni-
ków, porównuje siebie do innych. Dla ucznia z niepełnosprawno-
ścią wzroku jest to tak samo trudny okres jak dla widzącego. 
Przeżywa on takie same rozterki i doświadcza dysonansów spo-
łecznych tak samo jak jego widzący rówieśnicy. Badań na temat 

________________ 

12 C. Saarni, Kompetencja emocjonalna i samoregulacja w dzieciństwie, [w:] Rozwój 
emocjonalny a inteligencja emocjonalna, red. P. Salovey, D.J. Slyter, Dom Wydawniczy 
Rebis, Poznań 1999, s. 75-125. 

13 D. Goleman, op. cit.; A. Matczak, Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nau-
czycieli, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, 2003; J.D. Mayer, P. Salovey, 
Czym jest inteligencja emocjonalna?, [w:] Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna, 
red. P. Salovey, D. Sluyter, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1999, s. 23-74. 

14 A. Jaworowska, A. Matczak, op. cit. 
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inteligencji emocjonalnej słabowidzących lub niewidomych adole-
scentów w literaturze światowej i polskiej jest stosunkowo niewiele. 

Problem rozwoju inteligencji emocjonalnej u uczniów z niepeł-
nosprawnością wzroku podjęli Muhammmad Arshad i Muhammad 
Aslad Lodhi15. Przebadali 30 uczniów niewidomych i 30 uczniów 
słabowidzących w wieku od 8 do 18 lat, z wykorzystywaniem Kwe-
stionariusza do badania Inteligencji Emocjonalnej Baron EQ-1-YU, 
składającego się z 60 itemów, podzielonych na 7 podskal (zdolności 
intrapersonalne, interpersonalne, zdolności do adaptacji, radzenie 
sobie ze stresem, ogólny nastrój, pozytywne wrażania i brak konse-
kwencji w zachowaniu). Zdaniem autorów brak wzroku potęguje 
trudności w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Ucz-
niowie z niepełnosprawnością wzroku w wieku adolescencyjnym 
ze względu na ograniczone zasoby dotyczące m.in. rozumienia wła-
snych emocji są bardziej drażliwi, niepewni, cechują się częściej niż 
rówieśnicy obniżoną samooceną i złym samopoczuciem. Arshad  
i Muhammad Aslad Lodhi ustalili również, że grupa ta charaktery-
zuje się obniżoną ilością kontaktów społecznych. 

Badania prowadzone przez Kumar i Singh16 na grupie 150 
uczniów z niepełnosprawnością wzroku i równolicznej grupie wi-
dzących rówieśników studiujących w szkołach wyższych w Indiach 
wykazały, że uczniowie z uszkodzonym wzrokiem charakteryzują 
się niższym poziomem inteligencji emocjonalnej. 

Z kolei badania Rekhy Rani17 dotyczące inteligencji emocjonal-
nej uczniów słabowidzących i niewidomych przeprowadzone  
w szkołach specjalnych i integracyjnych w Delphi pokazały, że ucz-
niowie edukowani w szkołach integracyjnych mają wyższy poziom 
________________ 

15 M. Arshad, M. Lodhi, Congenital Blind and Sight; Emiotional Inteligence Sighted. 
“The Proffesional Medical Journal” 2015, 22(10), s. 1336-1344. 

16 S. Kumar, J. Singh, Emotional intelligence and adjustment among visually impair-
ment and sighted school students, “Asian Journal of Multi-Dimensional Research” 
2013, 2(8), s. 1-8. 

17 R. Rani, Emotional intelligence and academic achievement of visually disabled stu-
dents in integrated and segregated schools. “Disabilities and Impairments” 2011, 25 
(1&2), s. 44-50. 
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inteligencji emocjonalnej. Wykazano istnienie korelacji między za-
równo typem szkoły, jak i osiągnięciami akademickimi, a pozio-
mem inteligencji emocjonalnej. Powyższe wnioski potwierdzają 
również badania S. Parween18. 

Zdaniem Lee A. Beaty brak wzroku może przyczyniać się do 
niechęci do podejmowania w przyszłości pracy, niskiej akceptacji 
społecznej, niskich wyników akademickich i niskiego poziomu sa-
mooceny. Trudności te często u nastolatków mogą doprowadzać do 
występowania różnych problemów psychicznych, głównie o cha-
rakterze emocjonalnym19. 

Metodologia badań własnych 

Aby uczeń mógł się rozwijać, należy zapewnić mu odpowiednie 
warunki. Środowisko wychowawcze i społeczne odgrywa jedną  
z najważniejszych ról. Pozwala poznawać siebie. Rozwój sfery emo-
cjonalnej warunkuje rozwój inteligencji emocjonalnej. Brak danych 
sensorycznych nie tyle uniemożliwia, co opóźnia nabywanie umie-
jętności związanych z analizą pojawiających się i odczuwanych 
emocji. Wymaga to od uczniów większej pracy nad sobą, ale też  
i nauczenia się odpowiednich sposobów reagowania. 

Celem zaprezentowanych badań było uzyskanie odpowiedzi na 
pytania: Czy i jakie istnieją różnice w zakresie osiągnięć szkolnych 
uczniów z niepełnosprawnością wzroku i uczniów widzących  
w okresie adolescencji? Czy i jakie istnieją zależności pomiędzy sa-
moświadomością stanów emocjonalnych pojawiających się u uczniów 
z niepełnosprawnością wzroku znajdujących się w okresie adole-
scencji a ich osiągnięciami w nauce szkolnej? 
________________ 

18 S. Parween, Variables Influencing Emotional Intelligence of Visually Impaired Stu-
dents in Higher Education. “Disability, CBR and Inclusive Development DCID” 2015, 
vol. 26(1), s. 97-108. 

19 L.A. Beaty, Adolescent self-perception as a function of vision loss, “Adolescence” 
1992, 27, s. 707-714. 
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W badaniach własnych zastosowano metodę sondażu diagno-
stycznego, natomiast jako narzędzie badawcze wykorzystano kwe-
stionariusz Emotion Awareness Questionnaire – Revised EAQ-30-R. 
Carolien Rieffe, Paula Oostervelda, Anne C. Miersa, Marka M. Ter-
wogta oraz Vereny Ly20 w polskiej wersji językowej Izabelli Ku-
charczyk i Agnieszki Dłużniewskiej21. Kwestionariusz ten składa się 
z 30 twierdzeń. Przeznaczony jest do badania świadomości wła-
snych stanów emocjonalnych młodzieży od 12. do 17. roku życia. 
Obszary badane w kwestionariuszu obejmują następujące kategorie: 
Identyfikowanie Emocji (7 itemów), Werbalizowanie Emocji (3 itemy), 
Ujawnianie Emocji (5 itemów), Świadomość Reakcji Fizjologicznych 
Organizmu (5 itemów), Empatia (5 itemów), Analiza Własnych Emocji 
(5 itemów). W kwestionariuszu autorzy zastosowali 3-stopniową 
skalę Likerta. W celu określenia osiągnięć szkolnych wzięto pod 
uwagę średnie, jakie uczniowie otrzymali z poszczególnych przed-
miotów. 

W poniższym artykule wzięto pod uwagę tylko niektóre skła-
dowe inteligencji emocjonalnej, zgodnie z rozumieniem Golemana. 
Wynikało to z budowy i założeń kwestionariusza EAQ-30-R C. Rief-
fe’a, P. Oostervelda, A.C. Miersa, M.M. Terwogta i V. Ly zastoso-
wanego w poniższych badaniach. Goleman wyróżnił pięć elemen-
tów inteligencji emocjonalnej (takich jak: samoświadomość emocji, 
samoregulacja emocji, motywacja do działania, empatia, umiejętno-
ści społeczne). Natomiast w kwestionariuszu EAQ-30-R autorzy 
________________ 

20 C. Rieffe, P. Oosterveld, A.C. Miers, M.M. Terwogt, V. Ly, Emotion Awareness 
and Internalizing Symptoms in Children and Adolescents; The Emotion Awareness Ques-
tionnaire Revised, „Personality and Individual Differences” 2008, nr 45, s. 756-761. 

21 Rzetelność podskal kwestionariusza EAQ sprawdzano określając ich zgod-
ność wewnętrzną i stabilność bezwzględną. Współczynniki zgodności i stabilności 
wyniosły od 0,74 do 0,77. Kwestionariusz został przetłumaczony na język polski i za-
adaptowany w ramach projektu badawczego pt. „Samoświadomość emocji i kom-
petencje społeczne a osiągnięcia edukacyjne młodzieży szkół gimnazjalnych z i bez 
specyficznych trudności w uczeniu się” finansowanego przez Akademię Pedagogiki 
Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (BSTP WNP 16/17 I). W przepro-
wadzonych badaniach współczynnik zgodności wewnętrznej α Cronbacha wyniósł 
powyżej 0,81. 
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wyróżnili podskale Identyfikowanie Emocji, Werbalizowanie Emocji  
i Analiza Własnych Emocji jako odpowiednik samoświadomości  
w koncepcji Golemana; Ujawnianie Emocji jako odpowiedni samore-
gulacji. Zarówno D. Goleman jak i C. Rieff, P. Oosterveld, A.C. Miers, 
M.M. Terwogt i V. Ly wyróżnili Empatię. Dodatkowo zamieszczono 
podskalę jak Świadomość Reakcji Fizjologicznych Organizmu, nato-
miast nie uwzględniono takiej składowej jak umiejętności społeczne 
i motywacja do działania wskazane przez Golemana. 

Organizacja i teren badań 

Przeprowadzone badania objęły 30 uczniów z niepełnospraw-
nością wzroku (osoby słabowidzące z ostrością wzroku w przedziale 
0,03 do 0,01 bez dodatkowych sprzężeń) oraz 30 uczniów widzących. 

27 uczniów słabowidzących to uczniowie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. Zofii Galewskiej w Warszawie, 3 ucz-
niów uczęszczało do ogólnodostępnej szkoły integracyjnej w Warsza-
wie. Uczniowie widzący byli uczniami ogólnodostępnego gimna-
zjum także w Warszawie. Dobór osób do grupy pierwszej (uczniów 
słabowidzących) był celowy (grupę tę dobrano ze względu na nie-
pełnosprawność wzroku), a do grupy widzących – losowy. 

Grupy dobrane zostały równolicznie – z klasy I gimnazjum po  
7 uczniów, z klasy II – po 11 uczniów i z klasy III – po 12 uczniów. 
Badania zostały przeprowadzone w lutym-marcu 2017 r. 

Analiza i interpretacja wyników 

W tabeli 1. przedstawiono dane dotyczące statystyk opisowych 
poszczególnych podskal kwestionariusza EAQ-30-R przeznaczone-
go do badania świadomości emocji. Szczegółowa analiza danych 
liczbowych uzyskanych w procesie badawczym pozwala zauważyć, 
że uczniowie słabowidzący osiągnęli w zakresie Analizy Własnych 
Emocji (średni otrzymany wynik to 2,500; SD = 0,447; minimalny 1,8 
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a maksymalny – 3) najwyższy rezultat ze wszystkich 6 podskal.  
Z kolei najniższy wynik został osiągnięty w zakresie Świadomość 
Reakcji Fizjologicznych Organizmu (M = 1,646; SD = 0,483; wynik mi-
nimalny – 1; wynik maksymalny 2,6). W grupie uczniów widzących 
wyniki te są niewiele wyższe. Najwyższy został osiągnięty w pod-
skali Ujawnianie Emocji (M = 2,353; SD = 0,405; wynik minimalny – 
1,6; wynik maksymalny 3), a najniższy w podskali Identyfikowanie 
Emocji (M = 2,15; SD = 0,579; wynik minimalny – 1,14; wynik mak-
symalny 3). 

Tabela 1. Statystyki opisowe uzykane przez badanych uczniów w kwestionariuszu 
Emotion Awareness Questionnaire – Revised EAS-30-R. C. Rieffe, P. Oostervelda,  
 A.C. Miersa, M.M. Terwogta, V. Ly 

Podskala 
Grupa 

uczniów 
N M SD 

M:M
max 
w % 

w. min. w. max 
Xtyp 

(M±SD) 
k g 

Identyfiko-
wanie Emocji 

US 30 2,100 0,547 70,00 1,20 3 1,553-2,647 –1,02 ,081 

UW 30 2,15 0,579 71,66 1,14 3 1,195-3,385 ,819 1,628 

Werbalizo-
wanie Emocji 

US 30 1,800 0,610 60,00 1 3 1,190-2,41 –,380 ,514 

UW 30 2,222 0,555 74,00 1 3 1,667-2,777 –,610 –,145 

Ujawnianie 
Emocji 

US 30 1,995 0,460 65,00 1 2,86 1,535-2,460 –,322 ,112 

UW 30 2,353 0,405 78,43 1,6 3 1,948-2,758 –,813 ,181 

Świadomość 
Reakcji Fizjo-
logicznych 
Organizmu 

US 30 1,646 0,483 54,86 1 2,6 1,163-2,129 –1,07 ,427 

UW 30 2,193 0,652 73,10 1 3 1,541-2,845 –1,44 –,140 

Empatia 
US 30 1,793 0,513 59,76 1 2,6 1,28-2,306 –1,215 ,833 

UW 30 2,273 0,447 75,76 1,4 3 1,826-2,72 –,526 ,179 

Analiza 
własnych 
emocji 

US 30 2,500 0,447 83,33 1,8 3 2,053-2,947 –1,415 ,833 

UW 30 2,233 0,100 74,43 1,2 3 2,133-2,333 –1,293 –,131 

Objaśnienia do tabeli: US – uczniowie słabowidzący; UW – uczniowie widzący; M – śred-
nia arytmetyczna; SD – odchylenie standardowe; w.min. – najmniejszy wynik uzyskany  
w danej kategorii; w.max. – największy wynik uzyskany w danej kategorii; Xtyp – granice 
obszaru typowego; k – kurtoza; g – skośność (współczynnik asymetrii rozkładu) 
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Kolejnym punktem analiz jest określenie istotności różnic staty-
stycznych w średniej uzyskanej dla ocen z poszczególnych przed-
miotów dla uczniów słabowidzących oraz widzących (tabela 2). 
Wzięto pod uwagę średnie ocen, jakie uczniowie otrzymali na ko-
niec semestru zimowego w roku szkolnym 2016/2017. 

Tabela 2. Różnice w średniej uzyskanej dla ocen z przedmiotów dla badanej grupy  
 uczniów słabowidzących (N = 30) i widzących (N = 30) w okresie adolescencji 

Zmienna 
Uczniowie słabowidzący 

(N = 30) 
Uczniowie widzący 

(N = 30) t df p 
M SD M SD 

Zachowanie 3,766 1,040 4,793 1,322 –3,342 58 0,001* 

Język polski 2,700 1,055 3,016 1,163 –1,104 58 0,273 

Język obcy 2,766 1,194 3,00 1,159 –0,768 58 0,466 

Historia 2,666 0,088 3,233 1,330 –1,943 58 0,057* 

Geografia 2,866 0,899 3,536 0,905 –2,875 58 0,006* 

Biologia 3,100 0,994 3,250 0,953 –0,596 58 0,553 

Chemia 2,356 0,615 3,133 0,964 –3,718 58 0,001* 

Fizyka 2,566 0,552 3,183 0,951 –3,070 58 0,003* 

Matematyka 2,500 1,042 3,050 1,020 –2,066 58 0,043* 

Informatyka 3,646 0,802 5,233 0,597 –8,681 58 0,000* 

Zajęcia artystyczne 4,420 0,829 3,193 1,013 5,130 58 0,000* 

Zajęcia techniczne 4,613 0,808 4,866 0,776 –1,238 58 0,022* 

Objaśnienia to tabeli: M – średnia arytmetyczna; SD – odchylenie standardowe; t – wartość 
testu „t” Studenta; df – stopnie swobody; p – poziom istotności; * istotność statystyczna na 
poziomie 0,01 

Uczniowie słabowidzący najwyższe średnie uzyskali z przed-
miotu: zajęcia techniczne (M = 4,613). Jest on niższy od wyniku 
uczniów widzących o 0,253. Na drugim miejscu plasują się wyniki  
z zajęć artystycznych (M = 4,420) i jest to jednocześnie jedyny przed-
miot, w którym uczniowie z niepełnosprawnością wzroku osiągają 
wyższe rezultaty od widzących rówieśników o 1,227. 
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Najniższą średnią otrzymali uczniowie słabowidzący z chemii 
(M = 2,356) i jest to wynik niższy od widzących 0,777; z matematyki 
(M = 2,500) oraz z fizyki (M = 2,566). Przedmioty te są przedmiotami 
typowo ścisłymi wymagającymi od uczniów koncentracji, ale też 
obserwacji szczegółów, zmiany działań, zmiany znaków przy obli-
czeniach, dużej skrupulatności. Uczeń słabowidzący nie zawsze ma 
możliwość dokładnego prześledzenia obliczeń matematycznych, 
gdyż używając lup czy powiększalników, może nie zapamiętywać 
poszczególnych znaków, zamiany symboli, łatwiej mu pogubić się 
w obliczeniach. Potrzebuje też więcej czasu na przeczytanie zapisu 
matematycznego, chemicznego czy fizycznego. 

Największa różnica w uzyskanej średniej ocen między grupami 
dotyczy informatyki i jest to 1,587 na korzyść widzących (uczniowie 
słabowidzący uzyskali średnik wynik = 3,464; widzący M = 5,233). 
Informatyka jest przedmiotem, na którym uczniowie uczą się wy-
szukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji pochodzących 
z różnych źródeł, opracowywania rysunków, tekstów, danych licz-
bowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych, rozwią-
zywania problemów algorytmicznych. Uczeń poznaje także różne 
języki programowania, czyli tzw. kody. Wystarczy, że opuści jeden 
znak w danym kodzie znaków, a cała procedura będzie do napisa-
nia od nowa. Dla ucznia z niepełnosprawnością wzroku jest to nie 
tylko trudne, ale też bardzo wyczerpujące pod kątem pracy wzro-
kowej nad danym materiałem. 

Obliczenia statystyczne dotyczące średnich wyników z poszcze-
gólnych przedmiotów uzyskiwanych przez uczniów słabowidzą-
cych i widzących w okresie adolescencji wskazują, że istnieją istotne 
statystycznie różnice w zakresie takich przedmiotów jak: geografia (t 
= –2,875(58), p < 0,006); chemia (t = –3,718(58); p < 0,001), fizyka (t = –
3,070(58), p < 0,003); matematyka (t = –2,066(58); p < 0,043), informatyka 
(t = –8,681 (58); p < 0,000). Natomiast wyniki w zakresie średniej z 
przedmiotu historia znajdują się na granicy istotności statycznej (t = 
1,943(58); p < 0,057). Więcej informacji na powyższy temat dostarcza 
analiza otrzymanego materiału dokonana w oparciu o wartości 
średnich arytmetycznych. Uczniowie słabowidzący we wszystkich 
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wymienionych przedmiotach uzyskują niższe rezultaty. Może to 
być spowodowane tym, że podczas wyżej wspomnianych zajęć 
wymagana jest głównie praca wzrokowa np. przy zapisie równań 
chemicznych, podstawianiu i zamienianiu symboli w równaniach, 
wykreślaniu różnych funkcji, wykreślaniu wektorów, co jest możli-
we przy dobrej organizacji przestrzennej na kartce. Dziwić może 
sytuacja, że z przedmiotu takiego jak geografia uczniowie słabowi-
dzący uzyskują wyniki niższe aż o 0,67 oceny. Wprawdzie na lek-
cjach geografii nie trzeba wykreślać wzorów, ale jest to praca z ma-
pą. Tak jak w fizyce wskazana jest dobra orientacja przestrzenna  
w celu lokalizacji danego miejsca, co oznacza, że nie każdy słabo-
widzący potrafi sobie z tym zadaniem poradzić. 

Dokonując analizy średnich wyników, można zauważyć, iż  
w zakresie przedmiotu zajęcia techniczne grupa uczniów słabowi-
dzących i widzących różni się istotnie (t = –1,238(58); p < 0,022).  
W grupie uczniów słabowidzących odnotowano istotnie niższy śred-
ni wynik (M = 4,613) niż w grupie uczniów widzących (M = 4,866). 
Z podstawy programy podstawowej wynika, że jest to przedmiot, 
na którym uczniowie rozpoznają i rozumieją potrzebę budowania 
różnych typów modeli, opracowują rozwiązania dla typowych pro-
blemów technicznych pojawiających w projektowaniu (rysują sche-
maty blokowe, porównują funkcje budowanych modeli, przedsta-
wiają szkice), opracowują szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne, 
projektują np. prace modelarskie o różnym stopniu złożoności, uczą 
się posługiwać narzędziami i przyrządami modelarskimi oraz uru-
chamiają zbudowane przez siebie modele, jeżeli są takie budowane. 
Zajęcia techniczne mogą być realizowane w postaci zajęć krawiec-
kich, elektronicznych, zajęć z rękodzieła. Należy zwrócić uwagę, że 
niezależnie od tego, w jakiej formie realizowane będą zajęcia tech-
niczne, wszystkie wymagają od ucznia wykorzystywania funkcji 
wzrokowych. W przypadku uczniów słabowidzących możliwości te 
są ograniczone, tempo pracy często obniżone ze względu na czas 
potrzebny na zapoznanie się wzrokowe z drobnymi elementami. 
Zajęcia techniczne wymagają bardzo dużej precyzji i skrupulatno-
ści, odmierzania, wyliczania i sprawdzania czy każdy element np. 
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budowanego modelu do siebie pasuje. Uczeń słabowidzący nie 
zawsze ma możliwość, nawet podczas wspomagania się najnow-
szymi urządzeniami optycznymi i nieoptycznymi, określić, dlacze-
go jego model nie działa, w którym miejscu źle połączył elementy 
ze sobą, dlaczego drobne elementy do siebie nie pasują. 

Biorąc pod uwagę wartość „t” Studenta zauważa się, iż w zakre-
sie przedmiotu zajęcia artystyczne między grupą uczniów słabowi-
dzących a uczniami widzącymi istnieje różnica istotna statystycznie 
(t = 5,130(58), p < 0,000). Młodzież słabowidząca w porównaniu do 
uczniów widzących uzyskała wyższe średnie wyniki z tego przed-
miotu. W podstawie programowej zwrócono uwagę, że zajęcia te 
powinny być związane z jedną dyscypliną sztuki lub mieć charakter 
interdyscyplinarny, mogą to być zajęcia plastyczne, muzyczne, czy 
koło teatralne. Zajęcia artystyczne prowadzone mogą być w postaci 
albo projektu, albo regularnych lekcji, w zależności od możliwości  
i zasobów szkoły, a także zainteresowań uczniów. Ponieważ bada-
nia zostały przeprowadzone w ośrodku szkolno-wychowawczym  
i w ogólnodostępnym gimnazjum, uczniowie słabowidzący i wi-
dzący mogli uczęszczać na zajęcia o innym profilu, stąd rozbieżność 
średnich wyników na korzyść słabowidzących. Należy też pamię-
tać, że grupa słabowidzących jest bardzo zróżnicowana – ostrość 
wzroku słabowidzących może być – od 0,03 do 0,05. Powoduje to, 
że niektórzy uczniowie potrzebują tylko np. powiększonego obra-
zu, a inni nie mogą pracować wzrokowo dłużej niż 30 minut i wy-
magają przerwy od bodźców wzrokowych. Jeżeli uczniowie słabo-
widzący na zajęciach artystycznych rozwijali swoje umiejętności 
plastyczne i wykonywali prace, które nie wymagały zaangażowania 
wzroku (stosowane techniki bezwzrokowe), a opierali się na pozo-
stałych zmysłach, mogli otrzymać wyższe oceny z tego przedmiotu 
niż uczniowie widzący. Widzący ponad 80% informacji czerpią  
z danych pochodzenia wzrokowego. Jeżeli mają wykonać pracę np. 
w glinie, może się okazać, że jest to dla nich zadanie bardzo trudne, 
a brak poczucia bezpieczeństwa wzrokowego może hamować roz-
wój ekspresji. W przypadku, gdy zajęcia artystyczne mają charakter 
zajęć muzycznych, uczniowie słabowidzący mogą wykorzystywać 
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swoją dobrą pamięć słuchową, co również może się przyczyniać do 
osiągania wyższych rezultatów od widzących. 

Istnieje również różnica istotna statystycznie między obiema 
grupami w zakresie zachowania (t = –3,342(58), p < 0,001) na ko-
rzyść uczniów widzących. Oznaczać to może, że uczniowie słabo-
widzący nie zawsze zachowują się zgodnie z normami przyjętymi 
w danej szkole, co powoduje obniżenie oceny ze sprawowania. Ich 
społecznie nieakceptowane zachowania nie muszą wcale wynikać  
z nieznajomości zasad społecznych, ale z braku wyobrażenia sobie, 
co się stanie, gdy postąpią tak a nie inaczej oraz z braku umiejętno-
ści przewidywania. Innym wyjaśnieniem może być fakt, że ucznio-
wie słabowidzący mają mniejsze możliwości obserwacji różnych 
zachowań z powodu zawężonego pola widzenia. 

Uzupełnieniem rozważań na temat związków między samo-
świadomością emocji a osiągnięciami szkolnymi uczniów słabowi-
dzących i widzących jest określenie istotnych statystycznie zależno-
ści, jakie występują między poszczególnymi zmiennymi. 

W grupie uczniów z niepełnosprawnością wzroku występują 
cztery istotne zależności. Istnieje ujemna, umiarkowana, istotna 
statystycznie zależność między poziomem Ujawniania Emocji a wy-
nikami z takiego przedmiotu jak chemia (r = –0,528; p < 0,003) oraz 
ujemna, niska, istotna statystycznie zależność między poziomem 
Ujawniania Emocji a wynikami z takiego przedmiotu jak informatyka 
(r = –0,365; p < 0,048). Takie zależności mogą świadczyć o tym, że 
im uczniowie osiągają wyższe oceny z tych dwóch ścisłych przed-
miotów, tym najprawdopodobniej mają większe poczucie lęku 
przed ujawnieniem swoich emocji. Nie chcą pokazywać swoich 
emocji, gdyż obawiają się reakcji nauczyciela. Natomiast między 
poziomem Świadomości Reakcji Fizjologicznych Organizmu a takimi 
przedmiotami jak informatyka (r = –0,365; p < 0,48) i zajęcia artystyczne 
(r = –0,365; p < 0,48) istnieją zależności ujemne, niskie, istotne staty-
stycznie. Oznacza to, że im wyższe oceny uczniowie słabowidzący 
osiągają z powyższych dwóch przedmiotów, tym mniej analizują za-
chowania swojego organizmu, gdyż koncentrują się na sukcesie, czyli 
wysokiej ocenie i nie skupiają się na tym, jak reaguje ich organizm. 
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W grupie uczniów widzących w okresie adolescencji istnieje 
ujemna, niska, istotna statystycznie zależność między poziomem 
Ujawniania Emocji a osiąganymi wynikami z takich przedmiotów 
jak: język polski (r = –0,384; p < 0,040) oraz język obcy (r = –0,366;  
p < 0,046) oraz istnieje ujemna, umiarkowana, istotna statystycznie 
zależność między poziomem Świadomością Reakcji Fizjologicznych 
Własnego Organizmu a wynikiem otrzymywanym biologii (r = –0,413; 
p < 0,023). 

Podsumowanie i wnioski 

Celem zaprezentowanych badań było określenie, czy i jakie róż-
nice istnieją w zakresie osiągnięć szkolnych uczniów z niepełno-
sprawnością wzroku i uczniów widzących w okresie adolescencji 
oraz czy i jakie zależności istnieją pomiędzy samoświadomością 
stanów emocjonalnych pojawiających się u uczniów z niepełno-
sprawnością wzroku znajdujących się w okresie adolescencji, a ich 
osiągnięciami w nauce szkolnej. 

Analizowane wyniki wskazują, że między uczniami z niepełno-
sprawnością wzroku i widzącymi rówieśnikami w okresie adolescencji 
istnieją różnice istotne statystycznie w zakresie następujących przed-
miotów: historia, geografia, chemia, matematyka. fizyka, informatyka, 
zajęcia artystyczne i techniczne oraz zachowanie. Oprócz zajęć arty-
stycznych w każdym przedmiocie uczniowie słabowidzący osiągają 
niższe wyniki. Przyczyny należy szukać w tym, że muszą się oni 
często wspomagać różnymi pomocami dydaktycznymi, aby zrozu-
mieć poszczególne treści. Poza tym posługiwanie się mapą, np. 
podczas lekcji historii czy geografii, kiedy nie można spojrzeć na da-
ną planszę globalnie, tylko trzeba dzielić informacje na części, może 
utrudniać kodowanie danych. Chemia, fizyka, matematyka to przed-
mioty ścisłe, które od ucznia wymagają zapisu ciągów cyfr, zamian 
znaków i również całościowego spojrzenia na rząd liczb i symboli, 
wektorów i schematów. Uczeń z organicznymi możliwościami per-
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cepcyjnymi może skupiać się głównie na próbie odczytania z uży-
ciem pomocy optycznych i nieoptycznych danego ciągu, a nie na 
rozwiązaniu. 

Analizowane wyniki wskazują, że w przypadku badanej grupy 
uczniów słabowidzących w okresie adolescencji między poziomem 
Ujawnianych Emocji i poziomem i Świadomością Reakcji Fizjologicznych 
Organizmu a osiąganymi wynikami w nauce z takich przedmiotów 
jak chemia, informatyka i zajęcia artystyczne istnieją zależności 
istotne statystycznie. Im wyższe uczniowie osiągają rezultaty z tych 
przedmiotów, tym większa może pojawiać się obawa przez ujaw-
nianiem emocji. 

W związku z powyższym bardzo ważne jest, aby wspomóc 
uczniów przez przygotowanie odpowiednich programów profilak-
tycznych, zajęć, warsztatów dotyczących poznawania doświadcza-
nych emocji. Wskazane byłoby też organizowanie treningu mające-
go pokazać, jak reaguje ciało w rożnych sytuacjach – zarówno tych 
przyjemnych, jak i tych trudnych, stresogennych. Uczniowie, wy-
konując różne eksperymenty chemiczne czy osiągając sukces infor-
matyczny, mają większą potrzebę ujawniania swoich emocji i stają 
się w tym zakresie bardziej świadomi. Podobna sytuacja może rów-
nież dotyczyć zajęć artystycznych. Dlatego też należy zapewnić 
uczniom słabowidzącym możliwość ekspresji i prób rozumienia 
tego, co odczuwają 

Poznanie, rozumienie i umiejętność analizowania przeżywa-
nych emocji jest bardzo ważna w procesie kształtowania się relacji  
z innymi ludźmi, tworzenia związków, nabywania kompetencji 
przydatnych w dorosłym życiu. Samoświadomość własnych sta-
nów emocjonalnych pozwala na samorozwój, zwiększa poczucie 
własnej skuteczności oraz samoocenę. Dlatego też placówki eduka-
cyjne i rehabilitacyjne, w których uczą się uczniowie w okresie ado-
lescencji, powinny nie tylko przekazywać wiedzę dotyczącą pod-
stawy programowej, ale także zwracać uwagę na pojawiające się 
emocje i dać możliwość uzewnętrznienia ich celem próby zrozu-
mienia. 



90 IZABELLA KUCHARCZYK 

Bibliografia 

Arshad M., Lodhi M., Congenital Blind and Sight; Emiotional Inteligence Sighted, “The 
Proffesional Medical Journal” 2015, 22(10). 

Beaty L.A., Adolescent self-perception as a function of vision loss, “Adolescence”  
1992, 27. 

Bar-On R., Emotional Quotient Inventory. A measure of emotional intelligence. User’s 
manual, Multi-Health Systems Inc., Toronto 1997. 

Feldmann M., Jeffery P., Co-curricular Assessment Scale Development, “The Journal of 
General Education” 2011, 60, 1. 

Gardner H., Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Media Rodzina, Poznań 2002. 
Goleman D. Inteligencja emocjonalna. Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu lecz od 

umiejętności kierowania emocjami, Media Rodzina, Poznań 2012. 
Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań 1999. 
Izard C.E., Emotional intelligence or adaptive emotions?, “Emotion” 2001, 1. 
Jaworowska A., Matczak A., Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE S. Schutte, 

J. M. Malouffa, L. E. Hall, D. J. Haggerty’ego, J. T. Cooper, C. J. Goldena, L. Dornheim. 
Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2008. 

Kumar S., Singh J., Emotional intelligence and adjustment among visually impairment and 
sighted school students, “Asian Journal of Multi-Dimensional Research” 2013, 
2(8). 

Ledzińska M., Elementy poznawcze i metapoznawcze w inteligencji – od inteligencji po-
znawczej do emocjonalnej, „Psychologia Wychowawcza”, 1999, 42. 

Matczak A., Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli, Wydawnictwo Aka-
demickie „Żak”, Warszawa 2003. 

Matczak A., Knopp K.A., Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowie-
ka, Wydawnictwo Stowarzyszenie Filomatów, Liberi Libri 2013. 

Mayer J.D., Salovey P., Czym jest inteligencja emocjonalna?, [w:] Rozwój emocjonalny  
a inteligencja emocjonalna, red. P. Salovey, D. Sluyter, Dom Wydawniczy Rebis, 
Poznań 1999. 

Obuchowska I. Adolescencja, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okre-
sów życia, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo PWN, War-
szawa 2000, t. 2. 

Parween S., Variables Influencing Emotional Intelligence of Visually Impaired  
Students in Higher Education. “Disability, CBR and Inclusive Development 
DCID”, 2015, vol. 26(1). 

Radochoński M., Psychopatologia życia emocjonalnego dzieci i młodzieży. Wybrane 
zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009. 

Rani R., Emotional intelligence and academic achievement of visually disabled students in 
integrated and segregated schools, “Disabilities and Impairments” 2011, 25(1&2). 



Świadomość stanów emocjonalnych a osiągnięcia w nauce szkolnej uczniów 91 

Rieffe C., Oosterveld P., Miers A.C., Terwogt M.M., Ly V., Emotion Awareness and 
Internalizing Symptoms in Children and Adolescents; The Emotion Awareness Ques-
tionnaire Revised, „Personality and Individual Differences” 2008, 45. 

Rietti S., Emotional Intelligence as Educational Goal: A Case for Caution, “Journal of 
Philosophy of Education” 2008, 42(3-4). 

Salovey P., Mayer J.D., Emotional intelligence, “Imagination, Cognition, and Per-
sonality” 1990, 9. 

Saarni C., Kompetencja emocjonalna i samoregulacja w dzieciństwie, [w:] Rozwój emocjo-
nalny a inteligencja emocjonalna, red. P. Salovey, D.J. Slyter, Dom Wydawniczy 
Rebis, Poznań 1999. 

Thompson R.A., Emotion regulation: a theme in search of definition, “Monographs of the 
Society for Reaserch in Child Development” 1994, nr 2-3. 

Wytykowska A., Petrides K.V., Inteligencja emocjonalna jako dyspozycja. Polska adapta-
cja skali do badania inteligencji emocjonalnej jako cechy TEIque Petridesa i Furnhama, 
„Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo” 2007, 4. 

 
 
 



92 IZABELLA KUCHARCZYK 

 



 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 18/2017 

MAGDALENA OLEMPSKA-WYSOCKA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Aktualne tendencje w wyborze formy 
kształcenia uczniów z uszkodzonym  

słuchem w obecnym systemie oświatowym  
w Polsce 

ABSTRACT: Magdalena Olempska-Wysocka, Aktualne tendencje w wyborze formy 
kształcenia uczniów z uszkodzonym słuchem w obecnym systemie oświatowym w Polsce 
[Current tendencies in choosing the form of education of students with hearing 
impairment in the current educational system in Poland]. Interdyscyplinarne Kon-
teksty Pedagogiki Specjalnej, nr 18, Poznań 2017. Pp. 93–114. Adam Mickiewicz 
University Press. ISSN 2300-391X 

The aim of this article is to present changes in the education of deaf and hard of 
hearing persons over the last 7 years. The trends in the education of children with 
hearing impairment clearly point to the departure from special forms of education 
in favour of public education and integration. These changes, however, are a chal-
lenge for both teachers, parents and students with hearing impairment. 

KEY WORDS: hard of hearing student, deaf student, education of students with hear-
ing impairment 

Wprowadzenie 

Rozwój techniki oraz upowszechnienie aparatów słuchowych, 
implantów ślimakowych, a przede wszystkim powszechność wy-
konywania przesiewowych badań słuchu spowodowało, że współ-
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cześnie w surdopedagogice stosuje się klasyfikację funkcjonalną, 
która wyróżnia dwie grupy dzieci z uszkodzonym narządem słu-
chu. Należą do nich dzieci niesłyszące i słabosłyszące. Dzieci niesły-
szące – to dzieci, które mają uszkodzony słuch w takim stopniu, że 
uniemożliwia im to odbieranie dźwięków mowy w sposób natural-
ny – za pomocą słuchu. Cechą charakterystyczną tej grupy dzieci 
jest niemożność opanowania mowy werbalnej drogą naturalną (po-
przez naśladownictwo). Druga grupa – dzieci słabosłyszące (niedo-
słyszące) – to dzieci z uszkodzonym słuchem w takim stopniu, który 
ogranicza im odbiór mowy drogą słuchową; dziecko słabosłyszące 
może opanować mowę werbalną drogą naturalną – za pośrednic-
twem słuchu1. Kazimiera Krakowiak podkreśla także, że nowe uwa-
runkowania w surdopedagogice spowodowane są m.in.: zmianami  
w dziedzinie wiedzy medycznej, osiągnięciami neurolingwistyki  
i psycholingwistyki rozwojowej, rozwojem teorii i praktyki logope-
dycznej oraz nowych metod wychowania językowego, powstaniem 
nowej filologicznej wiedzy o językach migowych2. W przypadku 
dzieci z uszkodzonym słuchem kluczowe jest także jednoczesne 
uruchomienie badań przesiewowych i sieci instytucji wczesnego 
wspomagania rozwoju3. 

Zmiany te implikują zupełnie nowe możliwości w zakresie edu-
kacji, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uszkodzonym słu-
chem, a także pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ze względu 
na powyższe należy pamiętać, że specjalne potrzeby edukacyjne, 
komunikacyjne dzieci z uszkodzonym słuchem zmieniły się na 
przestrzeni 20-30 lat i wymagają stosowania innych rozwiązań sys-
temowych. 
________________ 

1 B. Szczepankowski, Niesłyszący – głusi – głuchoniemi, WSiP, Warszawa 1998. 
2 K. Krakowiak, Propozycje zmian systemowych w zakresie kształcenia dzieci i mło-

dzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi spowodowanymi przez uszkodzenia słuchu 
(niesłyszących, słabosłyszących, niedosłyszących), „Człowiek – Niepełnosprawność – 
Społeczeństwo” 2016, nr 2(32). 

3 D. Podgórska-Jachnik, Zmiany we współczesnej edukacji osób niesłyszących w Pol-
sce w kontekście wybranych rozwiązań polityki oświatowej, „Niepełnosprawność. Dys-
kursy Pedagogiki Specjalnej” 2016, nr 22, s. 132-152. 
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Orzecznictwo, procedura kwalifikacji  
do formy kształcenia 

Uczniowie z uszkodzonym słuchem mają możliwość kształcenia 
w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach integracyjnych lub z od-
działami integracyjnymi oraz w szkołach specjalnych. Zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 wrze-
śnia 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły 
orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-
pedagogicznych, a także z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad 
działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  
w tym publicznych poradni specjalistycznych wraz z rozporządze-
niami zmieniającymi4 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalne-
go, m.in. dla dzieci z uszkodzonym słuchem (słabosłyszących i nie-
słyszących), wydawane są przez zespoły orzekające organizowane 
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych5. Ze-
spół orzekający jest powoływany przez dyrektora poradni. W jego 
skład wchodzi: dyrektor poradni lub osoba przez niego upoważ-
niona, psycholog, pedagog, lekarz, logopeda, którzy opracowują 
odpowiednie diagnozy6. 

Na wniosek wnioskodawców7 po analizie zebranej dokumenta-
cji medycznej dostarczonej przez nich i na podstawie specjalistycz-
________________ 

4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych 
poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjali-
stycznych. 

5 Zgodnie z rozporządzeniem, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i sła-
bowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem i ZA 
wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za 
zgodą organu prowadzącego. 

6 W skład zespołu, zgodnie z rozporządzeniem, mogą także wchodzić inni spe-
cjaliści, jeśli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny. 

7 Rodziców, prawnych opiekunów dziecka. 
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nych badań przeprowadzonych w poradni (psychologicznych, pe-
dagogicznych, logopedycznych) na posiedzeniu zespołu orzekają-
cego podejmowana jest decyzja dotycząca kształcenia. Zespół orze-
ka o potrzebie kształcenia specjalnego lub o braku takiej potrzeby. 
Wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne orzecze-
nia o potrzebie kształcenia specjalnego składają się z części diagno-
stycznej wynikającej z niej części decyzyjnej, zawierają warunki 
realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, tera-
pii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych 
stron dziecka, a także inne formy pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej. Należy pamiętać, że orzeczenie zawiera zaleconą formę 
kształcenia specjalnego dla uczniów z uszkodzonym słuchem: albo 
w szkole ogólnodostępnej, albo w szkole integracyjnej (lub oddziale 
integracyjnym), albo w szkole specjalnej (lub oddziale specjalnym). 
Jednak ostateczną decyzję w jakiej szkole będzie uczyło się dziecko 
podejmuje rodzic. Na podstawie przedłożonego orzeczenia w orga-
nie prowadzącym dziecko zostaje kierowane do zaleconej formy 
kształcenia8. Orzeczenie jest wydawane na okres roku szkolnego, 
etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole. 

Maria Chróścicka, Wiesława Kodura, Joanna Kosmalowa9 na 
podstawie wieloletniego doświadczenia w diagnostyce oraz moni-
________________ 

8 Por. I. Chrzanowska, Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015; A. Dziurda-Multan, Edukacja dziecka niesłyszą-
cego w szkole ogólnodostępnej wyzwaniem nie tylko dla surdopedagoga, [w:] Kompetencje 
Pedagoga Specjalnego. Aktualne wyzwana dla teorii i praktyki, red. Z. Palak, A. Bujnow-
ska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 
2007; G. Szumski, Prawo rodziców do wyboru formy kształcenia dzieci niepełnosprawnych 
– mechanizm regulacyjny, wartość samoistna czy ideologia?, „Szkoła Specjalna” 2002,  
nr 4, s. 266-272; G. Szumski, Teoretyczne implikacje edukacji włączającej, [w:] Uczeń  
z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej, red. Z. Gajdzica, Humanitas, Sosno-
wiec 2011. 

9 M. Chróścicka, W. Kodura, J. Kosmalowa, Uwarunkowania decyzji o wyborze 
szkoły dla dziecka z wadą słuchu, [w:] Standardy postępowania diagnostyczno-orzekająco-
rehabilitacyjnego wobec dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników pedagogicznych 
poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli szkół, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej i Sportu, Warszawa 2005. 
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torowaniu efektów w edukacji szkolnej dzieci z uszkodzonym słu-
chem opracowały schemat kwalifikacji dziecka do odpowiedniej 
formy kształcenia. Jeżeli dziecko z wadą słuchu uzyskuje wyniki 
powyżej przeciętnej w pełnej skali (słownej i bezsłownej) WISC-R10, 
komunikuje się z otoczeniem za pomocą mowy werbalnej, ma opa-
nowane w podstawowym stopniu techniki szkolne, a jego rodzi-
ce/opiekunowie z nim pracują, można wtedy rokować pomyślnie  
o realizacji programu szkoły ogólnodostępnej. Istotne jest w tym 
przypadku również to, aby nauczyciel pracujący z uczniem rozu-
miał złożoność wady słuchu. Jeśli dziecko z uszkodzonym słuchem 
osiągnęło wyniki na poziomie powyżej przeciętnym, ale tylko  
w skali bezsłownej, komunikuje się za pomocą mowy werbalnej, ale 
w ograniczonym zakresie, ma opanowane w podstawowym zakresie 
techniki szkolne, a jego rodzice z nim pracują, można proponować 
takiemu dziecku realizację obowiązku szkolnego w klasie integra-
cyjnej oraz wnioskować o przygotowanie dla dziecka indywidual-
nego programu, który będzie dostosowany do jego możliwości. Jeśli 
natomiast dziecko z uszkodzonym słuchem uzyskuje tylko wyniki 
przeciętne w badaniach, komunikuje się mową werbalną w bardzo 
ograniczonym zakresie, słabo ma opanowane techniki szkolne,  
a rodzice/opiekunowie cały czas pracują z dzieckiem – powinno się 
wtedy proponować realizację obowiązku szkolnego w szkole dla 
dzieci z uszkodzonym słuchem. Aby proponowana przez specjali-
styczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne forma kształcenia 
była optymalna, należy uwzględnić także: czas diagnozy, okres 
rehabilitacji słuchu i mowy, korzyści z aparatów słuchowych (czy 
też implantów ślimakowych), możliwość współpracy z rodzicami  
w procesie terapii, poziom rozwoju języka, poziom zdolności inte-
lektualnych, opanowanie technik szkolnych, koncentracja uwagi, 
umiejętność samodzielnej pracy, funkcjonowanie emocjonalno-spo-
łeczne11. 
________________ 

10 WISC-R (Wechsler Intelligence Scale for Children) – Skala Inteligencji Wechsle-
ra dla Dzieci – wersja zmodyfikowana. Jest to test psychologiczny, służący do po-
miaru inteligencji ogólnej. 

11 M. Chróścicka, W. Kodura, J. Kosmalowa, op. cit. 
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Możliwości kształcenia 

Zgodnie z ustawą o prawie oświaty12, a także odpowiednimi 
rozporządzeniami ministerialnymi13 uczeń, który zostanie objęty 
kształceniem specjalnym (we wszystkich trzech formach – specjal-
nej, integracyjnej, ogólnodostępnej), musi mieć odpowiednio dosto-
sowany program wychowania przedszkolnego i program nauczania 
do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych. Podstawę dostosowania stanowi 
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), uwzględ-
niający zalecenia do pracy z dzieckiem, które zostały zawarte  
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Program zostaje 
opracowany przez zespół14 na podstawie wielospecjalistycznej oce-
ny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, z uwzględnieniem 
zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 
a także w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psycho-
logiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. Program 
zostaje opracowany na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie  

________________ 

12 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo Oświatowe, (Dz. U. z 2016 r.,  
poz. 59). 

13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w spra-
wie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzie-
ży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowa-
niem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113), Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warun-
ków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1652) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  
i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532), Rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzie-
lania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przed-
szkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1643). 

14 Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący 
zajęcia z dzieckiem lub uczniem. 
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o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap 
edukacyjny. Istotą Programu Edukacyjno-Terapeutycznego jest 
uwzględnienie zakresu i sposobu dostosowania programu wycho-
wania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych do indywidu-
alnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, możliwości psychofi-
zycznych dziecka poprzez zastosowanie odpowiednich metod  
i form pracy. Program określa także formy i okres udzielania dziec-
ku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej (wraz  
z wymiarem godzin), działania wspierające rodziców, zakres współ-
działania z innymi placówkami, instytucjami, zakres współpracy 
nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka oraz zajęcia rewalida-
cyjne15. 

Uwzględniając współczesne tendencje oświatowe, które są coraz 
częściej obserwowane w realiach istniejących w szkolnej rzeczywi-
stości idei systemu włączającego, jak pisze Iwona Chrzanowska16, 
należy się spodziewać, że coraz więcej dzieci ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi będzie uczęszczało do klas w szkołach ogólno-
dostępnych. Obecnie zauważyć także można znaczny wzrost liczby 
dzieci z uszkodzonym słuchem kształconych w szkolnictwie ogól-
nodostępnym i integracyjnym. Spowodowany jest on zmianami  
w przepisach oświatowych17, większą świadomością rodziców od-
nośnie do możliwości kształcenia ich dzieci, ale także niestety co raz 
większą ich presją do tego, aby dziecko uczęszczało do szkoły ogól-
________________ 

15 Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku dziecka niesłyszącego mogą to być 
np. zajęcia nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji 
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowa-
niem społecznym). 

16 I. Chrzanowska, Poziom wrażliwości edukacyjnej uczniów upośledzonych umysło-
wo w stopniu lekkim jako predykator szans edukacyjnych, [w:] Osoba niepełnosprawna  
w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego, red. C. Kossakowski, A. Krause, 
A. Żyta, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007. 

17 Ustawa o systemie oświaty MEN z dnia 7 września 1991 r. i 1993 z później-
szymi zmianami, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, (Dz. U.  
z 2016 r., poz. 59). 
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nodostępnej. Jak pisze Jolanta Barańska18, tendencja ta wynika rów-
nież z postępu w medycynie19 i technice20, wzrostu liczby dzieci 
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju21, wzrostu liczby pla-
cówek, gdzie dokonywana jest diagnoza audiologiczna, surdopeda-
gogiczna, surdopsychologiczna, surdologopedyczna, a także wzrostu 
liczby poradni i ośrodków zajmujących się pomocą psychologiczno-
pedagogiczną i wspomaganiem rozwoju dzieci z uszkodzonym 
słuchem, upowszechnienia wiedzy na temat możliwości rozwojo-
wych uczniów z uszkodzonym słuchem. 

Badania Magdaleny Olempskiej22 dotyczące ścieżek edukacyj-
nych uczniów z uszkodzonym słuchem przeprowadzone na terenie 
województwa łódzkiego również pokazują tendencję kształcenia 
dzieci w placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych. Badania-
mi objęto 283 dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem w tym 
________________ 

18 J. Barańska, Dzieci z uszkodzonym słuchem w nauczaniu integracyjnym, „Szkoła 
Specjalna” 2003 nr 4, s. 236-239. 

19 W Polsce, Od 2002 r., dzięki Programowi Powszechnych Przesiewowych Ba-
dań Słuchu u Noworodków, zostało przebadanych prawie 5 000 000 dzieci, wypo-
sażono w sprzęt do przeprowadzania badań przesiewowych wszystkie oddziały 
noworodkowe, stworzono nie tylko system przesiewowych badań (wykonywanych 
w 416 ośrodkach I stopnia referencyjności), ale również ośrodki II i III stopnia (kolejno 
75 i 24 ośrodków), do których kierowane są noworodki z podejrzeniem wad słuchu. 
W efekcie Programu na dalsze leczenie skierowanych zostało ok. 278 955 dzieci  
z podejrzeniem występowania wady słuchu (źródło: http://www.wosp.org.pl/me 
dycyna/nasze_programy/badania_sluchu [dostęp 25.06.2017]). 

20 Intensywny rozwój techniki prowadzi do konstruowania coraz to lepszych 
urządzeń wspomagających słyszenie – aparatów słuchowych, implantów ślimako-
wych czy też systemu FM, a także dzięki wczesnej diagnostyce mogą być one sto-
sowane już bardzo wcześnie. 

21 Z danych SIO (Systemu Informacji Oświatowej) wynika, że rokrocznie wzra-
sta liczba dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną a także liczba wy-
dawanych opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dane wskazują, że 
w roku 2008 dzieci objętych WWR było 14021, w 2011 r. – 18320, 2013 r. – 25592 
(źródło: http://brpd.gov.pl/sites/default/files/wyst_2014_07_24_men_odp_01.pdf 
[dostęp 25.06.2017]). 

22 M. Olempska, Ścieżki edukacyjne uczniów z uszkodzonym słuchem, [w:] W kręgu 
niepełnosprawności – teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej, 
red. T. Żółkowska, L. Konopska, Wydawnictwo Print Group, Szczecin 2009. 



Aktualne tendencje w wyborze formy kształcenia uczniów z uszkodzonym słuchem 101 

117 dziewcząt i 166 chłopców, którzy zostali poddani specjalistycz-
nym diagnozom (psychologicznym, pedagogicznym, logopedycz-
nym, lekarskim) na potrzeby zespołów orzekających na terenie wo-
jewództwa łódzkiego. Dokonano analizy dokumentacji23 uczniów, 
która pozwoliła ustalić, w jakiej formie lub jakich formach kształce-
nia odbywał się ich proces edukacji. Na etapie wychowania przed-
szkolnego łatwo zauważyć, że zdecydowana większość dzieci 
uczęszcza do placówek ogólnodostępnych (135 dzieci) lub integra-
cyjnych (110 dzieci), co może być podyktowane większą dostępno-
ścią tych form kształcenia na tym etapie edukacji, bliskością od 
miejsca zamieszkania, a także samym wyborem rodziców. Do szkół 
podstawowych ogólnodostępnych trafiają w większości uczniowie 
z lekkim (18 dzieci) i umiarkowanym stopniem uszkodzenia słuchu 
(31 dzieci), do szkół specjalnych dla słabosłyszących – z lekkim, 
umiarkowanym i znacznym. Natomiast zdecydowana większość 
uczniów z głębokim uszkodzeniem słuchu uczęszcza do szkół dla 
niesłyszących. Przeprowadzona analiza formy kształcenia na po-
ziomie gimnazjum pokazuje, że zdecydowana większość uczniów 
kształci się w szkołach dla dzieci słabosłyszących oraz dla niesły-
szących. Jak wynika z „Raportu o sytuacji osób głuchych w Pol-
sce”24, niepokojący jest fakt systematycznego zmniejszania się liczby 
dzieci w szkołach dla głuchych i niedosłyszących w normie intelek-
tualnej. Jak wskazują autorzy raportu, do tych szkół coraz częściej 
przychodzą dzieci z dodatkowymi niepełnosprawnościami np.  
autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną. Powoduje to, że 
szkoły specjalne posługują się programem nauczania, który nie 
uwzględnia specyfiki głuchych, a szkoły ogólnodostępne nie są 
przygotowane do efektywnego kształcenia dzieci z taką niepełno-
sprawnością i z takimi problemami komunikacyjnymi. 
________________ 

23 Zebrane dane dotyczą lat 2004/05-2008/09, analizie poddano orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego, protokoły z zespołów orzekających ds. uszko-
dzeń słuchu w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa 
Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi. 

24 Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczni-
ku Praw Obywatelskich, red. Marek Świdziński, Warszawa 2014. 
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Analiza danych ogólnopolskich z Systemu Informacji Oświato-
wej (SIO) pozwala również zauważyć pewne tendencje dotyczące 
kształcenia dzieci i młodzieży z wadą słuchu. W przypadku dzieci 
słabosłyszących25 widoczny jest wzrost liczby uczniów w placów-
kach ogólnodostępnych i integracyjnych – w przedszkolu, szkole 
podstawowej i gimnazjum. Na przełomie ostatnich siedmiu lat jest 
on dość wysoki i wynosi odpowiednio: dla przedszkola ogólnodo-
stępnego i integracyjnego o 554 dzieci, szkoły podstawowej o 1350 
uczniów, dla gimnazjum 425. Dane liczbowe pozwalają także za-
uważyć tendencje spadkowe w przypadku szkolnictwa specjalnego 
– na poziomie przedszkola – o 30 dzieci, szkoły podstawowej spe-
cjalnej – o 39, gimnazjum – o 100 uczniów. 

Tabela 1. Zestawienie liczby uczniów słabosłyszących w latach szkolnych 2010/2011-  
 2016/2017 

Rok 
szkolny 

Liczba dzieci słabosłyszących w: 

Przedszkolu 
ogólnodostęp-
nym lub inte-

gracyjnym 

Przed-
szkolu 
specjal-

nym 

SP ogólno-
dostępnej 

lub integra-
cyjnej 

SP spe-
cjalnej 

Gimnazjum 
ogólnodostęp-
nym lub inte-

gracyjnym 

Gimna-
zjum spe-
cjalnym 

2010/2011 528 30 2947 306 1732 327 

2011/2012 618 30 3087 265 1904 266 

2012/2013 684 25 3304 221 1959 227 

2013/2014 808 34 3444 215 1964 217 

2014/2015 861 35 3801 238 2025 205 

2015/2016 957 43 4189 246 2131 187 

2016/2017 1082 60 4297 267 2157 227 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w Systemie Informa- 
cji Oświatowej, http://www.cie.men.gov.pl/index.php/dane-statystyczne/139.html [dostęp: 
1.07.2017] 

________________ 

25 Zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Międzynarodowe Biuro Audiofo-
nologii (BIAP), uczeń słabosłyszący to uczeń z uszkodzeniem słuchu w stopniu 
lekkim lub umiarkowanym a uczeń niesłyszący to dziecko z uszkodzeniem słuchu 
w stopniu znacznym lub głębokim. 
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Graficzna prezentacja danych liczbowych pokazująca tendencje 
dotyczące kształcenia uczniów z lekkim i umiarkowanym uszko-
dzeniem słuchu, została zaprezentowana na poniższym wykresie 1. 

 

Wykres 1. Zestawienie liczby uczniów słabosłyszących w latach szkolnych 2010/2011- 
 2016/2017 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w Systemie Informacji 
Oświatowej, http://www.cie.men.gov.pl/index.php/dane-statystyczne/139.html [dostęp: 
1.07.2017] 

W przypadku dzieci i młodzieży niesłyszących, z uszkodzeniem 
słuchu w stopniu znacznym i głębokim, tendencje wzrostowe nie są 
już tak spektakularne. Następuje wzrost liczby dzieci uczęszczają-
cych do przedszkola ogólnodostępnego i integracyjnego o 92, ale 
tendencje wzrostowe są także widoczne w przypadku przedszkola 
specjalnego (wzrost liczby dzieci w ciągu ostatnich siedmiu lat wy-
nosi 32). Na poziomie szkoły podstawowej widoczny jest znaczny 
wzrost liczby kształconych tam dzieci w przypadku szkoły ogólno-
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dostępnej i integracyjnej o 246 uczniów, na niekorzyść szkoły spe-
cjalnej (spadek o 210 kształconych w tej formie uczniów). Warto 
zauważyć, że na poziomie kształcenia gimnazjalnego znaczna więk-
szość uczniów niesłyszących uczęszcza do placówek specjalnych. 
Różnice te są wyraźne i na przełomie ostatnich siedmiu lat nie ule-
gły dużej zmianie26. 

Tabela 2. Zestawienie liczby uczniów niesłyszących w latach szkolnych 2010/2011- 
 2016/2017 

Rok 
szkolny 

Liczba dzieci niesłyszących w: 

Przedszkolu 
ogólnodostęp-
nym lub inte-

gracyjnym 

Przed-
szkolu 
specjal-

nym 

SP ogólnodo-
stępnej lub 

integracyjnej 

SP spe-
cjalnej 

Gimnazjum 
ogólnodostęp-
nym lub inte-

gracyjnym 

Gimnazjum 
specjalnym 

2010/2011 126 49 168 499 108 380 

2011/2012 156 59 198 449 107 391 

2012/2013 174 71 258 436 131 382 

2013/2014 197 85 310 390 133 366 

2014/2015 225 89 349 358 143 307 

2015/2016 188 99 404 319 157 302 

2016/2017 218 81 414 289 162 229 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w Systemie Informa- 
cji Oświatowej, http://www.cie.men.gov.pl/index.php/dane-statystyczne/139.html [dostęp: 
1.07.2017] 

Graficzna prezentacja danych liczbowych pokazująca tendencje 
dotyczące kształcenia uczniów z znacznym i głębokim uszkodze-
niem słuchu, została zaprezentowana na poniższym wykresie 2. 
________________ 

26 Podobne tendencje dotyczące kształcenia dzieci z uszkodzonym słuchem wi-
doczne są w Anglii, Izraelu, Australii i w Stanach Zjednoczonych (Powers S., Inclusion 
is an attitude not a place: Parts 1 and 2, “Journal of the British Association of Teachers of 
the Deaf” 1996, 20; Power D., Hyde M., The characteristics and extent of participation of 
deaf and hard-of-hearing students in regular classes in Australian schools, “Journal of Deaf 
Studies and Deaf Education” 2002, 7; Zanberg S., Education of children with hearing 
impairment: Targets and their realization, Israel Ministry of Education, Jerusalem 2005). 
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Wykres 2. Zestawienie liczby uczniów niesłyszących w latach szkolnych 2010/2011- 
 2016/2017 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w Systemie Informa- 
cji Oświatowej, http://www.cie.men.gov.pl/index.php/dane-statystyczne/139.html [dostęp: 
1.07.2017] 

Jak podkreśla Małgorzata Kupisiewicz27, do niedawna po-
wszechne było przekonanie, że kształcenie dzieci z uszkodzonym 
słuchem powinno mieć charakter segregacyjny i kompensacyjny. 
Współcześnie przekonanie to ustępuje miejsca na rzecz kształcenia 
integracyjnego. Tendencja ta wynika głównie z postulatów, jakie 
były stawiane przeciwko kształceniu specjalnemu. Dotyczyły one 
m.in.: nadmiernie opiekuńczej i ochraniającej atmosfery, jaka pano-
wała w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ograni-
czeń w porozumiewaniu się z rówieśnikami o podobnym (zazwy-
czaj niskim) poziomie rozwoju językowego28, ograniczeń w zakresie 
________________ 

27 M. Kupisiewicz, Kształcenie dzieci z wadą słuchu w systemie integracyjnym jako 
wyzwanie dla surdopedagogiki, „Szkoła Specjalna” 2006, nr 5, s. 330-337. 

28 Jeśli pod uwagę zostanie wzięty fakt, że około 90% dzieci z uszkodzonym 
słuchem rodzi się w rodzinach słyszących – problem ten nabiera dużego znaczenia. 
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stymulacji do normalnego rozwoju oraz przystosowania społeczne-
go, kształtowanie się izolacyjnych postaw społecznych. Pomimo 
wielu trudności, na które napotykają uczniowie z uszkodzonym 
słuchem uczęszczający do szkolnictwa ogólnodostępnego, stwier-
dza się, że jest to pożądana forma edukacji. Jak podkreśla Grażyna 
Dryżałowska29, szkoły ogólnodostępne-rejonowe są zobligowane do 
przyjęcia każdego ucznia ze swojego rejonu. W przypadku ucznia  
z uszkodzonym słuchem obowiązek wsparcia w procesie edukacji, 
zwłaszcza na początku upowszechnienia integracyjnych form edu-
kacji, spoczywał na środowisku rodzinnym, głównie na matkach, 
które często przejmowały na siebie rolę drugiego nauczyciela. Jak 
donoszą badania Agnieszki Sakowicz-Boboryko30, rodzice dzieci  
z uszkodzonym słuchem bardzo często napotykali na utrudnienia 
wynikające m.in.: z braku odpowiednich kompetencji nauczycieli 
szkół ogólnodostępnych31 do pracy z dziećmi niesłyszącymi. Jak 
pisze autorka, powodzenie ucznia z uszkodzonym słuchem  
w szkolnictwie ogólnodostępnym stanowi efekt ciężkiej i żmudnej 
pracy dziecka oraz rodziców. Jak wskazują badania, do najistotniej-
________________ 

29 G. Dryżałowska, Integracja edukacyjna a integracja społeczna. Satysfakcja z życia 
osób niesłyszących, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015. 

30 A. Sakowicz-Boboryko, Podmiotowa rola rodziców w edukacji integracyjnej uczniów 
z wadą słuchu, [w:] Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi, red. D. Osik, A. Wojnarska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, A. Sakowicz-Bo-
boryko, Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową. W kręgu 
odpowiedzialności, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2016. 

31 W 2009 r. powstał projekt w ramach programu Leonardo da Vinci badający 
kompetencje nauczycieli pracujących z dziećmi z wadą słuchu w Europie. Badania 
pokazały, że choć nauczyciele i osoby pracujące z osobami niesłyszącymi były  
w każdym z krajów partnerskich, to poziom ich kwalifikacji, wiedza i role były bardzo 
różne. W niektórych krajach, takich jak Dania i Anglia, posiadanie specjalistycznych 
kwalifikacji jako nauczyciel osób niesłyszących jest obowiązkowe. W innych nie ma 
takiego wymogu ani nawet nie są jasno określone kryteria wiedzy, umiejętności  
a także zrozumienie, że nauczyciele, którzy specjalizują się w pracy z dziećmi z wadą 
słuchu powinni mieć odpowiednie kwalifikacje. Badania pokazały także, że występu-
ją znaczne różnice w całej Unii Europejskiej w dostępie do odpowiedniego rodzaju 
wsparcia, jakie powinno być zapewnione dziecku i jego rodzinie (http://www.batod. 
org.uk/downloads/leonardo.pdf [dostęp: 14.12.2016]. 
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szych czynników powodzenia szkolnego uczniów z uszkodzonym 
słuchem zalicza się: poziom wykształcenia rodziców, zainteresowa-
nie rodziców sytuacją rewalidacyjną dziecka, poziom wiedzy rodzi-
ców na temat niepełnosprawności własnego dziecka, status mate-
rialny rodziny, wychowawcza atmosfera w domu rodzinnym. 

Już w latach 70. XX w. Kazimierz Kirejczyk32 na podstawie ba-
dań empirycznych stwierdził, że nauczanie dzieci z wadą słuchu  
w szkołach ogólnodostępnych daje im możliwość optymalnego 
rozwoju wraz ze słyszącymi rówieśnikami, wprowadza w normalne 
środowisko, gdzie nie różnią się niczym od ludzi słyszących – poza 
wadą słuchu. Jak pisze autor u podstaw nowoczesnego nauczania  
i wychowania uczniów z uszkodzonym słuchem powinna leżeć 
integracja, a nie izolacja. W literaturze przedmiotu istnieje wiele 
doniesień z badań empirycznych odnoszących się do pozytywnego 
wpływu integracji na proces kształcenia i wychowania ucznia  
z wadą słuchu. Urszula Eckert33 do istotnych korzyści kształcenia 
dzieci z uszkodzonym słuchem zalicza: 

• zapobieganie rozłące dziecka z domem rodzinnym, środowi-
skiem jakie jest dziecku najbliższe, 

• zapobieganie różnicom pomiędzy dziećmi, 
• nawiązywanie kontaktu ze słyszącymi rówieśnikami, 
• społeczny rozwój ucznia z uszkodzonym słuchem, rozwój jego 

umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, 
• motywacja do nauki mowy werbalnej – wzrost zasobu słow-

no-pojęciowego mowy, rozwój języka dziecka, 
• specjalistyczna opieka pedagogiczna (surdopedagogiczna), logo-

pedyczna, psychologiczna, uwzględniająca umiejętności i moż-
liwości dziecka, 

• mobilizacja i motywacja rodziców do pracy z dzieckiem. 
Współcześnie jednym z najistotniejszych wyzwań, jakie stoją 

przed pedagogiką specjalną i ogólną, jest realizacja koncepcji wspól-
________________ 

32 K. Kirejczyk, Nauczanie głuchych razem ze słyszącymi, PWN, Warszawa 1970. 
33 U. Eckert, Problemy wczesnego diagnozowania, poradnictwa i kształcenia integra-

cyjnego dzieci z wadą słuchu, [w:] Dylematy pedagogiki specjalnej, red. A. Rakowska,  
J. Baran, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000. 
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nego, włączającego kształcenia dzieci z uszkodzonym słuchem ze 
słyszącymi rówieśnikami. Sukces takiej formy kształcenia uczniów 
niesłyszących i słabosłyszących zależy od wielu czynników, m.in.: 
tkwiących w samym dziecku (stopień uszkodzenia słuchu), jego 
możliwościach, postawach nauczycieli i rówieśników, warunków  
w jakich odbywa się proces dydaktyczny, przygotowania nauczy-
cieli szkół ogólnodostępnych do pełnienia funkcji rewalidacyjnych34. 
Obecnie szkoły ogólnodostępne staną przed wyzwaniem konieczne-
go dostosowywania się do ucznia, również takiego, który przejawia 
niższy poziom językowy niż jego rówieśnicy. Dziecko z uszkodzo-
nym słuchem, rozpoczynające naukę szkolną charakteryzuje się 
opóźnionym rozwojem językowym. Na stopień tego opóźnienia 
wpływa wiele czynników m.in.: indywidualne właściwości ucznia, 
moment rozpoczęcia rehabilitacji logopedycznej itp. Im poziom 
językowy będzie bardziej odbiegał od norm rozwojowych, tym 
większe będzie potencjalne zagrożenie niepowodzeniem szkolnym. 
Sukces szkolny ucznia z uszkodzonym słuchem zależy także od 
szkoły. Istotne jest, aby stworzyć takie warunki, w których mniej 
kompetentny uczeń będzie miał okazje do przeżywania sukcesów. 
Ważne są również warunki, jakie szkoła tworzy do opanowania 
umiejętności, kompetencji, wiedzy oraz stopień zrozumienia istoty 
problemów, z jakimi uczeń z uszkodzonym słuchem spotyka się 
każdego dnia (np. relacje z rówieśnikami, nauczycielami). Wsparcie, 
jakie zostanie udzielone uczniowi w rozwiązywaniu tych proble-
mów, ma decydujący wpływ na stosunek dziecka do szkoły35. 

Kształcenie integracyjne może stwarzać wiele problemów orga-
nizacyjnych, merytorycznych oraz technicznych. W przypadku 
uczniów z uszkodzonym słuchem są to zazwyczaj bariery związane 
z komunikacją, ale także wynikające z braku specjalistycznej wiedzy 
surdopedagogicznej nauczycieli. Problemy te prawdopodobnie 
stanowią główną przyczynę braku chęci przyjmowania uczniów 
________________ 

34 M. Kupisiewicz, op. cit., s. 330-337. 
35 G. Dryżałowska, Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja 

edukacyjna, model kształcenia integracyjnego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 2007. 
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słabosłyszących i niesłyszących do szkół ogólnodostępnych czy 
integracyjnych. W efekcie często zdarza się, że uczeń z uszkodze-
niem słuchu nie radzi sobie z wymaganiami i warunkami kształce-
nia w szkole integracyjnej czy ogólnodostępnej. Wówczas – po kilku 
miesiącach, a niekiedy nawet dopiero po kilku latach – dochodzi do 
rekwalifikacji zalecanej formy kształcenia i dziecko zostaje przenie-
sione do szkoły specjalnej36. Jednakże podstawową zaletą kształce-
nia dzieci z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej jest stymulujące 
środowisko pełnosprawnych rówieśników, które przede wszystkim 
wpływa na społeczną integrację oraz wspieranie mowy i myślenia 
uczniów z uszkodzonym słuchem. Taki uczeń w szkole ogólnodo-
stępnej otaczany jest mową werbalną, musi zwracać uwagę na sło-
wa, które są do niego kierowane, ale też sam komunikuje się za 
pomocą mowy dźwiękowej. Powoduje to, że szybciej opanowuje 
mowę i potrafi lepiej wykorzystać język do zdobywania nowych 
wiadomości i umiejętności. Do głównych wad zalicza się natomiast: 
werbalne metody pracy, brak specjalistycznej wiedzy nauczycieli, 
którzy nie znają specyfiki rozwoju i uczenia się uczniów z uszko-
dzonym słuchem oraz dość liczne zespoły klasowe. Te ostatnie sta-
nowią istotne przeszkody w zaspokajaniu potrzeb dydaktycznych 
ucznia oraz przyczynę jego niepowodzeń szkolnych. Kształcenie 
dziecka z uszkodzonym słuchem wymaga silnego zaangażowania 
rodziców w pracę szkoły. Rodzice nie mogą ograniczać się wyłącz-
nie do pomocy dziecku podczas odrabiania lekcji. Bardzo często 
odgrywają rolę drugiego pedagoga, pomagają w nadrabianiu wia-
domości szkolnych, wyjaśniają dziecku wiele trudnych dla niego 
terminów, zwrotów językowych, pomagają w rozumieniu treści, 
jakie są zawarte w szkolnych podręcznikach37. Należy podkreślić, 
że kwestia wyboru szkoły dla dziecka stanowi trudną i odpowie-
dzialną decyzję rodziców. Uwzględnianych jest wiele czynników, 
np. rodzaj szkoły (ogólnodostępna, integracyjna, specjalna), jej loka-
lizacja, oferta edukacyjna, koszty związane z kształceniem, kompe-
tencje nauczycieli w zakresie możliwości pracy z uczniem, wsparcie 
________________ 

36 B. Szczepankowski, Niesłyszący – głusi – głuchoniemi, WSiP, Warszawa 1998. 
37 G. Dryżałowska, Rozwój językowy… 
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edukacyjne i terapeutyczne, a także możliwość kontaktu dziecka  
z rówieśnikami bez niepełnosprawności, ale i z innymi dziećmi  
z niepełnosprawnością, czy też możliwość korzystania z doświad-
czeń innych rodziców. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością 
słuchową obecność innych głuchych dzieci jest szczególnie istotna 
ze względu na to, że daje możliwość komunikacji w języku migo-
wym, choć nie przez wszystkich rodziców jest to postrzegane  
w kategoriach korzyści, a raczej jako „śmierci dla mowy werbalnej” 
– co może powodować niczym nieuzasadniony lęk przed kontaktem 
z innymi niesłyszącymi i ich naturalnym sposobem komunikacji38. 

W kontekście dokonywanych wyborów edukacyjnych należy 
także uwzględnić niezwykle ważne aspekty społeczno-kulturowe, 
które leżą u ich podstaw. Jak podkreślają autorzy „Raportu o sytua-
cji osób głuchych w Polsce”, warunkiem poprawy sytuacji osób 
niesłyszących w Polsce jest wprowadzenie edukacji dwujęzycznej. 
W edukacji niesłyszących idea ta wynika z uznania głuchych za 
mniejszość językową. Dziecko głuche musi dostać pierwszy język – 
język migowy, a drugim krokiem jest nauczenie go języka większo-
ści – języka fonicznego. Jak podkreślają autorzy, znajomość języka 
migowego jest jedyną drogą umożliwiającą dziecku niesłyszącemu 
zaspokojenie podstawowych potrzeb (tj. wczesnej komunikacji  
z rodzicami, rozwijania zdolności poznawczych, zdobywania wie-
dzy). Doktryna dwujęzyczności funkcjonuje wówczas, gdy otocze-
nie uzna język migowy za pełnowartościowy język. W Polsce usta-
wa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) określa język 
migowym (PJM) – jako naturalny wizualno-przestrzenny język ko-
munikowania się osób uprawnionych, nie określając jego statusu 
psycholingwistycznego (czy jest językiem pierwszym czy drugim), 
choć zabezpiecza podstawowe prawa osób z uszkodzonym słuchem 
do możliwości korzystania z tłumacza39. Jednakże, jak wskazuje 
________________ 

38 D. Podgórska-Jachnik, Uwarunkowania i perspektywy edukacji włączającej osób  
z uszkodzonym słuchem, [w:] Edukacja Niesłyszących, red. E. Twardowska, M. Kowal-
ska, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, Łódź 2011. 

39 D. Podgórska-Jachnik, Zmiany we współczesnej edukacji…, s. 132-152. 
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raport, szkoły dla niesłyszących nie są przygotowane do kształcenia 
dwujęzycznego. Przyczyn jest kilka, m.in.: kompetencja językowa 
nauczyciela (nauczyciele posługują się systemem językowo-migo-
wym, który nie jest językiem naturalnym, jest odmianą migową 
języka polskiego. Brak kompetencji językowej w zakresie PJM po-
woduje zablokowanie komunikacji między nauczycielami a dzieć-
mi), metodyka nauczania dzieci (brak programu nauczania PJM, 
brak podręczników dla dzieci uczących się dwujęzycznie), kwalifi-
kacje nauczycieli40 (brak wymagań wobec nauczycieli, brak odpo-
wiednich przedmiotów w programach studiów), wczesna inter-
wencja (koncentracja jedynie na rozwoju języka fonicznego). 

Należy podkreślić także ważność rozwoju tożsamości społecz-
no-kulturowej Głuchych. Jest on niezwykle istotny, aby osoby z uszko-
dzonym słuchem: mogły poczuć się wartościowe (pełnowartościowe), 
mogły poczuć się sprawcze, miały grupę odniesienia, która gwarantuje 
im możliwość identyfikacji i bezpieczeństwa oraz stanowi dobry punkt 
wyjścia do kształtowania się tożsamości indywidualnej bez neurotycz-
nego poczucia lęku. W przypadku dzieci i młodzieży szczególnie 
istotne jest, aby miały wzorce dojrzałych osobowości dorosłych nie-
słyszących, które pełnią ważną rolę modeli w wychowaniu i w od-
ważnym kreowaniu własnych ścieżek rozwoju41. 
________________ 

40 Jak podaje M. Czajkowska-Kisil i A. Klimczewska, Rola języka migowego w kształ-
towaniu tożsamości Głuchych w Polsce, [w:] Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, 
red. E. Woźnicka, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, Łódź 2007, w szkołach 
dla głuchych, pracuje niewielu nauczycieli, którzy dobrze znają naturalny język 
migowy, dlatego nauczyciel ze znajomością PJM cieszy się dużym autorytetem 
wśród dzieci, ze względu na możliwość naturalnego porozumiewania się. Jak podaje 
D. Podgórska-Jachnik, Uwarunkowania i perspektywy edukacji włączającej osób z uszko-
dzonym słuchem, [w:] Edukacja Niesłyszących, red. E. Twardowska, M. Kowalska, 
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, Łódź 2011, nauczyciel z uszkodzonym 
słuchem: rozumie sytuację ucznia niesłyszącego, może być znakomitym wzorcem 
naturalnego języka migowego, może być wzorcem osobowym podnoszącym po-
ziom aspiracji edukacyjnych niesłyszących uczniów, stwarza okazję do rozwijania 
wyobrażeń dzieci pełnosprawnych o innym człowieku, odmiennym przez swoją 
niepełnosprawność; osłabia lęk przed innością i głuchotą. 

41 D. Podgórska-Jachnik, Głusi wśród słyszących – głusi wśród Głuchych. Problemy 
integracji społecznej osób z uszkodzonym słuchem w aspekcie tożsamościowym, [w:] Tożsa-
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Podsumowanie 

Możliwości słuchowe i językowe dzieci niesłyszących i słabosły-
szących, ulegając zmianie w ciągu ostatnich lat, wskazują na nową 
erę w edukacji i postępowania terapeutycznym w tej populacji. 
Dzięki korzyściom, jakie za sobą niosą m.in.: badania przesiewowe 
słuchu, programy wczesnego wspomagania rozwoju, rozwój tech-
nologii, a także założenia edukacji włączającej, zdecydowana więk-
szość dzieci z uszkodzonym słuchem na możliwość kształcenia  
w placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych. Nie należy także 
zapominać o aspektach społeczno-kulturowych i emancypacyjnych 
w edukacji niesłyszących, a przede wszystkim o języku migowym 
jako alternatywie dla kształcenia w języku fonicznym czy też  
o edukacji dwujęzycznej, za którą silnie optują środowiska niesły-
szących w Polsce. 
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lear implants in the sequential mode 
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Wstęp 

Sprawnie działający słuch jest jednym ze zmysłów, dzięki któ-
rym dziecko eksploruje rzeczywistość. Jest narzędziem, za pomocą 
którego można odkryć język, nauczyć się komunikować z innymi 
ludźmi. Prawidłowe słyszenie warunkuje nie tylko percepcję mowy 
na drodze słuchowej oraz rozumienie komunikatów kierowanych 
pośrednio i bezpośrednio do nas, lecz także umożliwia kontrolę 
własnych produkcji wokalnych. Jeszcze w życiu płodowym mózg 
dziecka, w toku ontogenezy, zostaje przygotowany do zwracania 
uwagi na mowę ludzką. Przysłuchiwanie się językowi dźwięko-
wemu, którym komunikują się inni ludzie, już w kilku pierwszych 
miesiącach życia dziecka wystarcza, aby struktury nerwowe odpo-
wiedzialne za umiejętność rozumienia i tworzenia funkcjonalnych 
konstrukcji językowych doskonaliły się1. Głębokie uszkodzenie słuchu 
powstałe w okresie prelingwalnym jest bardzo poważną niepełno-
sprawnością. Może ograniczać kontakt z innymi ludźmi, a w kon-
sekwencji uniemożliwić pełny, harmonijny rozwój dziecka. 

Brak rozwoju języka służącego do komunikacji oraz budowania 
„mowy wewnętrznej” skutkuje narastaniem procesów deprywacji 
informacyjnej, co prowadzi do ograniczeń w rozwoju poznawczym. 
Pojawiające się trudności w funkcjonowaniu społecznym oraz pro-
blemy psycho-emocjonalne dotyczące umiejętności interpretowania 
świata i postaw innych osób z najbliższego otoczenia może skutko-
wać u dziecka, a później młodego niesłyszącego człowieka poczu-
ciem izolacji, wyobcowania, lęku oraz wycofania. Dlatego tak waż-
ne jest, aby jak najwcześniej wykryć i zdiagnozować głuchotę oraz 
zaburzenia słuchu, aby zminimalizować negatywne konsekwencje 
funkcjonalnych ograniczeń. Szybka diagnoza oraz interwencja me-
dyczna skutkująca zaopatrzeniem dziecka w aparaty słuchowe daje 
szansę na rozpoczęcie oddziaływań rehabilitacyjnych przed upły-
wem okresu krytycznego dla rozwoju danej funkcji, czyli okresu 
maksymalnej podatności i plastyczności układu nerwowego na 
________________ 

1 A. Smith, Umysł, PZWL, Warszawa 1989, s. 121-125. 
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określone bodźce płynące ze środowiska. Pierwsze lata życia dziec-
ka stanowią fundament w jego rozwoju psychoruchowym i emo-
cjonalnym, ten czas jest również istotny dla procesu nabywania 
mowy i języka. Gdy ubytek słuchu jest tak duży, że klasyczne apa-
ratowanie będzie niewystarczające, aby uzyskać możliwość percep-
cji dźwięków na drodze słuchowej, istnieje możliwość zastosowania 
implantu ślimakowego. Program Chirurgicznego Leczenia Głucho-
ty Metodą Wszczepów Ślimakowych dedykowany jest osobom  
z głębokim, obustronnym niedosłuchem odbiorczym. Przeciwskaza-
niem do implantacji jest zarośnięcie ślimaka oraz anomalie anatomicz-
ne w uchu wewnętrznym, które może wykryć tylko specjalistyczne 
badanie: tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny. Im-
plant ślimakowy umożliwia odbiór dźwięków otoczenia, w tym 
mowy i poprzez stymulację akustyczno-elektryczną dostarcza 
bodźce do ośrodków słuchowych w centralnym układzie nerwo-
wym, gdzie są one odbierane jako wrażenia słuchowe2. Sprawnie 
działający mózg uczy się interpretować i nadawać znaczenie docie-
rającym bodźcom. Dzieciom z głuchotą prelingwalną, u których 
zmysłowy dostęp do mowy i języka na drodze słuchowej jest prak-
tycznie niemożliwy, implant ślimakowy daje możliwość wykrywa-
nia, różnicowania i rozróżniania, identyfikacji, a w końcu rozumie-
nia dźwięków mowy. Zastosowanie tej techniki nie jest jednak  
w pełni wystarczające do tego, aby dziecko rozwijało samodzielnie 
umiejętności słuchowe i mowne. Konieczne jest prowadzenie sys-
tematycznej, zaplanowanej terapii, której podstawą jest wychowa-
nie słuchowe. Zazwyczaj podjęcie decyzji o wszczepieniu implantu 
ślimakowego swojemu niesłyszącemu dziecku rodzice podejmują 
szybko, mając nadzieję, że zastosowanie tej chirurgicznej metody da 
możliwość odkrycia świata bogatego w doznania akustyczne. Mają 
też nadzieję, że w ten sposób dziecko dostanie szansę na „bycie 
normalnym”, takim samym jak reszta otoczenia. Upowszechnienie 
wiedzy, że szybka implantacja, przeprowadzona tak wcześnie jak to 

________________ 

2 H. Skarżyński, Wszczepy ślimakowe, [w:] Zarys audiologii klinicznej, red. A. Pru-
szewicz, Poznań 2000, s. 517. 
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tylko możliwe, pozwala dziecku niesłyszącemu na rozwój zbliżony 
do dzieci w normie słuchowej i powoduje, że często podejmują oni 
decyzję szybko, kierując się emocjami, nie mając sprecyzowanych 
oczekiwań wobec implantu i całego procesu rehabilitacji poopera-
cyjnej. Dlatego zdarzają się głębokie rozczarowania spowodowane 
faktem, że implant ślimakowy nie przywraca w cudowny sposób 
słyszenia, a proces nabywania umiejętności słuchowych i mownych 
jest bardzo żmudny i nie zawsze przynosi wyczekiwane efekty. 

W takiej sytuacji rodzice dzieci jednostronnie zaimplantowa-
nych zaczynają rozważać możliwość wszczepienia drugiej protezy. 
W Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
decyzję o bilateralnej implantacji podejmuje się, biorąc pod uwagę 
wskazania medyczne: inne dysfunkcje (na przykład zespół Ushera 
lub duża wada wzroku) oraz np. brak wymiernych korzyści z użyt-
kowania jednej protezy. Proces podejmowania decyzji o wszczepie-
niu drugiego implantu powoduje różne dylematy wśród rodziców: 
czy zaopatrzyć w drugi implant dziecko, które w pierwszej protezie 
bardzo dobrze funkcjonuje słuchowo i językowo, czy też wręcz 
przeciwnie – wspomóc drugim implantem takie dziecko, które  
z różnych względów nie ma możliwości wykorzystania dobro-
dziejstw pierwszej protezy? Badania naukowe prowadzone w wielu 
ośrodkach implantujących na całym świecie wskazują wyraźnie, że 
przy spełnieniu m.in. warunków dotyczących prawidłowej terapii, 
dzieci posiadające wszczep ślimakowy są w stanie rozumieć mowę 
w zestawach otwartych wyłącznie na drodze słuchowej, a język 
funkcjonalny rozwija się w wystarczający sposób do komunikacji3. 
Bilateralna implantacja może dodatkowo poprawić rozumienie 
mowy w warunkach trudnych akustycznie oraz umożliwić precy-
zyjną lokalizację usłyszanych dźwięków oraz przyczynić się do 
poprawy jakości słyszenia przestrzennego4. Poprawa komfortu  
________________ 

3 B. Szagun, The acquisition of grammatical and lexical structures in children with coch-
lear implants: a development psycholinguistic approach, “Audiol Neurootol” 2000, 5, s. 39-47. 

4 J. Sarant, D. Harris, L. Bennet, S. Bant, Bilateral versus unilateral cochlear im-
plants in children: a study of spoken language outcomes, „Ear Hear” 2014, Jul.-Aug., 
35(4), s. 396-409. 
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i jakości „dwuusznego” słyszenia w dwóch implantach ślimako-
wych otwiera nowe możliwości przed użytkownikami systemu. Dla 
małego dziecka, być może jeszcze niedoświadczonego słuchowo, te 
nowo uzyskane zdolności są bezcenne i mogą pozytywnie wpłynąć 
na poziom uspołecznienia oraz jakość codziennego życia. Implanta-
cja bilateralana może odbyć się w trybie symultanicznym, kiedy to 
wszczepienie dwóch implantów odbywa się jednocześnie i zazwy-
czaj dotyczy to pacjentów po przebytym zapaleniu opon mózgo-
wych lub w innych przypadkach uzasadnionych medycznie.  
W warunkach polskich najczęściej podejmowaną formą w ramach 
realizacji Programu Leczenia Głuchoty Metodą Wszczepów Ślima-
kowych jest implantacja w trybie sekwencyjnym, co oznacza, że od 
przeprowadzenia jednej operacji do momentu podjęcia decyzji  
o drugiej musi upłynąć minimum rok. Decyzję podejmuje zespół 
specjalistów, biorąc pod uwagę wyniki testów psychologiczno-peda-
gogiczno-logopedycznych oraz indywidualne predyspozycje i wska-
zania medyczne. 

Materiał i metody 

W badaniach wzięło udział 54 dzieci z głuchotą prelingwalną, 
zaimplantowanych bilateralnie w trybie sekwencyjnym. Operacje 
wszczepienia pierwszego i drugiego implantu ślimakowego prze-
prowadzono w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Pozna-
niu. Wszystkie badane dzieci do momentu implantacji użytkowały 
aparaty słuchowe. U około 30% zaobserwowano przed pierwszą 
operacją spontaniczne realizacje wokalne, które nie miały jednak 
odzwierciedlenia w systemie językowym. Wszystkie badane dzieci 
były w normie intelektualnej, u trójki dzieci zdiagnozowano i póź-
niej potwierdzono zaburzenia ze spektrum autyzmu, czworo dzieci 
– dużą wadę wzroku. Badana grupa dzieci zaimplantowanych bila-
teralnie była grupą homogenną, użytkującą wszczep ślimakowy 
Nucleus, firmy Cochlear. Wszystkie dzieci wychowywały się w ro-
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dzinach osób prawidłowo słyszących i posługujących się na co 
dzień mową dźwiękową. Badana grupa swój pierwszy implant 
otrzymała między 18. miesiącem a 5. rokiem życia. Dzieci w chwili 
badania stanowiły zróżnicowaną grupę pod względem wieku fizjo-
logicznego: 70% stanowiły dzieci między 7. a 10. rokiem życia, a po-
zostałe 30%, to dzieci między 10. a 18. rokiem życia. 

Dzieci objęte były systematyczną terapią logopedyczną w miej-
scu zamieszkania, w placówce edukacyjnej, do której uczęszczały 
lub w najbliższej okolicy. Łączny czas użytkowania jednego implan-
tu, który jest równoznaczny z czasem pooperacyjnej rehabilitacji, 
wynosił 2-17 lat (tabela 1), a czas, który upłynął pomiędzy jedną  
a drugą implantacją to minimum rok, a maksymalnie trzynaście lat. 
Czas równoczesnego korzystania już z dwóch aktywnych wszcze-
pów ślimakowych wynosił minimum 18 miesięcy do nawet sześciu 
lat (tabela 2). 

Tabela 1. Czas użytkowania wszczepu ślimakowego u wszystkich pacjentów – jedno- 
 stronna implantacja 

Czas użytkowania jednego wszczepu 
ślimakowego 

Liczba pacjentów 

Od 2 do 7 lat 33 

Od 7 do 12 lat 15 

Powyżej 12 lat 6 

Tabela 2. Czas użytkowania dwóch wszczepów ślimakowych równocześnie (od 
momentu podłączenia drugiego implantu) – bilateralna implantacja w trybie sekwen- 
 cyjnym 

Czas użytkowania dwóch wszczepów 
ślimakowych 

Liczba pacjentów 

Od 18 miesięcy do 3 lat 30 

Od 3 do 5 lat 21 

Powyżej 5 lat 3 
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W badaniach posłużono się testem TAPS (Test of Auditory Percep-
tion of Speech), przetłumaczonym i dostosowanym do warunków 
języka polskiego w Katedrze Chorób Ucha, Nosa, Gardła i Krtani 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz w Zakładzie Fonetyki 
Akustycznej PAN w Poznaniu. Test daje możliwość sprawdzenia 
jak dziecko słyszy i rozumie dźwięki mowy w zestawach zamknię-
tych i otwartych. Badanie przeprowadzono w trudnych warunkach 
akustycznych, przy udziale dźwięków zakłócających. Dzieci wyko-
nywały zadania testowe podczas użytkowania jednego wszczepu 
(drugi implant wyłączony) oraz w dwóch działających implantach. 
Wszyscy pacjenci mieli stabilne mapy słuchowe wygenerowane 
podczas sesji programowania procesora mowy. Dodatkowo posłu-
żono się Arkuszem Badania Umiejętności Językowych, który po-
wstał w ośrodku poznańskim. Arkusz bada podstawowe umiejęt-
ności językowe w zakresie rozumienia, produkcji mowy, zasobu 
pojęć oraz świadomości fonologicznej, niezbędnej do tworzenia 
prawidłowych wzorców artykulacyjnych realizowanych wokalnie. 

Wyniki 

Wszystkie badane dzieci użytkujące system przez minimalny 
czas bezbłędnie wykonują test wykrywania fonemów na drodze 
słuchowej zarówno w jednym, jak i w dwóch implantach. Wyniki 
uzyskane w teście TAPS poziom II również pokazują, że wszyscy 
pacjenci, funkcjonując już w jednym implancie, opanowali percepcję 
wzorców rytmicznych mowy na drodze słuchowej przy udziale 
dźwięków zakłócających, co jest niezbędne do wykształcenia umie-
jętności rozróżniania i różnicowania elementów suprasegmental-
nych mowy zarówno w wypowiedziach słyszanych, jak i produk-
cjach własnych (tabela 3). Wyniki wcześniejszych badań wskazują, 
że dzieci potrzebują na to przeciętnie około sześciu miesięcy5. Jedy-

________________ 

5 W. Szyfter, A. Pruszewicz i wsp., Ocena zachowań słuchowych dzieci posługujących 
się wszczepem ślimakowym, „Otolaryngologia Polska” 1997, Tom L, Supl. 22, s. 200-204. 
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nie pacjenci ze współistniejącymi deficytami rozwojowymi, które 
mogą wpływać na opóźnienie tworzenia się schematów poznaw-
czych, potrzebują na ten proces nieco więcej czasu – około roku do 
dwóch lat6. 

Tabela 3. Test TAPS, poziom II (słuchanie w szumie) 

Pacjenci zaimplantowani Percepcja wzorców rytmicznych mowy 

Odsłuch w jednym implancie 100% 

Odsłuch w dwóch implantach 100% 

Tabela 4. Test TAPS, poziom III (słuchanie w szumie) 

Percepcja cech 
mowy, identy-
fikacja mowy 

Liczba pacjentów – odsłuch  
w 1 implancie 

 

Liczba pacjentów – odsłuch  
w 2 implantach 

czas użytkowania CI czas użytkowania CI 

od 2 do  
7 lat 

od 7 do 
12 lat 

powyżej 
12 lat 

od 18 
miesięcy 
do 3 lat 

od 3 do  
5 lat 

powyżej 
5 lat 

70% > 20 15 6 25 21 3 

50% 11 – – 5 – – 

50% < 2 – – – – – 

Wyniki uzyskane w dalszej części testu TAPS, poziom III, per-
cepcja cech mowy, identyfikacja mowy pokazują, że dzieci bilate-
ralnie zaimplantowane, ze stażem użytkowania implantów nawet 
18-miesięcznym, radzą sobie nieco lepiej z zadaniami językowymi, 
których wysłuchują w wygenerowanym sztucznie szumie o natęże-
niu około 40 dB. Im dłuższy czas funkcjonowania w dwóch implan-

________________ 

6 W. Szyfter, J. Kaczmarek i wsp., Czy mnogie uszkodzenia uniemożliwiają zastoso-
wanie wszczepów wewnątrzślimakowych, Rehabilitacja w Otologii Materiały zjazdowe, 
Poznań 8-10.10.1998. 
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tach, tym wyniki odsłuchów u dzieci z włączonym jednym i drugim 
implantem stają się bardzo podobne (tabela 4). 

Podczas prowadzonego badania zauważyć można było, że iden-
tyfikacja na drodze słuchowej wyrazów/zwrotów o jednakowej 
liczbie sylab sprawiała dzieciom najwięcej trudności. W tym przy-
padku rola domysłu nie była tak istotna jak poziom kompetencji 
językowej, będący wyznacznikiem czynnego funkcjonowania w ję-
zyku. Po raz kolejny zaobserwować można było, że im dłuższy staż 
użytkowania implantu/implantów tym lepsze wyniki w tym zakre-
sie. Widać to wyraźnie na poziomie IV testu TAPS, kiedy oczekiwa-
no od dzieci rozpoznawania i rozumienia mowy podawanej ze 
zbiorów zamkniętych i otwartych (tabele 5 i 6). 

Tabela 5. Test TAPS, poziom IV (słuchanie w szumie) 

Rozpoznawa-
nie, rozumie-

nie mowy, 
zbiory za-
mknięte 

Liczba pacjentów – odsłuch  
w 1 implancie 

Liczba pacjentów – odsłuch  
w 2 implantach 

czas użytkowania CI czas użytkowania CI 

od 2 do  
7 lat 

od 7 do 
12 lat 

powyżej 
12 lat 

od 18 
miesięcy 
do 3 lat 

od 3 do  
5 lat 

powyżej 
5 lat 

70% > 20 14 6 22 20 3 

50% 10 1 – 7 1 – 

50% < 3 – – 1 – – 

Tabela 6. Test TAPS – poziom IV (słuchanie w szumie) 

Rozpoznawa-
nie, rozumie-

nie mowy, 
zbiory otwarte 

Liczba pacjentów – odsłuch  
w 1 implancie 

Liczba pacjentów – odsłuch  
w 2 implantach 

czas użytkowania CI czas użytkowania CI 

od 2 do  
7 lat 

od 7 do 
12 lat 

powyżej 
12 lat 

od 18 
miesięcy 
do 3 lat 

od 3 do  
5 lat 

powyżej 
5 lat 

70% > 20 14 6 22 19 3 

50% 10 1 – 6 2 – 

50% < 3 – – 2 – – 
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Odbiór oraz interpretacja materiału testowego na tym poziomie 
wymaga zarówno biernej znajomości, jak i czynnego posługiwania się 
językiem funkcjonalnym we wszystkich aspektach: semantycznym, 
syntaktycznym, morfologicznym oraz fonologicznym. I tutaj zaobser-
wować można dysproporcje w wynikach pomiędzy słyszeniem i ro-
zumieniem w jednym i w dwóch implantach. Pacjenci implantowani 
bilateralnie z czasem użytkowania dwóch implantów powyżej trzech 
lat radzili sobie najlepiej z tą kategorią testu, wysłuchiwaną w warun-
kach analogicznych do pozostałych etapów, tzn. trudnych akustycznie, 
z udziałem czynników zakłócających. Analiza pozostałych wyników 
uzyskanych podczas badania Arkuszem Umiejętności Językowych 
pokazuje, że ta grupa dzieci zaimplantowanych bilateralnie i użytkują-
cych wszczepy pięć, a nawet więcej lat osiąga najlepsze wyniki  
w wszystkich badanych sferach funkcjonowania językowego (tabela 7). 

Tabela 7. Arkusz Badania Umiejętności Językowych 

Umiejętności 
językowo- 

-komunikacyjne 

Odsłuch w 1 implancie Odsłuch w 2 implantach 

czas użytkowania CI czas użytkowania CI 

od 2 do  
7 lat 

od 7 do 
12 lat 

powyżej 
12 lat 

od 18 
miesięcy 
do 3 lat 

od 3 do  
5 lat 

powyżej 
5 lat 

Rozumienie 58% 70% 90% 56% 70% 90% 

Produkcja mowy 53% 65% 75% 60% 70% 75% 

Zasób pojęć 45% 60% 70% 58% 65% 72% 

Artykulacja 65% 80% 85% 70% 75% 90% 

Analizując wyniki uzyskane przez poszczególnych badanych, 
zauważyć można, że największe opóźnienia występują w sferze pro-
dukcji mowy. Aby komunikacja z innymi była satysfakcjonująca, 
konieczne jest posługiwanie się adekwatnymi do danej sytuacji spo-
łecznej modelami językowymi, które należy kreatywnie modyfiko-
wać w oparciu o znajomość reguł gramatycznych. Słownictwo, które 
jest dobierane i używane w określonych sytuacjach, związane jest  
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z zasobem pojęć, którym dysponują poszczególni pacjenci. Tutaj 
również zaobserwować można, że dzieci używające dwóch implan-
tów, ale tylko te z długim czasem użytkowania obu wszczepów (mi-
nimum cztery lata) uzyskują nieco lepsze wyniki w wyżej wymienio-
nej sferze podczas odsłuchów w porównaniu do tych uzyskanych  
w jednym implancie. Bogaty zasób pojęć jest związany z procesem 
prawidłowego interpretowania rzeczywistości, a brak możliwości ana-
lizy współwystępujących akustycznych cech (związany z indywidual-
nym czasem trwania głuchoty) przedmiotów, ludzi, zwierząt i różnych 
zjawisk, może upośledzić proces kształtowania się pojęć, co spowoduje 
nawarstwianie się dalszych trudności i opóźnień w rozwoju mowy  
i języka. Porównywalne wyniki osiągnęli pacjenci funkcjonujący  
w jednym i w dwóch implantach podczas prezentowanych zadań te-
stowych w sferze umiejętności artykulacyjnych. Związane może to być 
z faktem, że terapię pacjentów zaimplantowanych jeszcze w wielu 
placówkach prowadzą logopedzi ogólni, którzy są najlepiej przygoto-
wani do pracy z pacjentami wymagającymi korekty deficytów mowy 
na poziomie realizacji prawidłowych wzorców artykulacyjnych. Efek-
tem takich oddziaływań jest uzyskanie wyrazistszej wymowy, która 
jest bardziej zrozumiała dla otoczenia, lecz taka terapia ma niewiele 
wspólnego z całościowym oddziaływaniem surdologopedycznym 
prowadzonym w sferze językowo-komunikacyjnej. Wyniki przepro-
wadzonych badań wskazują, że dzieci zaimplantowane osiągają lepsze 
efekty słuchowe, funkcjonując w dwóch implantach niż tylko w jed-
nym. Umiejętności językowe nabywane są w toku systematycznej 
rehabilitacji, a efekt końcowy związany jest również z wiekiem słu-
chowym dziecka, poziomem jego zdolności poznawczych i motywa-
cji do mówienia. Możliwość długoletniego dostępu do języka mó-
wionego na drodze słuchowej, wsparta funkcjonowaniem w dwóch 
implantach, daje m.in. szansę na zminimalizowanie bariery fonetycz-
nej, z którą dzieci z głuchotą prelingwalną muszą się zmagać z racji 
swojej niepełnosprawności7. Wzrost umiejętności doskonalszej loka-
lizacji dźwięków oraz poprawa rozumienia mowy w szumie dzięki 
________________ 

7 Z.M. Kurkowski, Mowa dzieci sześcioletnich z uszkodzonym słuchem, Wydawnic-
two UMCS, Lublin 1996, s. 60-70. 
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bilateralnej implantacji dodatkowo dodaje dzieciom odwagi do ję-
zykowego zaistnienia w grupie rówieśniczej, redukuje lęk związany 
z komunikacją w warunkach niekomfortowych akustycznie, daje im 
wiarę w to, że mogą rozumieć innych i być zrozumianym przez 
innych. Chętniej inicjują kontakty oparte na komunikacji językowej 
oraz lepiej sobie radzą w sytuacjach, gdy wymagana jest szybka 
reakcja językowa na bodźce odebrane na drodze słuchowej. 

Dyskusja 

Analizując uzyskane wyniki badań, zaobserwować można, że 
dzieci użytkujące równocześnie dwa implanty lepiej sobie radzą słu-
chowo i językowo w sytuacjach niekomfortowych akustycznie, niż 
przebywając w takim samym środowisku i mając do dyspozycji tylko 
jeden implant. Czas użytkowania wszczepu również ma niebagatel-
ny wpływ na poziom indywidualnych kompetencji językowych. Im 
jest on dłuższy, tym lepsze kompetencje językowe, tym bogatszy 
zasób pojęć i słownictwa. Jeżeli dziecko jest użytkownikiem dwóch 
wszczepów ślimakowych, mamy do czynienia z binauralną stymula-
cją drogi słuchowej oraz ośrodków słuchowych, co wpływa pozy-
tywnie na funkcjonowanie w środowisku akustycznym i osiąganie 
lepszych wyników w zakresie rozumienia mowy na drodze słucho-
wej w każdych warunkach, a w konsekwencji skuteczne porozumie-
wanie się z innymi. Głównym celem pooperacyjnej rehabilitacji  
w ramach Programu Leczenia Głuchoty Metodą Wszczepów Ślima-
kowych jest stymulowanie rozwoju dziecka we wszystkich sferach 
rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem sfery mowno-języ-
kowej i słuchowej. Wyniki przeprowadzonych badań w podobnych 
ośrodkach na świecie pokazują, że nabycie mowy i języka i wykorzy-
stanie tych umiejętności w kontaktach międzyludzkich przez dziecko 
z głuchotą prelingwalną, zaimplantowane wszczepem ślimakowym 
jest możliwe8. 
________________ 

8 A.E. Geers, Speech and language evaluation in aided and implanted children, „Scan-
dinavian Audiology” 1997, 26, s. 72-75. 
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Wielu lingwistów uważa, że każdy człowiek posiada genetycz-
nie uwarunkowaną, naturalną zdolność do opanowania procesów 
językowych i reguł gramatycznych, obowiązujących w języku danej 
społeczności9. Warunkiem koniecznym do ujawnienia się tychże jest 
zmysłowy dostęp do dźwięków, a co za tym idzie, przebywanie  
w środowisku, w którym zachodzi wiele procesów akustyczno-fo-
netycznych. Wszczep ślimakowy warunkuje prawidłowy przebieg 
procesów recepcji i percepcji dźwięków, czego w przypadku głębo-
kich niedosłuchów powstałych w okresie prelingwalnym aparato-
wanie klasyczną metodą nie może zagwarantować10. Wczesna im-
plantacja daje szansę na naturalny rozwój słuchu, mowy i języka  
w granicach normy fizjologicznej. Im młodsze dziecko, tym większa 
szansa na samodzielne odkrywanie i opanowanie języka społeczno-
ści, w której się wzrasta11. Maite Molina i współautorzy zauważyli, 
że im dłuższy czas użytkowania implantu i zarazem pooperacyjnej 
rehabilitacji, tym większa umiejętność wykorzystania informacji 
słuchowych odbieranych przez implant12. Obserwacje te są zbieżne 
z wynikami, które uzyskały dzieci implantowane w ośrodku po-
znańskim. Komfortowy odbiór mowy na drodze słuchowej oraz 
rozumienie słyszanych wypowiedzi uwarunkowane jest stażem 
użytkowania wszczepu, ale również wpływ na to może mieć jakość 
słyszenia w jednym i w dwóch implantach. Sarant i współautorzy 
dostrzegają istotną różnicę w jakości słyszenia w warunkach uciąż-
liwych akustycznie, czyli takich, w których wszyscy słyszący ludzie 
________________ 

9 I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, WSiP, Warszawa, 2000; Shugar G., 
Dziecko uczestnikiem dialogu w świetle badań z psycholingwistyki rozwojowej, „Nowiny 
psychologiczne” 1996, s. 3. 

10 M. Kawczyński., W. Szyfter i wsp., Postępy w rozwoju słuchowej percepcji mowy 
u dzieci zaimplantowanych wszczepem ślimakowym w różnych grupach wiekowych, „Pe-
diatria Polska”, LXVII, nr 8, s. 669-673. 

11 A.F.M. Snik, M.J.A. Makhdoum i wsp., The relations between age at the time of 
cochlear implantation and long term speech perception abilities i congenitally deaf subjects, 
“International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology” 1997, 52, s. 214-217. 

12 M. Molina, A. Huarte, Development of speech in 2- years- old children with  
cochlear implant, „International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology” 1999, 47,  
s. 177-179. 
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egzystują, gdy dźwięki nakładają się wzajemnie na siebie, na ko-
rzyść dzieci bilateralnie zaimplantowanych. 

Wyniki badań przeprowadzonych wśród dzieci implantowa-
nych w ośrodku poznańskim wykazują zbieżność z obserwacjami 
przedstawionymi powyżej13. Badane dzieci zaimplantowane bilate-
ralnie w trybie sekwencyjnym i użytkujące wszczepy przez dłuższy 
czas (cztery i więcej lat) przejawiają kompetencje językowe, które 
choć zazwyczaj odbiegają od normy językowej przyjętej dla okre-
ślonego wieku fizjologicznego u dzieci prawidłowo słyszących, 
nadal dynamicznie się rozwijają. Dwa sprawnie działające implanty 
ślimakowe dają pewność, że dziecko odnajdzie się słuchowo i języ-
kowo – na miarę swoich możliwości – w każdym środowisku aku-
stycznym, w ciszy i w hałasie14. 

Mimo dużej świadomości społecznej dotyczącej problematyki 
głuchoty i konsekwencji wynikających z tej niepełnosprawności, na-
dal konieczna jest edukacja środowisk, które mogą mieć wpływ na 
jakość wiedzy przekazywanej bliskim osób, które są zainteresowane 
Programem Chirurgicznego Leczenia Głuchoty Metodą Wszczepów 
Ślimakowych. Rodzice dzieci niesłyszących i niesłyszący, dorośli 
pacjenci, którym dostarczy się rzetelnej, merytorycznej wiedzy  
o możliwościach, ale i o ograniczeniach związanych z użytkowaniem 
wszczepu ślimakowego, będą mieli dzięki temu większą możliwość 
dokonywania świadomych wyborów, które mogą zmienić ich życie. 

Wnioski 

1. Proces rozwoju mowy i języka oraz percepcji słuchowej  
u dzieci zaimplantowanych bilateralnie w trybie sekwencyjnym 
podlega ciągłemu doskonaleniu. 

________________ 

13 J. Sarant, D. Harris., op. cit., s. 396-409. 
14 R.M. Reeder, J.B. Firszt i wsp., Acongitudinal study in children with sequential bi-

lateral cochlear implants: Time course for the Second Implanted Ear and Bilateral Perfor-
mance”, „Journal of Speech Language and Hearing Research” 2017, Jan. 1, 60(1). 
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2. Poziom rozwoju mowy i kompetencji językowych związany 
jest m.in. z czasem użytkowania implantu ślimakowego. 

3. Dzieci bilateralnie zaimplantowane w trybie sekwencyjnym, 
użytkujące dwa sprawne implanty wykazują lepszą orientację słu-
chową w różnych środowiskach akustycznych, nie zawsze komfor-
towych niż w analogicznych warunkach z jednym wszczepem. 
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Macierzyństwo, jak również ojcostwo dzieci chorych i niepełno-
sprawnych stało się przedmiotem wielu badań. Trzeba jednak pa-
miętać, że problemy w rozwoju dziecka wpływają na dobrostan  
i jakość życia wszystkich członków rodziny. Niedocenianie trudno-
ści, jakich doświadcza rodzeństwo dziecka z niepełnosprawnością, 
należy uznać za istotne przeoczenie1. Jak zauważa Iwona Przybył, 
________________ 

1 E. Pisula, Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 122. 
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relacja, która zachodzi między rodzeństwem jest szczególna, po-
nieważ wyróżnia ją m.in. czas trwania – ma ona zdecydowanie 
dłuższy przebieg niż jakikolwiek inny związek społeczny. Poza tym 
„jest relacją przypisaną, a jednocześnie egalitarną, przesyconą długą 
historią swoistych intymnych doświadczeń, nie do odtworzenia  
w innych zbiorowościach”2. Warto jeszcze nadmienić, iż zdaniem 
Victora Cicirelliego rodzeństwo można rozpatrywać z dwóch per-
spektyw: formalno-biologicznej oraz psychologicznej. Pierwsza 
zwraca uwagę na fakt, że rodzeństwo łączy pokrewieństwo biolo-
giczne, z kolei druga, że rodzeństwo stanowi sumę interakcji jedno-
stek posiadających tych samych rodziców biologicznych, a ponadto 
wspólną wiedzę, opinie, pewien stosunek do postrzegania siebie 
nawzajem3. 

Co istotne, z dostępnych źródeł teoretycznych wynika, iż wśród 
badaczy zwiększa się zainteresowanie kwestią funkcjonowania ro-
dzeństwa dzieci (dorosłych) niepełnosprawnych. Kierowana chęcią 
zgłębienia powyższej problematyki uczyniłam rodzeństwo osób 
niesłyszących głównym podmiotem swoich badań do pracy dy-
plomowej. Dążenie do autentycznego zrozumienia ludzkich do-
świadczeń zostało zrealizowane dzięki bezpośrednim i pośrednim 
rozmowom (wywiady) z dorosłymi osobami słyszącymi posiadają-
cymi niesłyszące rodzeństwo. 

Rodzeństwo osób z wadą słuchu 

Biorąc pod uwagę oczekiwania i postawy rodziców wobec sły-
szącego dziecka, istotnymi kwestiami są: wiek niesłyszącego ro-
dzeństwa względem słyszącego, jego płeć oraz kolejność narodzin. 
Dotychczasowe badania pokazują, że inne doświadczenia mają sły-
________________ 

2 I. Przybył, Siostry i bracia dzisiaj. Gwarancja i niepewność w relacji – nowe hipotezy 
na podstawie badań ankietowych, [w:] Role rodzinne między przystosowaniem a kreacją, 
red. I. Przybył, A. Żurek, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016, s. 165. 

3 Ibidem, s. 166. 
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szące starsze siostry dzieci z wadą słuchu niż starci bracia, co sta-
nowi rezultat oczekiwań społecznych wobec dziewczynek dotyczą-
cy sprawowania opieki i zajmowania się rodzeństwem. W sytuacji, 
„gdy słyszące rodzeństwo jest dzieckiem młodszym niż głuche 
dziecko, wówczas przychodzi ono na świat w «dobrym momencie», 
gdyż świat jest już zorganizowany i rodzina, choć w różnym stop-
niu, ułożyła sobie życie, w którym istnieje i współtworzy je starsze 
niesłyszące dziecko”4. Natomiast gdy to dziecko niesłyszące poja-
wia się na świecie jako kolejne w słyszącej rodzinie, mamy do czy-
nienia z sytuacją odwrotną – dla dzieci słyszących pojawienie się 
rodzeństwa z wadą słuchu oznacza zmianę na „niekorzyść”, prze-
organizowanie życia, pojawienie się negatywnych emocji i napięć, 
zmianę oczekiwań względem nich, brak zrozumienia dlaczego nie-
słyszące rodzeństwo zachowuje się w sposób odmienny niż inne 
dzieci5. Wyniki badań wskazują, iż niepełnosprawność rodzeństwa 
(niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności) w najwięk-
szym stopniu niekorzystnie wpływa na najstarsze siostry, które  
w porównaniu z rówieśniczkami posiadającymi zdrowe rodzeń-
stwo aż czterokrotnie częściej występują w roli opiekunek i nauczy-
cielek. Słyszące siostry m.in. dbają o utrzymanie porządku, zajmują 
się przygotowaniem posiłku, kąpią i karmią rodzeństwo z niepełno-
sprawnością, odprowadzają i przyprowadzają je ze szkoły lub 
przedszkola i wychodzą z nim na spacery. Nałożone obowiązki  
w znacznym stopniu ograniczają możliwość zaspokajania własnych 
potrzeb, rozwijania zainteresowań, czy utrzymywania relacji z ró-
wieśnikami6. Starsi bracia posiadający rodzeństwo z niepełnospraw-
nością również znacznie częściej niż rówieśnicy z grupy kontrolnej 
zajmują się bratem lub siostrą i tak często jak starsze siostry mające 
rodzeństwo rozwijające się prawidłowo. Zarówno starsi bracia 
________________ 

4 J. Kobosko, J. Kosmalowa, Słyszące rodzeństwo dzieci głuchych i słabosłyszących- 
spojrzenie z różnych stron, „Słyszę. Dwumiesięcznik dla osób z problemami słuchu  
i mowy” wrzesień-październik 2010, s. 29. 

5 Ibidem. 
6 A. Twardowski, Sytuacja psychologiczna rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnościa-

mi (część 1), „Szkoła Specjalna” 2011, 2, s. 96. 
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dzieci niepełnosprawnych, jak i bracia dzieci nieposiadających pro-
blemów zdrowotnych częściej niż starsze siostry podejmują prace  
w przydomowym ogródku, sprzątają obejście domu czy pracują  
w garażu. Nie zajmują się natomiast karmieniem i kąpaniem ro-
dzeństwa. Ponadto starsi bracia rodzeństwa z niepełnosprawnością 
utrzymują kontakty z gronem koleżeńskim i przyjaciółmi częściej 
niż starsze siostry, co ma miejsce w domu, jak i poza nim7. 

Zdarza się, że oczekiwania [rodziców] są nieadekwatne do indywidu-
alnych potrzeb rozwojowych i emocjonalnych, i przerastają realne 
możliwości rodzeństwa. Sytuacja staje się szczególnie trudna wówczas, 
gdy jest duża różnica wieku między słyszącym rodzeństwem a jego 
niepełnosprawnym bratem czy siostrą. Przypisana rola opiekuna może 
utrudniać proces separacji od rodziny młodemu człowiekowi wkracza-
jącemu w okres adolescencji. Z drugiej strony czasem paradoksalnie 
proces ten może być ułatwiony dla młodego człowieka, który do tej 
pory był włączony w diadę małżeńską8. 

Z całą pewnością rodzice posiadający słyszące i niesłyszące po-
tomstwo doświadczają licznych trudności w sferze wychowania. 
Duże wyzwanie stanowi zapobieganie wzajemnej szkodzie rodzeń-
stwa, nauka wzajemnego zrozumienia, akceptacji i miłości. Obawa 
rodziców o spowolnienie rozwoju „zdrowego” dziecka lub przeję-
cie zachowań niepożądanych niesłyszącego rodzeństwa zmaga się  
z potrzebą wzmacniania więzi między dziećmi9. Niełatwo jest ro-
dzicom wyznaczać rozsądne granice między obowiązkami a nie-
bezpieczeństwem przeciążenia słyszących dzieci sprawowaniem 
opieki nad rodzeństwem z wadą słuchu. Rodzice (a przede wszyst-
kim matki) całkowicie oddani wychowaniu słuchowemu na ogół 
nieświadomie i wbrew najlepszym intencjom, by pomóc przede 
________________ 

7 Ibidem, s. 96-97. 
8 A. Wzorek, Rodzina z dzieckiem z zaburzeniem słuchu- spojrzenie systemowe, „Psy-

choterapia” 2009, 4(151), s. 57. 
9 A. Kucharczyk, Kiedy w rodzinie nie wszystkie dzieci słyszą…, [w:] Młodzież głu-

cha i słabo słysząca w rodzinie i otaczającym świecie dla terapeutów, nauczycieli, wycho-
wawców i rodziców, red. J. Kobosko, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci  
i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat”, Warszawa 2009, s. 137-138. 
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wszystkim „bardziej potrzebującemu”, koncentrują się na osobie 
dziecka niesłyszącego, marginalizując tym samym potrzeby pozo-
stałych dzieci i osłabiając ich potencjał10. W niektórych rodzinach 
słyszące rodzeństwo odgrywa rolę pośrednika między niesłyszą-
cym bratem lub siostrą a rodzicami, kiedy to w przeciwieństwie do 
opiekunów, spontanicznie nauczy się języka migowego od niesły-
szącego rodzeństwa. Zdarza się także, że rodzice stosują odmienny 
system kar i nagród, faworyzując w ten sposób dziecko z wadą słu-
chu lub jego rodzeństwo. Porównywanie dzieci np. na zasadzie 
„niesłyszące dziecko jest poszkodowane przez los” czy „chore 
dziecko kocha się inaczej”, jak również jaskrawe odróżnianie de-
struktywnie wpływa na relacje między rodzeństwem i świadczy 
o nieprawidłowych relacjach w danej rodzinie11. 

Badania poświęcone sytuacji rodzeństwa dzieci niesłyszących 
dostarczają sprzecznych informacji: niektóre sugerują, że słyszące 
rodzeństwo jest narażone na stres i może doświadczać trudności  
z dostosowaniem społecznym12. Jak podają Joanna Kobosko i Joan-
na Kosmalowa, 

zdarza się, że słyszące rodzeństwo staje się niegrzeczne, przeszkadza, 
buntuje się, a nawet zaczyna stwarzać problemy: ma trudności w szko-
le czy jest agresywne wobec kolegów, przejawia w sposób jawny lub 
ukryty zachowania rywalizacyjne wobec głuchego brata lub siostry,  
a wszystko po to, by przywrócić zachwianą równowagę, swoje miejsce 
w rodzinie13. 

Inni autorzy podkreślają, że u rodzeństwa nie muszą zachodzić 
problemy przystosowawcze i emocjonalne. Fakt posiadania brata 
lub siostry z niepełnosprawnością może przyczynić się do groma-
dzenia pozytywnych doświadczeń przez rodzeństwo – m.in. stwa-
________________ 

10 J. Kobosko, J. Kosmalowa, Nasze słyszące dzieci, „Słyszę. Dwumiesięcznik dla 
osób z problemami słuchu i mowy” październik 2002, s. 22. 

11 J. Kobosko, J. Kosmalowa, Słyszące rodzeństwo dzieci głuchych…, s. 30. 
12 U. Bartnikowska, Sytuacja społeczna i rodzinna słyszących dzieci niesłyszących ro-

dziców, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010, s. 53. 
13 J. Kobosko, J. Kosmalowa, Słyszące rodzeństwo dzieci głuchych…, s. 29. 
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rzać sposobność do rozwoju postaw prospołecznych i tolerancji  
dla szeroko rozumianej inności14. Wśród „zysków”, jakie odnosi 
rodzeństwo dzieci niesłyszących, wyróżnić można: większą nieza-
leżność, lepiej rozwiniętą empatię i umiejętność współpracy. Te 
rozbieżne wyniki badań wskazują na wieloczynnikowe uwarunko-
wanie sytuacji dzieci w rodzinie15. 

Kondycja rodziny w jakiej niesłyszące dziecko przyszło na świat 
ma kluczowe znaczenie dla kształtowania się relacji między dziec-
kiem (a później dorosłym) a jego niesłyszącym rodzeństwem. Jak ta 
rodzina radziła sobie w momencie wystąpienia trudnych sytuacji 
do momentu narodzin dziecka z wadą słuchu, jaka atmosfera panu-
je w rodzinie, jak rodzina obecnie radzi sobie w procesie adaptacji 
do głuchoty dziecka. Ponadto: jaki styl wychowawczy stosują ro-
dzice, w jaki sposób rozwiązują pojawiające się konflikty, czy potra-
fią okazywać wspólnie przeżycia związane z głuchotą, czy potrafią 
korzystać z pomocy i wsparcia najbliższych i dalszego otoczenia16. 
Duże znaczenie dla przystosowania się rodzeństwa mającego nie-
pełnosprawnego brata lub siostrę odgrywa zasób informacji na te-
mat zaburzenia – im większy stan wiedzy, tym pozytywniejszą 
postawę prezentuje dziecko wobec chorego rodzeństwa, a ponadto 
mniej negatywnie ocenia wpływ zaburzenia/choroby na funkcjo-
nowanie rodziny i częściej doświadcza pozytywnego nastroju17. Na 
jakość relacji między rodzeństwem znacząco wpływa także możli-
wość komunikowania się. Doświadczane trudności w porozumie-
waniu się utrudniają budowanie i pielęgnowanie więzi psychicz-
nych między rodzeństwem, a także akceptację niesłyszącego brata 
czy siostry przez dziecko słyszące18. 
________________ 

14 Ż. Stelter, Realizacja ról rodzinnych w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, [w:] 
Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym- możliwości i ograniczenia rozwoju, red. H. Liber-
ska, Difin, Warszawa 2011, s. 83. 

15 U. Bartnikowska, op. cit. 
16 J. Kobosko, J. Kosmalowa, Słyszące rodzeństwo dzieci głuchych…, s. 29. 
17 E. Pisula, Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 126. 
18 A. Kucharczyk, op. cit., s. 140. 
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Rewalidacja niesłyszącego dziecka w dużej mierze polega na 
kształtowaniu mowy i języka. Słyszące rodzeństwo tworzy specy-
ficzną grupę rówieśniczą skupioną wokół brata lub siostry z wadą 
słuchu i odgrywa w niej rolę partnera, towarzysza zabawy. Dziecko 
z niepełnosprawnością w kontakcie z rodzeństwem zaspokaja swoje 
potrzeby, takie jak: potrzeba kontaktu emocjonalnego, bezpieczeń-
stwa, szacunku czy ruchu19. Mając na uwadze dobro wszystkich 
dzieci w rodzinie, rodzice powinni pamiętać o tym, że słyszące 
dzieci mają pełne prawo do własnego dzieciństwa i nie można 
przeciążać ich obowiązkami względem niesłyszącego rodzeństwa20. 

Trudno dać jednoznaczną odpowiedź na pytanie: jak to jest być 
bratem lub siostrą osoby niesłyszącej? U części dorosłego słyszącego 
rodzeństwa rodzi się potrzeba poszukiwania wsparcia i zrozumie-
nia dla swojego niesłyszącego brata lub siostry. Jednym ze źródeł 
informacji i pomocy skierowanym do słyszącego rodzeństwa są 
portale i strony internetowe SODA (Siblings od Deaf Adults). SODA 
to Rodzeństwo Głuchych Dorosłych. Słyszące dzieci wzrastające  
u boku niesłyszącego rodzeństwa mają wyjątkowe doświadczenia. 
Niektóre z tych osób chciałyby dotrzeć do innych słyszących mają-
cych niesłyszące rodzeństwo, aby dzielić się swoimi doświadcze-
niami21. Słyszące rodzeństwo często wypowiada się na forach inter-
netowych dla osób niesłyszących i angażuje w sprawy społeczności 
osób z uszkodzonym słuchem. W niektórych przypadkach radzenie 
sobie z trudnościami odbywa się poprzez wybór studiów surdope-
dagogicznych czy też pisanie pracy dyplomowej w obrębie pedago-
giki specjalnej. Niekiedy słyszący brat lub siostra zostaje tłumaczem 
języka migowego albo nauczycielem dzieci z wadą słuchu22. 
________________ 

19 A. Twardowski, Sytuacja psychologiczna rodzeństwa dzieci z niepełnosprawno-
ściami (część 2), „Szkoła Specjalna” 2011, 3, s. 191. 

20 K. Bieńkowska-Robak, Udział rodziny w terapii dziecka z wadą słuchu prowadzo-
nej metodą audytywnowerbalną, [w:] Dziecko niepełnosprawne, jego rodzina i edukacja, 
red. K. J. Zabłocki, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999, s. 183. 

21 J. Berke, Sibling of Deaf Adult, http://deafness.about.com/od/hearingba 
sic1/g/sodadef.htm [dostęp: 17.01.2014]. 

22 J. Kobosko, J. Kosmalowa, Słyszące rodzeństwo dzieci głuchych…, s. 30-31. 
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Metodologia badań 

Główny problem podjętych badań dotyczył tego, czy i w jaki 
sposób fakt posiadania rodzeństwa z wadą słuchu wpływa (wpły-
nął) na sytuację życiową słyszącego rodzeństwa. W celu udzielenia 
odpowiedzi na postawione pytanie zastosowano metodę indywi-
dualnych przypadków. Badana populacja została wyodrębniona 
poprzez zastosowanie metody kuli śnieżnej23. Uczestniczyło w nich 
sześcioro respondentów – cztery kobiety oraz dwóch mężczyzn  
(w przedziale wiekowym 20-50 lat). Osoby te mieszkają w różnych 
rejonach Polski, różnią się poziomem i kierunkiem wykształcenia, 
stanem cywilnym oraz wielkością miejsca zamieszkania. Rozmowę 
przeprowadzono w oparciu o kwestionariusz wywiadu – częściowo 
skategoryzowany – pozwalający na dostosowanie treści i kolejności 
pytań, a także wprowadzanie pytań dodatkowych. Wybór ten uwa-
runkowany był zróżnicowanym charakterem funkcjonowania osób 
z wadą słuchu. M.in. wiedza na temat sposobu porozumiewania się 
tych osób czy też specyfika szkoły, do której uczęszczały, determi-
nowały sposób, treść i kolejność zadawania pytań w rozmowie ze 
słyszącym rodzeństwem. W celu wiernego utrwalenia wypowiedzi 
badanych podczas przeprowadzanego z nimi wywiadu wykorzy-
stano nagranie dyktafonowe za zgodą respondentów. 

Wyniki badań własnych 

Podejmując się przeprowadzenia badań jakościowych, musia-
łam przyjąć założenie, iż ”ograniczenie się do jednego lub kilku 
przypadków może dawać jedynie podstawę do formułowania hi-
potez roboczych, a nie do wyciągania wniosków o charakterze 
ogólnym”24. 
________________ 

23 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2003, s. 205-206. 

24 U. Bartnikowska, op. cit., s. 167. 
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Retrospektywne spojrzenie dorosłego rodzeństwa na kwestię 
osobistych doświadczeń z okresu dzieciństwa u boku niesłyszącego 
brata lub siostry bywa różnorodne25. Ze względu na ograniczoną 
objętość niniejszego opracowania prezentuję fragmentaryczne wy-
powiedzi respondentów. Jedna z moich rozmówczyń – dwudzie-
stoczteroletnia pani Agnieszka, studentka pedagogiki – spontanicz-
nie nauczyła się (i nadal uczy) języka migowego od siostry, czego 
nie uczynili w takim zakresie jej rodzice. Tym samym w wielu sytu-
acjach stała się pośrednikiem w ich wzajemnym komunikowaniu 
się. Literatura przedmiotu opisuje tego rodzaju przypadki, o czym 
wspomniałam w początkowej części niniejszego artykułu: 

Chyba to przyszło tak samo z siebie. Ja wiedziałam, że ona nie słyszy, 
że nie dogadam się werbalnie, tylko trzeba coś zrobić innego, no to gesty, 
no to wskazywanie, no to coś. Myślę, że to na tej zasadzie gdzieś to 
przychodziło. No i ja automatycznie, i ona też mi pokazywała, jak ona się 
uczyła tego języka migowego, to przynosiła to do domu, no i ja się przy 
okazji też tego gdzieś tam uczyłam. Nie pamiętam takiego punktu „no 
naucz się języka migowego. Ucz się musisz umieć, bo musisz się ze mną 
dogadać”. To przychodziło płynnie i my tak między sobą, same ze sobą. 

Zdaniem dwudziestoczteroletniej pani Marty, studentki peda-
gogiki, posiadanie niepełnosprawnego rodzeństwa w pewien spo-
sób kształtuje cechy osobowościowe, i w związku z tym postrzega 
ona siebie jako osobę tolerancyjną dla inności. Podczas wypowiedzi 
stwierdziła, że 

Coś w tym jest, inaczej patrzymy […]. I też na pewno wygląda to też 
tak, że jeżeli ktoś inny przychodzi np. z inną wadą, z jakąś tam niepeł-
nosprawnością w jakimś stopniu, to podchodzę do niego bardziej nor-
malnie, bo ja mam to na co dzień... i to jest da mnie takie normalne 
[…], człowiek jak każdy inny. 

________________ 

25 Cyran A., Słyszące rodzeństwo osób z zaburzeniem słuchu, praca magisterska na-
pisana pod kierunkiem prof. UAM dr hab. H. Krauze-Sikorskiej, Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014. 
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Pan Tomasz, dwudziestoczteroletni uczeń szkoły policealnej  
o kierunku informatycznym, dostrzegł korzyść wynikającą z faktu 
posiadania niesłyszącego rodzeństwa w postaci rozwoju własnej 
samodzielności: 

Mi nawet to odpowiadało, że mogłem sam o sobie.., to znaczy może nie 
do końca sam o sobie decydować […]. Ja po prostu nauczyłem się sa-
modzielności przez to […]. Rodzice mi ufali, a ja ufałem im. […]. I te-
go zaufania nigdy nie nadwyrężyłem. 

W trakcie swojej wypowiedzi pan Mirosław, czterdziestosze-
ścioletni kierownik sprzedaży, ojciec pięciorga słyszących dzieci, 
zasygnalizował znaczenie różnicy wieku między rodzeństwem dla 
kształtowania się wzajemnej relacji oraz podejmowania funkcji 
opiekuńczych: 

Ja pamiętam bardzo dobrze, jak mój młodszy brat nie chciał zasnąć,  
a koledzy szli grać w piłkę i mnie wołali, a ja nie mogłem wyjść i byłem 
bardzo wkurzony [śmiech], ale to jedyna taka sytuacja. Tu jednak du-
ża różnica wieku była […], raczej ten starszy się mną opiekował, niż ja 
mu tak w jakiś sposób pomagałem. Natomiast młodszego brata, jak 
wspominałem, no wiadomo byłem trochę starszy, czasami trzeba było 
się nim zająć [śmiech] czy tam „poziuziać” czy nie „poziuziać” […], 
ale generalnie wszystko było ok. 

Dwudziestotrzyletnia pani Anna, studentka bezpieczeństwa na-
rodowego, w swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na towarzyszące 
jej poczucie odpowiedzialności za niesłyszące rodzeństwo: 

Bardzo dużo w ostatnim czasie o tym myślałam, bo jestem najstarsza  
i czuję się bardzo odpowiedzialna za to rodzeństwo moje i jestem tego 
pewna, jestem przygotowana, myślę, na to, że w przyszłości będę im 
też pomagać. Tak myślałam, że chciałabym mieć na tyle dobrą pracę, 
żeby w razie czego im we wszystkim pomagać. Nigdy nie wiadomo, jak 
się życie potoczy. To znaczy konkretnych wyborów edukacyjnych i za-
wodowych pod ich kątem nie podjęłam, ale wiem że w przyszłości będę 
na pewno za nich odpowiedzialna też w jakiś sposób. 



Słyszące rodzeństwo osób z wadą słuchu (SODA) 141 

W przypadku pani Marzeny, czterdziestoośmioletniej matki 
trójki dzieci, fakt posiadania braci z wadą słuchu wpłynął na doko-
nywane przez nią wybory edukacyjne, a następnie zawodowe. 
Obecnie respondentka może wykazać się wieloletnią pracą w Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących. Jak sama 
mówi: to rzeczywiście miało wpływ na to, jak się potoczyło moje życie. 
Zdaniem rozmówczyni posiadanie niesłyszącego rodzeństwa 

ma wpływ na postrzeganie osób, które mogą się zachowywać inaczej 
czy bardziej rozumiem pewne sytuacje i mam większy dystans do tych 
sytuacji. Pewnie to miało jakiś wpływ, że inaczej patrzę, inaczej czuję. 
Bo wydaje mi się, że jeśli pewnych rzeczy sami nie doświadczymy, to 
trudno tak wszystko właściwie przyjąć, czytając tylko artykuły czy 
książki, nie mając takiego do świadczenia, nie obcując z osobami w ogó-
le niepełnosprawnymi. Pewnie, że jakąś tam akceptację czy tolerancję 
różni ludzie różną mają i można w przypadku doświadczeń jeszcze do-
datkowych mieć większą ni ż inni, ale ja myślę, że też to jest kwestia 
osoby. 

Ponadto w wywiadzie zwróciła uwagę na postawę społeczną 
wobec niesłyszących oraz wynikającą z niej potrzebę udzielania 
wsparcia osobom z wadą słuchu: 

generalnie problem jest jak zwykle w ludziach. Problem jest w tym, że 
jedni są otwarci i chcą coś zrobić, a inni są zamknięci i uważają, że „ja 
i tak wiem najlepiej i co ty mi tu będziesz mówił”. W urzędach też 
wszystko zależy od ludzi. 

Refleksje końcowe 

Podjęte badania miały charakter jakościowy – losy i refleksje 
rozmówców można traktować wyłącznie jako przykład stanowiący 
punkt odniesienia. Zauważyć jednak należy pojawiające się w wy-
powiedziach badanych motywy determinujące kształtowanie pozy-
tywnych relacji z niesłyszącym rodzeństwem. Należą do nich: 
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zgodne postawy rodzicielskie względem słyszących i niesłyszących 
dzieci, znajomość metod porozumiewania się dostępnych rodzeń-
stwu z wadą słuchu, a także zgodna, pełna miłości i zrozumienia 
atmosfera rodzinna. Duże znaczenie w tym aspekcie odgrywa już 
wspominana kolejność narodzin dziecka niesłyszącego oraz wiel-
kość rodziny. Odnosząc się do głównego problemu prezentowa-
nych badań, można stwierdzić, iż w przypadku opisanych indywi-
dualnych przypadków fakt posiadania rodzeństwa z wadą słuchu 
wpłynął na sytuację życiową tych osób. Odnosi się on do przeja-
wianych cech osobowościowych oraz wyborów w sferze edukacyj-
nej i zawodowej. 

Aktualne wyzwanie stanowi poszukiwanie odpowiedzi na py-
tania: co zrobić, żeby słyszące rodzeństwo odnosiło jak najwięcej 
korzyści z sytuacji rodzinnej i społecznej, w której się znalazło?, jak 
również co zrobić, aby minimalizować ewentualne straty wynikają-
ce z faktu posiadania rodzeństwa z zaburzeniem słuchu? Bez wąt-
pienia kluczową rolę w tym obszarze odgrywa udzielane słyszące-
mu dziecku (osobie) wsparcia emocjonalnego, umożliwiającego 
redukcję napięć i negatywnych uczuć26 oraz szeroko rozumianego 
wsparcia społecznego27. 
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W rozwoju językowym i poznawczym dziecka istotną rolę, jak 
podkreśla Ewa Muzyka-Furtak1, odgrywa słowotwórstwo. Pomię-
dzy znajomością reguł słowotwórczych a stopniem opanowania 
kompetencji językowej zachodzi bowiem ścisła korelacja: „kształce-
nie umiejętności interpretacji formacji słowotwórczych, a następnie 
możliwości aktywnego wykorzystania znajomości reguł tworzenia 
derywatów, to najważniejsze przejawy kształtowania kompetencji 
językowej na poziomie leksykalnym”2. 

O tym, że rola słowotwórstwa jest marginalizowana i niedoce-
niana przez badaczy, szczególnie w odniesieniu do dzieci niepełno-
sprawnych intelektualnie, świadczą dwa fakty. Po pierwsze, o ile 
istnieją w języku polskim opracowania poświęcone (w całości lub 
częściowo) kształtowaniu się podstaw słowotwórczych w systemie 
językowym dziecka w normie intelektualnej (por. np. prace: Marii 
Zarębiny3, Leona Kaczmarka4, Marii Chmury-Klekotowej5, Stefana 
Szumana6, Jana Baudouin de Curtenay’a7, Heleny Synowiec8, Stani-
________________ 

1 E. Muzyka-Furtak, Kwestionariusz słowotwórczy w ocenie kompetencji językowej 
dzieci z zaburzeniem słuchu, [w:] Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii, red.  
M. Kurowska, E. Wolańska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, s. 251. 

2 M. Pastuchowa, O słowotwórstwie z perspektywy leksykalnej, [w:] Sztuka czy rze-
miosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Wydawnictwo Gnome, 
Katowice 2007, s. 23. 

3 M. Zarębina, Kształtowanie się systemu językowego dziecka, Wydawnictwo Osso-
lineum, Wrocław 1965; M. Zarębina, Język polski w rozwoju jednostki. Analiza tekstów 
dzieci do wieku szkolnego. Rozwój semantyczny języka dziecka, Wydawnictwo Naukowe 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1980. 

4 L. Kaczmarek, Nasze dziecko uczy się mowy, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966. 
5 M. Chmura-Klekotowa, Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci (I), „Poradnik 

Językowy” 1967, nr 10, s. 433-445; M. Chmura-Klekotowa, Neologizmy słowotwórcze  
w mowie dzieci, „Poradnik Językowy” 1968, nr 1, s. 19-25; M. Chmura-Klekotowa, 
Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci, „Prace Filologiczne”1971, nr 21, s. 99-235. 

6 S. Szuman, Rozwój treści słownika dzieci. Zagadnienia i niektóre wyniki badań, [w:] 
O rozwoju języka i myślenia dziecka, red. S. Szuman, Wydawnictwo PWN, Warszawa 
1968, s. 19-95. 

7 J. Baudouin de Courtenay, Spostrzeżenia nad językiem dziecka, wybór i opraco-
wanie M. Chmura-Klekotowa, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1974. 

8 H. Synowiec, Z badań nad słownictwem dzieci przedszkolnych, [w:] Z teorii i prak-
tyki dydaktycznej języka polskiego, t. 3, red. J. Kram, E. Polański, Wydawnictwo Uni-
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sława Grabiasa9, Krystyny Gąsiorek10, Alicji Rakowskiej11, Kazimie-
ry Krakowiak12, Marii Przybysz-Piwkowej13, Łucji Dawid14, Ewy 
Haman15, Małgorzaty Mnich16, Ewy Muzyki-Furtak17, Amelii Dziur-
________________ 

wersytetu Śląskiego, Katowice 1980; H. Synowiec, Rozwój słownictwa nazywającego 
rozwój osobowości w języku dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 
Katowice 1985. 

9 S. Grabias, O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Wydawnictwo 
Lubelskie, Lublin 1981. 

10 K. Gąsiorek, Rozumienie przez dzieci i młodzież szkolną rzeczowników abstrakcyj-
nych z uwzględnieniem czynników wiekowych i środowiskowych, [w:] Zagadnienia komu-
nikacji językowej dzieci i młodzieży, red. J. Porayski-Pomsta, Dom Wydawniczy „Elip-
sa”, Warszawa 1991. 

11 A. Rakowska, Rozwój systemu gramatycznego u dzieci głuchych, Wydawnictwo 
Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1992. 

12 K. Krakowiak, Fonogesty jako narzędzie formowania języka u dzieci z uszkodzonym 
słuchem, seria: Komunikacja językowa i jej zaburzenia, t. 9, red. S. Grabias, Wydawnic-
two Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995. 

13 M. Przybysz-Piwkowa, Wyodrębnianie znaczeń form językowych w neologizmach 
dziecięcych, [w:] Językowy obraz świata dzieci i młodzieży, red. J. Ożdżyński, Wydawnic-
two Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1995. 

14 Ł. Dawid, Neologizmy przykładem kreatywności językowej uczniów klas młodszych, 
[w:] Problemy edukacji lingwistycznej, pod red. M.T. Michalewskiej, Oficyna Wydaw-
nicza „Impuls”, Katowice 1999. 

15 E. Haman, Status wyrazów pochodnych w słowniku dziecka – analiza psycholingwi-
styczna (niepublikowana rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr 
hab. Barbary Bokus, Wydział Psychologii UW) 2000; E. Haman, Semantic vs. formal 
determinants of derivational morphology development: The case of derived nouns in Polish, 
„Polish Psychological Bulletin” 2000, nr 31(2), s. 123-136; E. Haman, Early productivi-
ty in derivation. A case study of diminutives in the acquisition of Polish, „Psychology of 
Language and Communication” 2003, nr 7(1), s. 37-56; E. Haman, Słowotwórstwo 
dziecięce w badaniach psycholingwistycznych, Wydawnictwo Lexem, Warszawa 2013. 

16 M. Mnich, Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wy-
dawnicza „Impuls”, Kraków 2002. 

17 E. Muzyka, Sposoby interpretowania konstrukcji słowotwórczych przez dzieci nie-
słyszące, „Logopedia” 2007, nr 36, s. 95-115; E. Muzyka, Acquisition of word-formation 
categories by children with hearing loss, „Psychology of Language and Communica-
tion” 2008, nr 12(2), s. 45-68; E. Muzyka-Furtak, Głuchota i niedosłuch – mechanizmy 
nabywania wyrazów pochodnych, „Logopedia” 2009, nr 38, s. 149-172; E. Muzyka-Fur-
tak, Konstrukcje słowotwórcze w świadomości językowej dzieci niesłyszących, Wydawnic-
two Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010; E. Muzyka-Furtak, Kon-
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dy-Multan18, Alicji Giermakowskiej19), o tyle publikacji poświęco-
nych słowotwórstwu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
nie ma. Po drugie, chociaż mowa i język dzieci z niepełnosprawno-
ścią intelektualną były przedmiotem naukowych opisów i opraco-
wań (por. np. wady wymowy u osób upośledzonych umysłowo 
badane były przez Annę Szuniewicz20 i Elżbietę Minczakiewicz21. 
Badania umiejętności mówienia i pisania w szkołach dla dzieci  
z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego prowadziła Sławomi-
ra Sadowska22. Słownictwo badała Lucyna Błeszyńska23, występują-

________________ 

strukcje słowotwórcze a kategorie poznawcze dzieci niesłyszących, [w:] Język a kultura,  
t. 22, Idiolekty w różnych sferach komunikacji, red. A. Żurek, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 117-132; E. Muzyka-Furtak, Jakościowa charak-
terystyka zaburzeń leksykalnych dzieci z uszkodzonym słuchem, „Logopedia” 2013, nr 42, 
s. 135-150; E. Muzyka-Furtak, Kwestionariusz słowotwórczy w ocenie…, s. 251-267. 

18 A. Dziurda-Multan, Dziecięce sposoby tworzenia nazw, Wydawnictwo KUL, 
Lublin 2008. 

19 A. Giermakowska, Ocena kompetencji słowotwórczej uczniów z trudnościami  
w czytaniu i pisaniu na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, „Szkoła Specjalna” 2012, nr 5, 
s. 356-366. 

20 A. Szuniewicz Próba badania wad mowy dzieci upośledzonych umysłowo w war-
szawskich szkołach specjalnych, „Logopedia” 1967, nr 7, s. 112-117. 

21 E. Minczakiewicz, Z badań nad zaburzeniami mowy u dzieci upośledzonych umy-
słowo, [w:] Z zagadnień oligofrenopedagogiki, t. 2, red. J. Pańczyk, Wydawnictwo 
WSPS, Warszawa 1989; E. Minczakiewicz, Zaburzenia mowy i ich odbicie w piśmie 
uczniów młodszych klas szkoły specjalnej dla lekko upośledzonych umysłowo, „Logopedia” 
1993, nr 20, s. 113-119; E. Minczakiewicz, Zaburzenia mowy u osób z upośledzeniem 
umysłowym, „Scholasticus” 1993, nr 1, s. 57-63; E. Minczakiewicz, Rozwój języka mó-
wionego uczniów młodszych klas szkoły specjalnej dla lekko upośledzonych umysłowo  
w toku zamierzonych oddziaływań stymulacyjnych, „Logopedia” 1994, nr 21, s. 37-46. 

22 S. Sadowska, Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkol-
nej sytuacji komunikacyjnej. O realizacji zadań wspomagania rozwoju umiejętności mó-
wienia i pisania, [w:] Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim. Wybrane problemy z teorii i praktyki, red. S. Sadowska, Wydawnictwo Eduka-
cyjne Akapit, Toruń 2006, s. 127-151. 

23 L. Błeszyńska, Zasób słownictwa uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu lekkim klas gimnazjalnych – diagnoza i propozycje rozwiązań, [w:] Nauczanie 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy z teorii  
i praktyki, red. S. Sadowska, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2006, s. 153-162. 
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ce w mowie agramatyzmy Zbigniew Tarkowski24, a kompetencje 
narracyjne Hanna Nadolska25. Sprawności językowe dzieci upośle-
dzonych umysłowo w stopniu lekkim zostały omówione w pracy 
pod redakcją Józefy Bałachowicz i Jana Paluszewskiego26, a umie-
jętności językowe i komunikacyjne w monografii Alicji Rakow-
skiej27. W badaniach nad rozwojem mowy u osób z niepełnospraw-
nością intelektualną na szczególną uwagę zasługują prace Elżbiety 
Minczakiewicz28. Językowy obraz emocji w wypowiedziach dzieci 
upośledzonych umysłowo opracowała Urszula Jęczeń29. Kompeten-
cje lingwistyczne uczniów szkoły specjalnej na podstawie tworzo-
nych przez nich eksplikacji znaczeń nazw żywiołów przedstawił 
Mirosław Michalik30. Ten sam autor dokonał oceny stopnia przy-
swojenia umiejętności syntaktycznych przez osoby z oligofazją oraz 

________________ 

24 Z. Tarkowski, Agramatyzm u uczniów lekko upośledzonych umysłowo, [w:] Rewa-
lidacja dzieci ze złożonymi upośledzeniami, red. Z. Sękowska, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 1988, s. 81-108. 

25 H. Nadolska, Poziom inteligencji a sprawność relacjonowania zdarzeń. Wybrane 
aspekty badań nad kompetencją narracyjną dzieci pełnosprawnych i upośledzonych umysło-
wo w stopniu lekkim, „Kultura i Edukacja” 1993, nr 4, s. 91-102; H. Nadolska, Poziom 
inteligencji a sprawność narracji. (Z badań nad mową narracyjną dzieci upośledzonych 
umysłowo w stopniu lekkim i pełnosprawnych umysłowo), „Roczniki Pedagogiki Specjal-
nej” 1994, nr 5, s. 43-61; H. Nadolska, Kompetencja narracyjna uczniów o różnym pozio-
mie intelektualnym. Przejawy, uwarunkowania, tendencje rozwojowe, Wydawnictwo 
Erbe, Białystok 1995. 

26 Sprawności językowe dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, red. J. Bała-
chowicz, J. Paluszewski, Wydawnictwo WSPS, Warszawa 1995. 

27 A. Rakowska, Język – komunikacja – niepełnosprawność. Wybrane zagadnienia, 
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003. 

28 E. Minczakiewicz, Kształtowanie i usprawnianie mowy dzieci upośledzonych umy-
słowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, „Szkoła Specjalna” 1984, nr 3, s. 186-191. 

29 U. Jęczeń, Językowa projekcja emocji na przykładzie wypowiedzi dzieci upośledzo-
nych umysłowo i dzieci w normie intelektualnej (niepublikowana rozprawa doktorska), 
Lublin 2005; U. Jęczeń, Językowa projekcja emocji. Emocje w zachowaniach językowych 
dzieci upośledzonych umysłowo i dzieci w normie intelektualnej, [w:] Język – interakcja – 
zaburzenia mowy. Metodologia badań, red. T. Woźniak, A. Domagała, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2007, s. 133-171. 

30 M. Michalik, Diagnozowanie kompetencji lingwistycznej ucznia szkoły specjalnej, 
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006. 
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z mózgowym porażeniem dziecięcym na tle rozwijających się zdol-
ności składniowych dzieci w wieku od czterech do dziesięciu lat31. 
Wyrażeniom przyimkowym w mowie dzieci upośledzonych  
w stopniu umiarkowanym i lekkim poświęcona jest nieopubliko-
wana rozprawa doktorska Katarzyny Kaczorowskiej-Bray32. Z now-
szych prac należy wymienić monografie: Doroty Krzemińskiej33 
podejmującą zagadnienia języka i dyskursu codziennego osób  
z niepełnosprawnością intelektualną, Jacka Błeszyńskiego34 poświę-
coną zagadnieniom mowy, języka i komunikacji u osób z niepełno-
sprawnością intelektualną oraz Agnieszki Wątorek35, w której au-
torka postawiła sobie za cel przygotowanie na podstawie materiału 
empirycznego możliwie wyczerpującej charakterystyki umiejętności 
leksykalnych, gramatycznych i narracyjnych dzieci z lekką niepeł-
nosprawnością intelektualną tak w aspekcie rozumienia – recepcji, 
jak również produkcji mowy – ekspresji), to jednak nikt z badaczy 
nie podjął próby opisu kompetencji słowotwórczych dzieci z lekką 
niepełnosprawnością intelektualną. 

Rozprawą naukową, na podstawie której można wysnuć wnio-
ski dotyczące wybranych aspektów kompetencji słowotwórczych 
dzieci z dysfunkcją intelektualną, jest przytaczana wyżej praca 
Agnieszki Wątorek, pedagoga specjalnego, logopedy i neurologo-
pedy pt. Kompetencja językowa uczniów z lekką niepełnosprawnością 
intelektualną. Co prawda autorka nie badała kompetencji słowo-
twórczych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, a jedynie 
kompetencję językową odpowiedzialną za przyrost umiejętności 
________________ 

31 M. Michalik, Kompetencja składniowa w normie i w zaburzeniach, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011. 

32 K. Kaczorowska-Bray, Wyrażenia przyimkowe w mowie dzieci upośledzonych 
umysłowo w stopniu umiarkowanym i lekkim (niepublikowana rozprawa doktorska), 
Gdańsk 2007. 

33 D. Krzemińska, Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektual-
ną, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012. 

34 J. Błeszyński, Niepełnosprawność intelektualna. Mowa – język – komunikacja. Czy 
iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko?, Harmonia, Gdańsk 2013. 

35 A. Wątorek, Kompetencja językowa uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektu-
alną, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2014. 
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leksykalnych, gramatycznych (morfoskładniowych), a także narra-
cyjnych (u ośmio- i dziesięciolatków), jednak jeden z podrozdzia-
łów poświęciła nazywaniu. Z pomocą własnego narzędzia badaw-
czego w postaci Karty zawodów i czynności, będącego zestawem  
14 zdań modelowych typu: podmiot – orzeczenie – dopełnienie, np. 
piekarz piecze chleb, lekarz leczy ludzi, Wątorek zgromadziła 86 nazw 
zawodów/wykonawców czynności36 i m.in. na tej podstawie wy-
snuła wniosek, że dzieci z dysfunkcją intelektualną wygenerowały 
w zestawieniu z dziećmi w normie intelektualnej więcej swoistych 
form. Zwróciła jednocześnie uwagę, na fakt, iż jedną z właściwości 
mowy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jest określanie 
rzeczy i pojęć za pomocą nazw o zbyt wąskim lub zbyt szerokim 
znaczeniu, tworzenie neologizmów w miejsce właściwych słowo-
form, a także stosowanie kolokwializmów37. Sformułowane przez 
Agnieszkę Wątorek wnioski nie budzą zdziwienia, gdyż rozbu-
dowane w języku polskim słowotwórstwo, wyrażające się dużą 
różnorodnością wykładników w poszczególnych kategoriach sło-
wotwórczych, prowadzi do trudności w ich użyciu i może skutko-
wać tworzeniem przez dzieci nieprawidłowych form wyrazów po-
chodnych38. 

A. Wątorek oprócz ośmio- i dziesięciolatków z diagnozą niepeł-
nosprawności intelektualnej w stopniu lekkim przebadała też dzieci 
w normie klinicznej, należących do dwu grup kontrolnych – jednej 
dobranej ze względu na wiek inteligencji probantów z grupy kryte-
rialnej, drugiej dobranej ze względu na ich wiek biologiczny. Dzieci 
zakwalifikowane do tych grup spełniały kryterium odpowiednio 
niskiego poziomu wykształcenia rodziców. Taka metodologia po-
zwoliła autorce dokonać optymalnej analizy różnic między dziećmi 
z lekką niepełnosprawnością intelektualną a dziećmi w normie inte-
lektualnej. Poza tym taki układ odpowiada specyfice zjawiska nie-

________________ 

36 Autorka nazwy te traktuje jako nazwy zawodów, tymczasem są to nazwy na-
leżące do słowotwórczej kategorii nazw wykonawców czynności. 

37 A. Wątorek, op. cit., s. 61. 
38 A. Giermakowska, op. cit., s. 359-360. 
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pełnosprawności intelektualnej, ponieważ uwzględnia charaktery-
styczne dla niej zróżnicowanie/rozbieżności pomiędzy wiekiem 
biologicznym, umysłowym i społecznym. 

Jak podaje w podsumowaniu autorka, badani z lekką niepełno-
sprawnością intelektualną, chcąc wydobyć z pamięci nazwy zilu-
strowanych na obrazkach zawodów, często wymyślali własne sło-
woformy (np. piekarnik, szywarka, szewiec). Innym razem tworzyli 
formy opisowe (np. To jest ten, co…), opuszczali w zdaniach pod-
miot albo posiłkowali się rzeczownikami pan/pani/mama/tata czy 
zaimkami on/ona. Postępując tak, w niczym nie odstawali ani od 
pełnosprawnych przedszkolaków, ani od równolatków, którzy – 
choć rzadziej – korzystali z wymienionych strategii39. 

Poza tym autorka monografii Kompetencja językowa uczniów z lek-
ką niepełnosprawnością intelektualną sformułowała na podstawie próby 
nazywania zawodów/wykonawców czynności następujące wnioski: 

1) uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną istotnie 
gorzej radzili sobie z nazywaniem zawodów niż ich pełno-
sprawni rówieśnicy, ale porównywalnie wobec przedszko-
laków40; 

2) podczas badań dzieci z dysfunkcją intelektualną, podobnie 
jak młodsze w przybliżonym wieku umysłowym, potrzebo-
wały więcej czasu niż uczniowie szkół ogólnodostępnych na 
przypomnienie sobie poszczególnych słów, jednak obecność 
form nieprawidłowych stwierdzono we wszystkich grupach41; 

3) najwięcej form nieprawidłowych stwierdzono u uczniów  
z dysfunkcją intelektualną i wśród przedszkolaków, najmniej 
wśród równolatków uczniów z dysfunkcją42; 

4) uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną wyge-
nerowali najwięcej form swoistych, ale zarówno ich młodsi 
koledzy, jak i rówieśnicy też uciekali się do strategii uzupeł-

________________ 

39 A. Wątorek, op. cit., s. 199. 
40 Ibidem, s. 106. 
41 Ibidem, s. 107. 
42 Ibidem, s. 107. 
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niania braków leksykalnych neologizmami. Ogólnie znajo-
mość słownictwa związanego z działalnością zawodową 
człowieka wśród uczniów z lekką niepełnosprawnością inte-
lektualną okazała się niewielka w porównaniu z rówieśnika-
mi (44,6%/77,9%)43. Podobny wniosek wysnuł Z. Tarkow-
ski44, pisząc, że sprawność językowa obu grup (tj. dzieci  
w normie i dzieci lekko upośledzonych umysłowo) nie różni 
się jakościowo, lecz występują różnice ilościowe45; 

5) derywowanie nowych słów od już istniejących jako przejaw 
twórczości leksykalnej może rekompensować niedostatki  
w słowniku umysłowym, ale przy okazji odsłania luki w sys-
temie słowno-pojęciowym, niski poziom krytycyzmu i słabe 
wyczucie normy językowej. Dla jednych neologizmy świad-
czą o kreatywności dziecka, a dla innych – o niedojrzałości  
jego mowy. „Być może – jak pisze Wątorek – neologizmy po-
jawiają się tam, gdzie kończy się czyjaś wiedza i związane  
z nią słownictwo, aby dać ujście potrzebie werbalizacji myśli, 
która bywa silniejsza niż lęk przez popełnieniem błędu języ-
kowego”46; 

6) wyniki badań wskazują na obecność identycznych mechani-
zmów oraz różnych uwarunkowań nabywania znaczeń przez 
dzieci z zaburzeniami rozwoju intelektualnego i bez nich. Na 
podstawie badań ustalono, że w przypadku obu grup repre-

________________ 

43 Ibidem, s. 109. 
44 Z. Tarkowski, Zaburzenia mowy dzieci upośledzonych umysłowo, [w:] Logopedia – 

pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, t. II, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, 
Wydawnictwo UO, Opole 2013, wyd. II, s. 203-204. 

45 Deskrypcja zawierająca informację o ograniczeniach ilościowych zasobu lek-
sykalnego jest niewystarczająca, gdyż pomija jakościową charakterystykę znanego 
dziecku słownictwa i jakościową charakterystykę popełnianych przez nie błędów. 
Informacje tego typu są możliwe do uzyskania tylko na drodze analizy lingwistycz-
nej, a przeprowadzenie takiej analizy znajduje się w kompetencjach logopedy  
(S. Grabias, Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury 
postępowania logopedycznego, [w:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, 
Z.M. Kurkowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 59). 

46 A. Wątorek, op. cit., s. 109. 
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zentacje umysłowe rozlicznych elementów rzeczywistości 
powstają w takim samym porządku – od obiektów najbar-
dziej charakterystycznych i powszechnych poprzez podobne 
do nich fizycznie do najmniej przypominających pozycje po-
czątkowe. Jednak ze względu na specyfikę przebiegu proce-
sów myślowych u jednostek z dysfunkcją intelektualną struk-
tura posiadanych przez nie pojęć może być mniej złożona47. 

Celem artykułu jest analiza pod kątem słowotwórczym uzyska-
nych od dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną przez  
A. Wątorek w próbie nazywania nazw zawodów/wykonawców 
czynności i próba dokonania oceny sposobów kodowania tych 
nazw przez te dzieci. 

Na podstawie danych ekscerpowanych z pracy Kompetencja ję-
zykowa uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną nie jesteśmy 
w stanie dokonać opisu, a następnie oceny rozumienia (recepcji, 
dekodowania, interpretowania) konstrukcji słowotwórczych przez 
dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ nie 
dysponujemy wiedzą, czy dzieci posiadły: a) umiejętność ustalenia 
relacji semantycznej pomiędzy wyrazem podstawowym a pochod-
nym poprzez wskazanie elementów składowych formacji (tzn. czy 
potrafią sformułować parafrazę słowotwórczą48), b) umiejętność 
eksplikowania cech semantycznych49 składających się na znaczenie 
________________ 

47 Ibidem, s. 65. 
48 Parafraza to „wielowyrazowe wyrażenie o kształcie definicji, równoznaczne  

z parafrazowaną nazwą, w którym użyty jest wyraz podstawowy” (R. Grzegorczy-
kowa, J. Puzynina Słowotwórstwo, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Mor-
fologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, PWN, Warszawa 1984,  
s. 316). Parafraza służy do zidentyfikowania wyrazu podstawowego i ustalenia 
znaczenia formantu (S. Grabias, O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, 
Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1981, s. 94). 

49 Eksplikowanie znaczeń wyrażeń jest to „przypisywanie im równoznacznych 
wyrażeń bardziej analitycznych (rozczłonkowanych formalnie)” (R. Grzegorczyko-
wa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, PWN, Warszawa 1995, s. 10). Oznacza 
to identyfikowanie wyrazu podstawowego i rozpoznanie znaczenia formantu  
w odpowiedzi na pytania pomocnicze o znaczenie poszczególnych elementów 
składowych formacji, bez budowania parafrazy słowotwórczej. 
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strukturalne analizowanej formacji. Wysoki poziom rozumienia, tj. 
dekodowania konstrukcji słowotwórczych gwarantuje przyswojenie 
umiejętności ich tworzenia czyli kodowania. Poziom rozumienia 
konstrukcji słowotwórczych przewyższa poziom ich tworzenia, co 
jest zgodne z ogólnymi prawidłami rozwoju języka – percepcja po-
przedza ekspresję50. 

Dane z omawianej pracy pozwalają jednak na dokonanie ich 
analizy językoznawczej, słowotwórczej i tym samym na wskazanie 
sposobów kodowania nazw zawodów/wykonawców czynności 
przez dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 

I tak, biorąc pod uwagę paradygmat sposobów kodowania 
nazw zawodów51/wykonawców czynności przez dzieci z dysfunk-
cją intelektualną, możemy wyróżnić: 

1) poprawnie utworzone nazwy zawodów/wykonawców czyn-
ności, np.: lekarz, malarz, kucharz czy piekarz; 

2) konstrukcje tworzone niewłaściwymi formantami, np.: kie-
rownica ‘kierowca’, kuchar ‘kucharz’, piekarnicz ‘piekarz’; 

3) konstrukcje tworzone ze zmianą wyrazu podstawowego, np.: 
naprawiacz ‘szewc’, naprawnik ‘szewc’; 

4) konstrukcje tworzone nie-formantami, np.: murenarz ‘murarz’, 
sprzedyniarz ‘sprzedawczyni’; 

5) końcówki fleksyjne w roli formantów, np.: szyja ‘krawcowa’, 
szyjąca ‘krawcowa’; 

6) wyrazy niepodzielne słowotwórczo, np.: zegar ‘zegarmistrz’; 
7) związki wyrazowe, np.: naprawiacz butów ‘szewc’, naprawiacz 

zegarków ‘zegarmistrz’, pan butowy ‘szewc’, pan kierownik ‘kie-
rowca’, ‘pan murowany ‘murarz’, pan naprawiak ‘zegarmistrz’, 
pan pożar ‘strażak’, pani spożywcza ‘sprzedawczyni’, strażak 
Sam ‘strażak’. 

________________ 

50 E. Muzyka-Furtak, Głuchota i niedosłuch – mechanizmy nabywania wyrazów po-
chodnych, „Logopedia” 2009, nr 38, s. 163. 

51 Paradygmat sposobów kodowania przyjęłam za E. Muzyką-Furtak, Konstruk-
cje słowotwórcze w świadomości językowej dzieci niesłyszących, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 237. 
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Oceniając kompetencję słowotwórczą dzieci z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu lekkim, należy zwrócić uwagę na fakt, 
czy nowo powstałe wyrazy utworzone są zgodnie z istniejącymi  
w języku polskim wzorcami słowotwórczymi, czy też od tych 
wzorców odbiegają. Pomocny może być tu funkcjonujący w litera-
turze przedmiotu podział na neologizmy systemowe (potencjalne)  
i pozasystemowe. 

Analiza materiału pod kątem słowotwórczym pokazała, że 
dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną tworzą zarówno 
neologizmy systemowe (potencjalne) (lub pozornie systemowe), jak 
i neologizmy pozasystemowe. 

Neologizmy systemowe (potencjalne) powielają utarte schematy 
tworzenia słów52, opierają się o istniejące w języku modele słowo-
twórcze53. Są to wyrazy nowe, utworzone zgodnie z obowiązujący-
mi regułami, ale nieustabilizowane w normie leksykalnej (nieistnie-
jące w zasobie leksykalnym danego języka). Ich znaczenie realne 
jest równe znaczeniu strukturalnemu. Oznacza to, że takie derywa-
ty są zrozumiałe bez kontekstu, w którym zostały użyte, gdyż ich 
znaczenie można rozszyfrować na podstawie samej znajomości 
języka54. 

Wśród neologizmów systemowych można wyróżnić: 
- neologizmy utworzone za pomocą niewłaściwych (kategorial-

nych) formantów słowotwórczych. Są to nowe wyrazy z for-
mantami typowymi dla danej kategorii słowotwórczej, słowa 
„nienaganne pod względem strukturalnym”, „dotychczas nie-
spotykane, choć utworzone poprawnie”55; przykłady z mono-
grafii A. Wątorek: górniarz ‘górnik’, malowacz ‘malarz’, malow-
nik ‘malarz’, murownik ‘murarz’, piekarnik ‘piekarz’, skleparka 

________________ 

52 J. Puzynina, O pojęciu potencjalnych formacji słowotwórczych, „Poradnik Języ-
kowy” 1966, z. 8, s. 332. 

53 D. Buttler, Polski dowcip językowy, PWN, Warszawa 1968; S. Grabias, Paronimia 
jako proces leksykalny, „Socjolingwistyka” 1982, nr 4, s. 75-88. 

54 H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, PWN, 
Warszawa 2005. 

55 D. Buttler, Polski dowcip językowy, PWN, Warszawa 1968, s. 152. 
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‘sklepowa’, szywaczka ‘szwaczka, krawcowa’, zegarnik ‘zegar-
mistrz’; 

- neologizmy utworzone od niewłaściwych podstaw słowo-
twórczych. Znajdują się tu derywaty utworzone od indywidu-
alnie wybranych przez dziecko podstaw słowotwórczych 
(nienormatywny wybór wyrazu jako podstawy dla tworzone-
go derywatu), ale powstałe poprzez dodanie formantu charak-
terystycznego dla danej kategorii słowotwórczej. Maria 
Chmura-Klekotowa56 takie neologizmy nazywa pojęciowymi; 
przykłady: badaczka ‘lekarka’, budowarz ‘murarz’, budowlarz 
‘murarz’, budownik ‘murarz’, buciarz ‘szewc’, butarz ‘szewc’, ce-
glarz ‘murarz’, chlebarz ‘piekarz’, ciężarownik ‘kierowca’, cięża-
rówkarz ‘kierowca’, dostawca ‘kierowca’, jeżdżacz ‘kierowca’, 
kamieniarz ‘górnik’, kopalniarz ‘górnik’, kopalnik ‘górnik’, podbi-
jacz ‘szewc’, przewoźnik ‘kierowca’, ratownik ‘strażak’, uszycielka 
‘krawcowa’, wiertak ‘górnik’. 

Neologizmy pozasystemowe stanowią przeciwieństwo neologi-
zmów potencjalnych. Określa się je także jako indywidualizmy lub 
okazjonalizmy57. Są to nowe wyrazy utworzone niezgodnie z mo-
delami słowotwórczymi języka polskiego. Zalicza się do nich  
neologizmy niemotywowane przez żaden istniejący wyraz, tzw. 
neologizmy absolutne, formacje o nietypowych podstawach słowo-
twórczych lub izolowanych elementach w funkcji formantu, a także 
fonetyczne lub morfologiczne zniekształcenia struktury wyrazu lub 
dezintegracje struktur wyrazowych nieliczące się z granicami mor-
fologicznymi58. Nazywane bywają również sytuacyjnymi ze wzglę-
du na to, że stanowić mogą jednorazową, spontaniczną reakcję na 
dany bodziec59. 
________________ 

56 M. Chmura-Klekotowa, Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci, „Prace Filolo-
giczne” 1971, nr 21, s. 99-235. 

57 K. Chruścińska, O formacjach potencjalnych i okazjonalizmach, [w:] Z zagadnień 
słownictwa współczesnego języka polskiego, red. M. Szymczak, Wydawnictwo ZNiO, 
Wrocław 1978, s. 69-79; S. Grabias, op. cit. 

58 Ibidem. 
59 D. Buttler, Neologizm i terminy pokrewne, „Poradnik Językowy” 1962, z. 5-6,  

s. 235-244. 
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Wśród pozasystemowych formacji słowotwórczych tworzonych 
przez dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną można wy-
różnić następujące: 

- neologizmy utworzone za pomocą niewłaściwych (niekatego-
rialnych) formantów. Są to derywaty tworzone przypadkowy-
mi formantami (nietypowymi dla danej kategorii słowotwór-
czej), przez co ich znaczenie jest niezrozumiałe; przykłady: 
sprzedawczynia ‘sprzedawczyni’, szywalnia ‘szwaczka’; 

- neologizmy utworzone od niewłaściwych podstaw słowo-
twórczych. Są to formacje powstałe poprzez dodanie do nie-
normatywnie wybranej podstawy słowotwórczej formantu 
nietypowego dla danej kategorii; przykłady: stukowiec ‘szewc’; 

- neologizmy utworzone od nietypowych podstaw słowotwór-
czych. Należą do nich „wyrazy pochodne od podstaw, które 
normalnie nie tworzą derywatów określonego rodzaju (…) lub 
w ogóle nie bywają słowotwórczo rozwijane”60. Tworzą je 
dzieci o bardzo niskim poziomie sprawności słowotwórczej; 
przykłady jw.: prawienek ‘zegarmistrz’, prowiciel ‘kierowca’. 

Dokonując oceny kompetencji słowotwórczej dzieci z niepełno-
sprawnością intelektualną na podstawie materiału ekscerpowanego 
z monografii A. Wątorek, można wysnuć dodatkowo następujące 
wnioski: 

1) dzieci z retardacją wykorzystują zasadę przejrzystości zna-
czenia, tj. często w neologizmach używają formantów, które 
znają; 

2) wybierają formanty najbardziej produktywne w kategorii 
nazw zawodów/wykonawców czynności, tj. -arz, -nik, -acz; 

3) przy pomocy formantu -arz utworzyły 24 formy (na 86 zgro-
madzonych), por. np.: budowarz ‘murarz’, górniarz ‘górnik’, 
kopalniarz ‘górnik’, pan zegarz ‘zegarmistrz’. Formant ten po-
służył im nawet do tworzenia form sklepiarz, sprzedyniarz na-
zywających żeńskich wykonawców czynności, tj. ‘sklepową, 

________________ 

60 D. Buttler, Polski dowcip językowy, PWN, Warszawa 1968, s. 183. 
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sprzedawczynię’. Z formantem -nik odnotowałam 18 form, 
por. np.: ciężarownik ‘kierowca’, malownik ‘malarz’, naprawnik 
‘zegarmistrz’, zegarnik ‘zegarmistrz’. Formant -arz posłużył 
dzieciom do utworzenia 6 form, por. np.: jeżdżacz ‘kierowca’, 
malowacz ‘malarz’, naprawiacz zegarków ‘zegarmistrz’, podbijacz 
‘szewc’, szywacz butów ‘szewc’; 

4) zdarzało się, że dzieci nie znając nazw zawodów: 
a) wyławiały z sieci semantycznej leksemy kategorii nadrzęd-

nej, por. np.: naprawiacz ‘szewc’, naprawiak ‘zegarmistrz’, 
naprawiarz ‘szewc’, naprawnik ‘szewc’, ‘zegarmistrz’, pra-
cownik ‘murarz’, robotnik ‘górnik’ lub podrzędnej, por.  
np.: chlebarz ‘piekarz’, ‘ciężarownik ‘kierowca’, ciężarówkarz 
‘kierowca’. Tego typu realizacje – jak pisze Alicja Gierma-
kowska – mogą oznaczać, że dziecko nie ma właściwego 
obrazu relacji wynikających z posiadania cech przez obiek-
ty znajdujące się na różnych poziomach hierarchii seman-
tycznej61; 

b) przytaczały zupełnie inne, często nawet niekojarzące się  
z właściwymi, nazwy zawodów/wykonawców czynności, 
por. np.: murenarz ‘górnik’, rolnik ‘górnik’. 

Co prawda nie posiadamy danych na temat umiejętności ekspli-
kacji cech semantycznych u dzieci z lekką niepełnosprawnością 
intelektualną, jednak możemy przypuszczać, że kilka nazw utwo-
rzyły one na zasadzie asocjacji, por. kominiarz ‘górnik’ (być może 
dlatego, że obaj noszą ciemny strój i są podobnie ubrudzeni na twa-
rzy), kowal ‘szewc’ (być może dlatego, że ma szewskie kowadło), 
krawiec ‘szewc’ (bo obaj szyją, jeden ubrania, drugi buty), prowiciel 
‘kierowca’ (może od prowadzić), stukowiec ‘szewc’ (być może dlate-
go, że stuka w obcasy przy zmianie fleków), złotnik ‘górnik’ (być 
może dlatego, że węgiel nazywany jest czarnym złotem). 

Poza tym być może jakieś fonetyczne (brzmieniowe) skojarzenia 
przyczyniły się do powstania formacji młynarz ‘murarz’. 

________________ 

61 A. Giermakowska, op. cit., s. 364. 
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Podsumowanie 

Dokonanie opisu rozumienia (recepcji, dekodowania, inter-
pretowania) i tworzenia (ekspresji, kodowania) konstrukcji słowo-
twórczych przez dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną 
określenie sposobu istnienia konstrukcji słowotwórczych w świa-
domości językowej dzieci z retardacją jest o tyle ważne, że brak jest 
badań, a w związku z tym i opracowań dotyczących kompetencji 
słowotwórczych tych dzieci. 

Wyniki badań pozwolą m.in. odpowiedzieć na pytania nurtują-
ce wielu pedagogów, a mianowicie, czy dzieci z dysfunkcją intelek-
tualną (mowa oczywiście o lekkiej niepełnosprawności intelektual-
nej) są w stanie realizować tę samą dla wszystkich podstawę 
programową, czerpać wiedzę z podręczników znajdujących się  
w powszechnym obiegu, przystępować do sprawdzianów oraz eg-
zaminów kompetencyjnych na ujednoliconych zasadach62. 
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Speech and language are important in the mental and emotional development of 

etery human being. Various speech disorders that affect the daily functioning, 

communication and acquiring the basic human needs can disrupt the functioning of 

a person in society. In the case of people with intellectual disabilities, this is an 

oligophasia, or the speech disorder characteristic for people with reduced intellectu-

al ability. In this article, the author draws attention to the importance of a detailed 

speech diagnosis, which is the basis for the later therapeutic process. He presents  

in on the example of a child with moderate degree intellectual disability, using the 

Afa-Skala test, while at the same time demonstrating its usefulness in diagnosing  

the intellectually disabled childrens language disorders. In the final part of the  

text the author deals with the problem of speech therapy in children with these 

disorders. 
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Oligofazja – zagadnienia teoretyczne 

Termin oligofazja odnosi się do zaburzeń mowy występujących  
u osób niepełnosprawnych intelektualnie1. Jest pojęciem różnie de-
finiowanym, ponieważ rozwój mowy tych osób oraz towarzyszące 
mu zaburzenia są trudne do uchwycenia oraz zdiagnozowania, 
bowiem występują one na tle opóźnionego rozwoju mowy2. Józef 
Surowaniec zalicza oligofazję do zaburzeń rozwoju mowy we-
wnątrzpochodnych – endogennych i definiuje jako ,,upośledzenie 
lub całkowity brak, lub też opóźniony rozwój mowy związany  
z upośledzeniem umysłowym”3. 

Należy mieć na uwadze, że u dzieci niepełnosprawnych intelek-
tualnie w stopniu umiarkowanym4 zazwyczaj występują zaburze-
nia mowy. Do głównych cech oligofazji połączonych z opóźnionym 
rozwojem mowy zalicza się: nieprawidłową i przedłużającą się ar-
tykulację, wolne tempo rozwoju słownictwa biernego i czynnego, 
obniżenie sprawności narracyjnej, trudności w opanowaniu podsys-
temu semantyczno-leksykalnego oraz syntaktycznego (co wiąże się 
z występowaniem agramatyzmów)5. Powyższe objawy występują 
wraz z zaburzeniami procesów poznawczych, do których zaliczyć 
należy: percepcję, myślenie, uwagę, pamięć i procesy emocjonalno- 
________________ 

1 Kryteria diagnostyczne niepełnosprawności intelektualnej znajdują się  
w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych 
ICD-10, a także w najnowszej Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych DSM-5. 

2 U. Jęczeń, Postępowanie logopedyczne w przypadkach oligofazji, [w:] Logopedia. 
Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 268. 

3 J. Surowaniec, Podręczny słownik logopedyczny, Wydawnictwo Naukowe WSP, 
Kraków 1993, s. 250, [cyt. za:] K. Kaczorowska-Bray, Zaburzenia komunikacji językowej 
w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Diagnoza i terapia logopedyczna osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. Teoretyczne determinanty problemu, red. J.J. Błeszyń-
ski, K. Kaczorowska-Bray, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2015, s. 51. 

4 Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym diagnozowana 
jest przy ilorazie inteligencji mieszczącym się w zakresie 35-49 (wg ICD-10) oraz 
wieku umysłowym od 6 do poniżej 9 lat. 

5 A. Rakowska, Język-komunikacja-niepełnosprawność: wybrane zagadnienia, Wy-
dawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003, s. 127. 
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-motywacyjne. W związku z tym sprawności językowe pacjentów 
niepełnosprawnych intelektualnie kształtowane są na tle opóźnień 
w rozwoju psychofizycznym6. Natomiast, jak pisze Hanna Nartow-
ska, ,,opóźnione w rozwoju i zaburzone w największym stopniu są 
czynności o najwyższej organizacji, czyli te, które najpóźniej 
ukształtowały się w filogenezie i ontogenezie. Są to przede wszyst-
kim myślenie i mowa”7. 

Możliwości komunikacyjne dziecka  
niepełnosprawnego intelektualnie 

Podstawą przystąpienia logopedy do diagnozowania jest znajo-
mość zagadnień teoretycznych dotyczących możliwości komunikacyj-
nych pacjenta poddanego badaniu. Osoby niepełnosprawne intelektu-
alnie w stopniu umiarkowanym, podobnie jak ich rówieśnicy  
w normie, posiadają potrzebę komunikowania się z otoczeniem. Co 
więcej, kształtowanie się umiejętności komunikacyjnych przebiega  
u nich w ten sam sposób, jak u dzieci w normie. Podstawową różnicę 
stanowi jednak ograniczenie możliwości komunikacyjnych w przy-
padku dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Mowa u tych osób 
rozwija się ze znacznym opóźnieniem. Poszczególne okresy rozwoju 
mowy pojawiają się w późniejszym czasie i dodatkowo ulegają wydłu-
żeniu8. Według Zbigniewa Tarkowskiego dziecko w normie opanowu-
je podstawy systemu językowego do końca czwartego roku życia, na-
tomiast dziecko niepełnosprawne intelektualnie w tym wieku gaworzy 
lub milczy9. Z kolei Marta Bogdanowicz zaznacza, że dzieci te wyma-
wiają pojedyncze wyrazy około piątego roku życia, natomiast zdania 

________________ 

6 U. Jęczeń, op. cit., s. 268. 
7 H. Nartowska, Opóźnienia i dysharmonie rozwoju dziecka, Wydawnictwo WSiP, 

Warszawa 1980, s. 102. 
8 K. Kaczorowska-Bray, op. cit., s. 58. 
9 Z. Tarkowski, Mowa osób upośledzonych umysłowo i jej zaburzenia, [w:] Podstawy 

neurologopedii. Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 559. 
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proste z dużą liczą agramatyzmów budują około siódmego roku ży-
cia10, mają ograniczone słownictwo, nie posługują się pojęciami abs-
trakcyjnymi, a ich wymowa jest wadliwa i niewyraźna. Wszystkie te 
czynniki powodują, że kontakt z dzieckiem niepełnosprawnym może 
być utrudniony. U dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 
umiarkowanym występuje duże zróżnicowanie kompetencji języko-
wych i komunikacyjnych – od mutyzmu do posługiwania się dłuż-
szymi zdaniami. Dodatkowo rewalidacja w ramach terapii logope-
dycznej tych osób może objąć także alternatywne i wspomagające 
metody komunikacji (w przypadku niskiego poziomu kompetencji 
językowych i komunikacyjnych). 

Diagnoza logopedyczna dziecka niepełnosprawnego  
intelektualnie w stopniu umiarkowanym  

– studium przypadku 

W literaturze diagnozę logopedyczną określa się jako „zbiór 
określonych zasad oraz metod postępowania badawczego mających 
na celu ocenę rozwoju mowy osoby badanej oraz określenie nie-
prawidłowości występujących w procesie komunikowania się”11. 
Objawy najczęściej są ustalane na podstawie obserwacji, wywiadu, 
prób i testów językowych. Uwzględniając dodatkowo wyniki badań 
uzupełniających (m.in. audiologicznych, foniatrycznych, neurolo-
gicznych, psychologicznych, pedagogicznych), dokonuje się wstęp-
nej diagnozy, oceniając zachowania językowe dziecka. 

Podstawowym celem diagnozy logopedycznej jest potwierdze-
nie (oraz późniejsze uszczegółowienie) lub wykluczenie zaburzenia 
mowy czy komunikacji na podstawie określonych objawów, pato-
genezy oraz patomechanizmu12. 
________________ 

10 M. Bogdanowicz, Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Wydaw-
nictwo WSiP, Warszawa 1985, s. 84. 

11 E. Czaplewska, S. Milczewski, Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012, s. 7. 

12 E. Lichota, Terapia logopedyczna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 12. 
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Charakterystyka badanego 

Chłopiec urodził się w 2010 r. (ma obecnie siedem lat) w rodzi-
nie wielodzietnej. Uczęszcza do jednego z przedszkoli specjalnych 
w województwie łódzkim. W 2015 r. za sugestią pedagoga ze świe-
tlicy środowiskowej (chłopiec nie uczęszczał do przedszkola) matka 
zgłosiła chłopca do poradni w celu oceny poziomu rozwoju. Specja-
liści wydali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przed-
szkolu specjalnym. Po roku matka ponownie złożyła wniosek do 
zespołu orzekającego o wydanie orzeczenia, by dziecko mogło kon-
tynuować kształcenie w obecnej formie. Na podstawie zgromadzo-
nych dokumentów zespół orzekający poradni psychologiczno-peda-
gogicznej zadecydował o potrzebie dalszego kształcenia specjalnego 
na czas edukacji przedszkolnej z uwagi na niepełnosprawność inte-
lektualną w stopniu umiarkowanym. 

Według postawionej diagnozy, opracowanej na podstawie doku-
mentacji z poradni psychologiczno-pedagogicznej, chłopiec nie ro-
zumie poleceń złożonych, rozumie jedynie proste polecenia, które naj-
częściej dotyczą sytuacji z życia codziennego. Podczas badania 
zachowywał się swobodnie, był zainteresowany zabawkami, oglądał 
przedmioty, eksplorował otoczenie i podał rękę na powitanie. Obser-
wuje się u niego istotnie obniżony poziom dojrzałości społecznej. Pre-
feruje zabawę samodzielną, jednak pojawiły się także elementy współ-
pracy i dostosowania do wymagań podczas zajęć grupowych.  
U badanego zdiagnozowano również obniżony poziom koordynacji 
wzrokowo-ruchowej. Rozwój motoryki dużej pozostaje bez zastrzeżeń 
(chłopiec naśladuje ruchy podczas zabaw muzyczno-ruchowych), jed-
nak widoczne jest opóźnienie w sferze motoryki małej. Rozwój po-
znawczy znajduje się znacznie poniżej norm wiekowych. Koncentrację 
uwagi na wykonywanej czynności oceniono jako prawidłową. 

W aspekcie zaburzeń mowy stwierdzono oligofazję – mowa 
czynna znajduje się na etapie wyrazu, w wypowiedziach występują 
liczne echolalie, błędy artykulacyjne i uproszczenia grup spółgło-
skowych, dobre jest rozumienie mowy czynnej związanej z sytua-
cjami życia codziennego. 
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Zespół orzekający jako priorytetowe w opracowaniu Indywidu-
alnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) określił sty-
mulowanie rozwoju intelektualnego oraz rozwijanie umiejętności 
społecznych (w tym szczególnie: umiejętności uczenia się przez 
naśladowanie, ćwiczenie czynności samoobsługowych, wdrażanie 
do samodzielności, pobudzanie do celowych działań, nabywanie 
doświadczeń, zachęcanie do nawiązywania kontaktów społecznych 
z rówieśnikami i dorosłymi oraz rozwijanie umiejętności komuni-
kacyjnych). Chłopcu zalecono zajęcia rewalidacyjne uwzględniające 
ćwiczenia mowy, w tym rozwijające kompetencję językową (tj. 
usprawnianie słuchu fonematycznego, kształtowanie kinestezji ar-
tykulacyjnej, usprawnianie narządów mowy, kształtowanie rozu-
mienia poleceń, rozwijanie słownictwa biernego i czynnego, kształ-
towanie rozumienia przyimków wyrażających relacje przestrzenne, 
kształtowanie umiejętności wypowiadania się zdaniami oraz kształ-
towanie rozumienia związków przyczynowo-skutkowych). Dodat-
kowo rekomendowano ćwiczenia ukierunkowane na stymulowanie 
ogólnego rozwoju poznawczego, poszerzanie zakresu wiedzy (na-
zywanie przedmiotów i kolorów, przeliczanie na konkretach, wy-
szukiwanie podobieństw i różnic, klasyfikowanie przedmiotu we-
dług wskazanych cech), a także ćwiczenia mające na celu rozwijanie 
ciekawości poznawczej i umiejętności wnioskowania. 

Jako wspomaganie w rozwoju chłopca sugerowano także 
uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych w ramach pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej. Cele i treści proponowanych działań 
dotyczyły rozwijania ogólnej koordynacji ruchowej, prowadzenia 
zabaw równoważnych i stymulujących świadomość własnego ciała, 
rozwijających umiejętność kontrolowania napięcia, prowadzenia 
ćwiczeń rozluźniających, rozwijania sprawności manualnej (uspraw-
nianie kolorowania i rysowania, wypełniania powierzchni obraz-
ków do posługiwania się kredkami i ołówkiem oraz nożyczkami), 
ćwiczeń pamięci i uwagi (nauka wierszyków czy piosenek). Jednym 
z zaleceń było także stosowanie nagród i zasady naturalnej konse-
kwencji w kształtowaniu właściwych zachowań dziecka w domu  
i w przedszkolu. Rodzina miała otrzymać dodatkową pomoc  
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w zakresie wspierania rozwoju dziecka, zapewnienia mu poczucia 
bezpieczeństwa, dbania o zaspokajanie innych potrzeb emocjonal-
nych i ustalania jednolitych metod wychowawczych. 

Obecna forma kształcenia specjalnego w przedszkolu specjalnym 
przynosi pozytywne efekty dla rozwoju chłopca. Umożliwia mu 
funkcjonowanie w małej grupie rówieśniczej, dając szanse na uczenie 
się przez naśladownictwo oraz aktywność własną zarówno w sferze 
poznawczej, jak również w sferze emocjonalno-społecznej (w zakresie 
nawiązywania kontaktów interpersonalnych, celowego eksplorowania 
i poznawania otoczenia poprzez własne doświadczenia). Chłopiec ma 
możliwość intensywnego rozwoju umiejętności komunikacyjnych 
poprzez terapię logopedyczną. Zapewniono mu także pomoc w reali-
zacji zadań edukacyjnych. Objęcie działaniami edukacyjnymi, terapeu-
tycznymi i wychowawczymi, realizowanie IPET oraz udział w zaleca-
nych zajęciach rewalidacyjnych i specjalistycznych znacznie pomagają 
chłopcu osiągnąć optymalny poziom wszechstronnego rozwoju. Przy-
gotują go również do realizowania w przyszłości obowiązku szkolne-
go w formie dostosowanej do jego możliwości. 

Badanie logopedyczne 

Badanie logopedyczne prezentowane w niniejszym artykule zo-
stało przeprowadzone we wrześniu 2016 r. (rok po wydaniu orze-
czenia). W poprzednim roku szkolnym chłopiec także miał zapew-
nioną terapię logopedyczną w przedszkolu. 

Badanie przeprowadzono za pomocą Afa-Skali13 oraz samo-
dzielnie dobranych prób. Wybór testu był motywowany chęcią 
ukazania jego przydatności w diagnozowaniu zaburzeń języko-
wych u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Aktualnie brakuje 
bowiem testów logopedycznych dla dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną i należy posiłkować się narzędziami, które są dostępne 
na rynku wydawniczym lub tworzyć własne narzędzia badawcze. 
________________ 

13 A. Paluch, E. Drewniak-Wołosz, L. Mikosza, Afa-Skala. Jak badać mowę dziecka 
afatycznego?, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008. 
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Wybrane narzędzie ma na celu sprawdzenie rozumienia przez 
dziecko pojedynczych nazw (rzeczowników i czasowników), umiejęt-
ności obserwowania przez niego gestów terapeuty, odczytywania ich  
i naśladowania. Dzięki niemu można sprawdzić także zdolność wyko-
nywania poleceń prostych i złożonych, a także budowania zdań pro-
stych i złożonych współrzędnie oraz podrzędnie (ze szczególnym 
uwzględnieniem rozumienia przyimków). Badane jest także rozumie-
nie pytań – odnoszących się do konkretów bądź ilustracji oraz abstrak-
cyjnych i trudniejszych nazw (kolory i pojęcia ogólne). Diagnozuje się 
dodatkowo powtarzanie pojedynczych dźwięków, sylab (prymarnych 
i sekundarnych), wyrazów dwusylabowych i trudniejszych. Można 
także sprawdzić samodzielne nazywanie za pomocą sylab dźwiękona-
śladowczych, wyrazów czy zdań. Badana jest umiejętność budowania 
prostej wypowiedzi na dany temat oraz formułowanie odpowiedzi.  
W badaniu zwraca się uwagę także na to, czy dziecko komunikuje się 
w sposób spontaniczny, zadając pytania, formułując prośby, czy wyra-
ża swoje życzenia oraz w jaki sposób to przekazuje. 

Przed przystąpieniem do właściwego badania logopedycznego 
sprawdzono cechy anatomiczne i sprawność ruchową artykulato-
rów. Stwierdzano obniżone napięcie mięśniowe w obrębie aparatu 
artykulacyjnego, w wyniku czego chłopiec ciągle ma otwarte usta – 
przez co tor oddechowy jest nieprawidłowy. 

W związku z zaburzeniami rozumienia mowy dziecko zostało 
skierowane na badanie słuchu. W międzyczasie prowadzono obser-
wacje podczas zajęć logopedycznych, aby ocenić stopień opanowa-
nia rozumienia mowy, tempo postępów i wpływ ewentualnego 
niedosłuchu. Wyniki badań audiometrycznych jednoznacznie nie 
wykazały jednak żadnych ubytków słuchu – słuch jest prawidłowy. 

Badanie logopedyczne obejmowało wywiad, obserwacje wstęp-
ne dotyczące komunikacji werbalnej i niewerbalnej dziecka oraz 
sposobów komunikowania się z otoczeniem oraz właściwe badanie 
zjawisk językowych występujących w mowie dziecka (tj. rozumie-
nia, powtarzania, nazywania, mowy: dialogowej, opowieściowej  
i spontanicznej). 

Wywiad logopedyczny został przeprowadzony z matką dziec-
ka, która stwierdziła, że nigdy sama nie dostrzegała u chłopca róż-
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nic rozwojowych w porównaniu z rówieśnikami. Na pytania doty-
czące rozwoju mowy oraz rozwoju psychoruchowego odpowiadała 
niechętnie, wielokrotnie mówiła, że nie pamięta poszczególnych 
zdarzeń. Zachowanie matki może sugerować, że sytuacja w domu 
chłopca jest niepokojąca. Na podstawie informacji zaczerpniętych  
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdza się, że chłopiec 
jest zaniedbany środowiskowo. 

Obserwacje spontanicznych zachowań dziecka nie wykazały 
żadnych niepokojących objawów. Chłopiec bawił się zabawkami 
znajdującymi się w gabinecie. Reagował na dźwięki z otoczenia, ale 
nie rozumiał wszystkich kierowanych do niego poleceń – w rozu-
mieniu pomagały mu gesty oraz kontekst sytuacyjny. Na pytanie  
o wiek odpowiadał swoim nazwiskiem. W mowie chłopca bardzo 
często występowały echolalie bezpośrednie. Potrafił skupić wzrok  
i uwagę na wskazywanym przedmiocie oraz utrzymywał kontakt 
wzrokowy z rozmówcą (choć na krótko). Chętnie współpracował  
z terapeutą, był zainteresowany proponowanymi aktywnościami. 
Często zadawał także pytania Co to?, kiedy w zasięgu wzroku wi-
dział nowy przedmiot. 

W celu zbadania zjawisk językowych występujących w mowie 
chłopca wykonano osiem prób zaproponowanych w przytaczanym 
teście, który wykorzystano jako narzędzie diagnostyczne oraz dwie 
próby dodatkowe. Ich deskrypcja została zaprezentowana poniżej. 

Próba I – spontaniczna zabawa pluszowymi zabawkami 

Próba polegała na spontanicznej zabawie dowolną zabawką  
i miała na celu nawiązanie kontaktu z dzieckiem. Chłopiec od razu 
nawiązał kontakt i chętnie przystąpił do proponowanej aktywności. 
Skupiał uwagę na misiu, wziął go do ręki. Potrafił wskazać części ciała, 
tj. głowę, nogę, oko, ucho i nos zarówno u siebie, jak i na misiu. Naśla-
dował czynności wykonywane przez logopedę (ziewanie, powtarzanie 
a-a-a, zamykanie oczu, otwieranie oczu, płacz, powtarzanie u-u-u, kar-
mienie, powtarzanie poszczególnych wyrazów, podawanie picia), 
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jednak nie rozumiał wszystkich poleceń kierowanych do niego. Nie 
potrafił jedynie posadzić misia przy stole (kładł go na stole) – chłopiec 
bowiem ma trudności z rozumieniem przyimków oraz z określaniem 
relacji przestrzennych. Podczas zabawy wypowiadał pojedyncze sło-
wa, takie jak: miś, je, siedzi, stolik. Nie posługiwał się zdaniami. 

Próba II – rozumienie (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki,  
przysłówki, liczebniki, zaimki) 

Próba miała na celu sprawdzenie rozumienia rzeczowników, 
czasowników, przymiotników, przysłówków, liczebników i zaim-
ków osobowych. Chłopiec wskazał prawidłowo wszystkie rze-
czowniki na prezentowanych ilustracjach14. Bezbłędnie poradził 
sobie także z czasownikami15. Problem sprawiły mu przymiotniki, 
prawidłowo wskazał jedynie smutną i wesołą dziewczynkę. Nie po-
trafił jednak rozpoznać na ilustracji, który z przedmiotów jest mały, 
a który duży. Błędnie użył określeń stary – nowy. Nie znał znaczenia 
przysłówków blisko i daleko. Nie wskazał także prawidłowo, gdzie 
znajduje się jeden ołówek, a gdzie leżą dwa ołówki (co świadczy  
o ubogim zasobie pojęć liczbowych). Prawidłowo posługiwał się 
zaimkami osobowymi on i ona. 

Próba III – nazywanie (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, 
przysłówki, liczebniki, zaimki) 

Nazywanie badano w oparciu o ten sam materiał obrazkowy. 
Zadanie dziecka polegało na nazwaniu prezentowanych ilustracji – 
badane więc były sprawność nazywania oraz słownictwo dziecka. 

________________ 

14 Na ilustracjach znajdowały się: dom, lala, pies, oko, lody, auto, buty, ryba, żaba, 
szafa, wózek, zegar, piłka, kubek, sanki, bocian, łopata, lampa, guziki, motyle, choinka, samo-
lot, drabina, nożyczki. 

15 Je (cukierki), czyta (książkę), gotuje (zupę), siedzi (w fotelu), wycina (misia), 
pływa (w basenie). 
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Nominacja nie została w pełni opanowana przez badanego. Chłopiec 
nazwał prawidłowo większość rzeczowników, problem sprawiły mu 
jedynie sanki, bocian, łopata, lampa, drabina (odpowiednio nazwał je 
sanek, żyrafa, młotek, światełko, deska) – wskazał je po wypowiedzeniu 
ich nazwy. Nazywanie czynności nie sprawiło mu problemów. Przy 
nazywaniu przymiotników nie określił cech koła (małe, duże). Nie 
potrafił także określić odpowiednio, że but jest stary (użył określenia 
but popsuło) i nowy (użył przymiotnika różowy – określił jednak kolor 
nieprawidłowo, ponieważ prezentowany but był brązowy). Przy-
słówki również nie zostały przez niego opanowane – nie potrafił na 
podstawie prezentowanej ilustracji dokończyć zdania Ten chłopiec ma 
do domu…. – użył tylko wyrazów dom i chłopiec. Po naprowadzeniu  
i wytłumaczeniu znaczenia przysłówków nadal nie nazywał ani nie 
wskazywał prawidłowo określeń blisko i daleko. Smutną i wesołą 
dziewczynkę nazwał odpowiednio niegrzeczna i grzeczna. Zaimki 
osobowe zastąpił rzeczownikami chłopiec i dziewczynka (choć w próbie 
rozumienia wskazał je poprawnie). Na pytanie, ile ołówków widzi na 
ilustracji, odpowiadał – ołówki. Sam nie potrafił zainicjować liczenia, 
natomiast z pomocą terapeuty policzył do trzech. 

Próba IV – nazwy kolorów 

Próba dotyczyła umiejętności nazywania kolorów. Chłopiec nie 
rozpoznał prawidłowo żadnej barwy, wskazywał i nazywał je 
przypadkowo16. 

Próba V – powtarzanie (głoski izolowane, sylaby, wyrazy) 

Na tę próbę składało się powtarzanie głosek izolowanych, sylab 
i wyrazów. Chłopiec poprawnie powtórzył wszystkie samogłoski  
i spółgłoski (a, u, i, p, m, t, l, s, n, k), sylaby (ma, pi, be, fu, wy, no, ta, 
da, su, ha, nia, ko, ci, am, ok, an, ap, as, al, ar) oraz wyrazy (baba, niebo, 
________________ 

16 Prezentowane dziecku były następujące kolory: żółty, biały, niebieski, czerwony, 
czarny, zielony, szary, różowy, brązowy, pomarańczowy, fioletowy. 



176 RENATA MARCINIAK-FIRADZA 

waga, lasy, koty, czekolada, telefon). Nieprawidłowo wypowiedział 
natomiast wyrazy wiaderko, drabina, kanapa, podłoga, parasol, dzwonek, 
grzebień, lokomotywa (odpowiednio wiadelko, dlabina, kamapa, połoga, 
palasol, dzłonek, gsebień, lokomotyła). Widoczna jest więc nieprawi-
dłowa realizacja głoski r (realizowana jako l), zamiana m na n, 
uproszczenia spółgłoskowe (połoga), a także nieprawidłowa realiza-
cja głoski wargowo-zębowej w (substytucja w � ł). 

Próba VI – rozumienie poleceń 

Próba dotyczyła rozumienia poleceń prostych i złożonych. 
Chłopiec rozumiał i wykonywał polecenia proste, takie jak: wstań, 
podnieś rękę (poproszony o podniesienie konkretnej ręki, miał pro-
blemy określeniem stron prawej i lewej), tupnij nogą, pokaż swoje oko, 
chwyć się za ucho, weź do ręki misia i lalę, dotknij łyżką misia. Polecenia 
złożone były jednak dla niego niezrozumiałe. Nie wykonał poleceń 
daj mi misia, a lalę połóż na stole (położył tylko lalę na stole), weź łyżkę 
i połóż obok lalę (wziął tylko łyżkę), połóż misia pod stołem (położył go 
na stole). 

Próba VII – rozumienie zdań, mowa czynna  
– obrazek sytuacyjny „Plaża” 

Podczas próby sprawdzano umiejętność rozumienia zdań. Ba-
dany prawidłowo wskazywał, kto niesie lody, kto buduje zamek  
i co mama ma na głowie. Nie potrafił pokazać, co leży obok leżaka 
oraz kto siedzi pod parasolem. Związane to było z tym, że nie ro-
zumiał poleceń zawierających wyrażenia przyimkowe, z którymi 
ma problem. Na pytania na temat sytuacji przedstawionych na ilu-
stracji odpowiadał jednym wyrazem, np. siedzi, idzie albo nieprawi-
dłowo (co robi dziecko? – odp. piaski, co robi mewa? – odp. mewa). 
Nie potrafił określić miejsca ukazanego na obrazku. Na pytania 
Czym lubisz się bawić? oraz Czy chciałbyś pojechać nad morze? odpo-
wiadał echolalią bezpośrednią bądź nie na temat (Wczoraj byłem. 
Bawić się. Mama jest. Siedzi.). 
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Próba VIII – mowa czynna 

Próba badała mowę czynną. Chłopcu zaprezentowano cztery ob-
razki. Logopeda wskazał pierwszy obrazek historyjki, natomiast zada-
niem dziecka było wskazanie chronologii zdarzeń oraz opowiedzenie 
historyjki obrazkowej. Dziecko nie potrafiło wykonać tego zdania na-
wet po naprowadzaniu za pomocą pytań pomocniczych. Zastosowano 
więc najłatwiejszą wersję zadania – obrazki były rozrzucone na stole,  
a zadaniem dziecka było wskazanie odpowiedniej ilustracji po usły-
szeniu zdania opisującego (np. Mama, tata i dzieci jadą autem do lasu). 
Badany wskazał prawidłowo na wszystkie obrazki, nie dostrzegał 
jednak ciągu przyczynowo-skutkowego pomiędzy każdym z nich. 
Samodzielnie nie był w stanie opisać ilustracji – posługiwał się jedynie 
pojedynczymi rzeczownikami, takimi jak: mama, tata, auto. 

Dodatkowe próby badawcze 

Próba IX – sprawność gramatyczna 

Sprawność gramatyczna była badana na podstawie odmiany 
rzeczowników. Badanemu zaprezentowano ilustracje i nazwano 
przedstawiony na nich przedmiot, a następnie zakryto obrazek. 
Dziecko miało za zadanie odpowiedzieć na pytanie Czego nie ma? 
Ćwiczenie sprawdzało umiejętność odmiany wyrazów. Chłopiec 
nie opanował tej umiejętności, większość słów odmienił błędnie 
bądź nie odmienił ich w ogóle (np. piłka – nie ma piłk, sanki – nie ma 
sank, lala – nie ma lala, auto – nie ma auto). Chłopiec nie opanował 
także tworzenia liczby mnogiej (np. auto – dwa auto itp.). W mowie 
spontanicznej często występują agramatyzmy. 

Próba X – percepcja słuchowa 

Badany reaguje na dźwięki, chętnie słucha odgłosów z otocze-
nia. Rozpoznaje większość z prezentowanych dźwięków. Potrafi je 
różnicować oraz wskazać ich lokalizację. Nie rozumie, co to dźwięk 
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głośny i cichy, szybki i wolny (nie potrafi także wskazać symboli 
tych cech dźwięków). Nie zapamiętuje żadnych z wymienionych 
samogłosek17. Zapamiętał jedną sylabę z trzech18 oraz jeden wyraz  
z trzech19. Umie wystukać prosty rytm podany przez logopedę. 

Na podstawie zebranej dokumentacji, uwzględniając dodatko-
wo wyniki badań uzupełniających oraz badanie logopedyczne, któ-
re obejmowało wywiad, obserwacje wstępne dotyczące komunikacji 
werbalnej i niewerbalnej dziecka, sposobów komunikowania się  
z otoczeniem oraz właściwe badanie logopedyczne została posta-
wiona wstępna diagnoza logopedyczna – zaburzenie mowy pod 
postacią oligofazji. 

Terapia logopedyczna 

Po szczegółowo przeprowadzonej diagnozie logopedycznej, 
której czasu przeprowadzenia nie można dokładnie określić (po-
nieważ powinien być on dostosowany indywidualnie do każdego 
pacjenta), logopeda powinien przystąpić do programowania terapii 
logopedycznej. Należy pamiętać, że ,,każde podejście do badania  
[i późniejszej terapii – przyp. M.S.] upośledzenia umysłowego jest 
potrzebne, jeśli tylko wnosi coś nowego do wiedzy o tej niepełno-
sprawności”20. Dlatego tak ważna jest szczegółowa diagnoza logo-
pedyczna, która pozwoli logopedzie dostrzec większość zaburzeń  
i trudności, nad którymi będzie mógł pracować. Istotna jest także 
diagnoza pozytywna, dzięki której można poznać mocne strony 
pacjenta i najmniej zaburzone umiejętności, które będą fundamen-
tem w późniejszym procesie terapeutycznym21. 
________________ 

17 Były to samogłoski: a, o, e oraz u. 
18 Wymieniane sylaby to: ma, pi, be, fu. 
19 Były to wyrazy: dom, lala, buty. 
20 S. Kowalik, Upośledzenie umysłowe. Teoria i praktyka rehabilitacji, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 1989. 
21 A. Rakowska, Język komunikacja niepełnosprawność: wybrane zagadnienia, Wy-

dawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003, s. 135. 
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Mowa i język mają istotny wpływ na rozwój umysłowy i emo-
cjonalny człowieka. Różnego rodzaju zaburzenia mowy, które prze-
szkadzają w codziennym funkcjonowaniu dziecka, porozumie-
waniu się oraz zaspokajaniu podstawowych potrzeb przyczyniają 
się do zaburzeń funkcjonowania społecznego. Dodatkowo zuboże-
nie słownika w pojęcia abstrakcyjne powoduje obniżenie jakości 
funkcjonowania życiowego. Dlatego też terapia logopedyczna każ-
dego pacjenta z niepełnosprawnością intelektualną powinna być 
częścią ogólnego planu ćwiczeń usprawniających funkcje poznaw-
cze22. Najważniejszym aspektem terapii logopedycznej nie jest bo-
wiem praca nad poprawnością artykulacyjną mowy – uwagę należy 
skupiać na budowaniu kompetencji językowej i komunikacyjnej, 
które będą istotnym elementem w późniejszym funkcjonowaniu 
pacjenta23. 

Terapia logopedyczna u dzieci niepełnosprawnych intelektual-
nie, jak zauważa Urszula Jęczeń, jest długotrwała, ponieważ zabu-
rzenia mowy pod postacią oligofazji mają często charakter złożony  
i wielowarstwowy24. To proces powolny i w różnym stopniu efek-
tywny25. W związku z tym wymaga cierpliwości zarówno od tera-
peuty, jak i samego pacjenta. 

Nie należy zapominać także o ogromnej roli rodziny w procesie 
rewalidacyjnym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Dobry 
kontakt oraz sprzyjająca rozwojowi atmosfera w rodzinie przyczy-
________________ 

22 M. Fawcus, Zaburzenia mowy w niedorozwoju umysłowym i ich leczenie, [w:] 
A.M. Clarke, A.D.B. Clarke, Upośledzenie umysłowe. Nowe poglądy, Państwowe Wy-
dawnictwo Naukowe, Warszawa 1971, s. 457. 

23 O hierarchii ważności w terapii logopedycznej pisały Urszula Jęczeń (2015)  
w publikacji Postępowanie logopedyczne w przypadkach oligofazji i Małgorzata Młynar-
ska (2002) w publikacji Mów, Piotrek! Rozwijanie ustnej komunikacji językowej metodą 
psychostymulacyjną u dziecka z Zespołem Downa. Autorki zwróciły także uwagę, że 
rozwijanie komunikacyjnego aspektu mowy oraz wzbogacanie jego znaczenia jest  
o wiele istotniejsze od pracy nad poprawnością artykulacyjną. 

24 U. Jęczeń, op. cit., s. 276. 
25 E.M. Minczakiewicz, Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa. Poradnik 

dla rodziców i opiekunów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 
Kraków 2001, s. 56. 
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niają się do większych postępów w rozwoju psychofizycznym 
dziecka. W połączeniu ze współpracą ze specjalistami można osią-
gnąć o wiele lepsze efekty. 

Sprawności oraz umiejętności językowe i komunikacyjne po-
winno się rozwijać zarówno w domu, jak i w przedszkolu. Ciągła 
stymulacja pozwala bowiem na podniesienie poziomu intelektu-
alnego. Naukę komunikacji należy opierać o bezpośrednie doświad-
czenia, systematyczne przywoływane i przypominane. Kształtowa-
nie prawidłowej komunikacji oraz jednoczesny rozwój procesów 
poznawczych należą do podstawowych elementów, które powi-
nien uwzględnić logopeda podczas programowania indywidual-
nej terapii. 

Po przeprowadzeniu dokładnej diagnozy logopedycznej, wyod-
rębnieniu trudności w funkcjonowaniu dziecka, można zapropo-
nować opisanemu pacjentowi następujące ćwiczenia, wchodzące  
w skład wielokompleksowej terapii: 

1) ćwiczenia kompetencji językowych (kształtowanie umiejęt-
ności wypowiadania się zdaniami, ćwiczenia zachęcające do 
nawiązywania kontaktów, rozwijanie umiejętności komuni-
kacyjnych), 

2) ćwiczenia rozumienia mowy (w tym poleceń prostych i zło-
żonych kierowanych do dziecka), 

3) rozwijanie słownictwa biernego i czynnego (wprowadzanie 
nazw przedmiotów, zjawisk, cech, czynności, stosunków 
przestrzennych i czasowych, uściślanie znaczeń wyrazów, 
tematyczne grupowanie oraz zestawianie wyrazów przeciw-
stawnych, nauka rozumienia i posługiwania się przymiotni-
kami, przysłówkami, liczebnikami oraz zaimkami), 

4) ćwiczenia strony gramatycznej mowy (ćwiczenia wypowie-
dzi dwuelementowych, ćwiczenia w budowaniu zdań pro-
stych itp.), 

5) rozwijanie percepcji słuchowej oraz kształtowanie wrażli-
wości słuchowej (rozpoznawanie, różnicowanie dźwięków  
z otoczenia, ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia 
pamięci słuchowej), 
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6) rozwijanie orientacji przestrzennej (poznanie schematu wła-
snego ciała, ćwiczenia stosunków przestrzennych, zapozna-
nie ze znaczeniem określeń przyimkowych i wdrażanie do 
posługiwania się nimi w wypowiedzi), 

7) ćwiczenia myślenia przyczynowo-skutkowego (ujmowanie 
związków między zjawiskami, wskazywanie istoty danego 
zdarzenia, formułowanie wniosków o otaczającej rzeczywi-
stości), 

8) ćwiczenia klasyfikacji i kategoryzacji (nauka rozumienia re-
lacji części do całości, stosunków zachodzących między po-
jęciem nadrzędnym a podrzędnym, łączenie przedmiotów  
w klasy, grupy, kategorie), 

9) nauka czytania globalnego – dziecko bez względu na wiek  
i stopień uszkodzenia mózgu powinno uczyć się czytać, aby 
intensywnie stymulować wszystkie zmysły26, 

10) rozwijanie percepcji wzrokowej (porównywanie, różnico-
wanie, tworzenie całości z części, ćwiczenia pamięci wzro-
kowej), 

11) usprawnianie motoryki (doskonalenie koordynacji wzroko-
wo-ruchowej, sprawności manualnej, koordynacji wzroko-
wo-słuchowo-ruchowej), 

12) rozwijanie umiejętności artykulacyjnych (usprawnianie 
sprawności narządów artykulacyjnych, kinestezji artykula-
cyjnej, praca nad prawidłowym oddechem, siłą i modulacją 
głosu), 

13) kształtowanie poprawności artykulacyjnej głosek (rozpo-
znawanie, wyróżnianie, prawidłowe powtarzanie). 

14) ćwiczenia uwagi i pamięci, 
15) ćwiczenia ogólnorozwojowe (stymulowanie rozwoju intelek-

tualnego). 
Sukcesem w terapii jest wypracowanie dobrego kontaktu z dziec-

kiem, aby podczas zajęć logopedycznych czuło się ono jak naj-
bardziej naturalnie i swobodnie. Oprócz zajęć indywidualnych  
________________ 

26 A. Rakowska, op. cit., s. 132. 
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powinno proponować się dziecku dodatkowe zajęcia grupowe, 
które pozwolą mu na kształtowanie umiejętności współpracy i inte-
growania się z innymi. 

Wnioski końcowe 

Dokładna analiza przedstawionej dokumentacji, obserwacja za-
chowań spontanicznych dziecka, wywiad z opiekunem, uwzględ-
nienie wyników badań uzupełniających oraz szczegółowe badanie 
logopedyczne pozwoliły na opracowanie dokładnego planu tera-
peutycznego, który skupiony był na rozwoju zaburzonych funkcji w 
oparciu o mocne strony dziecka (tj. chęć do współpracy, dobrą kon-
centrację uwagi, rozumienie mowy czynnej związane z sytuacjami z 
życia codziennego). Trafnie dobrane ćwiczenia pozwoliły na przy-
śpieszenie procesu terapeutycznego i osiągnięcie w znacznie szyb-
szym czasie oczekiwanych efektów. Po rocznej terapii chłopiec 
usprawnił narządy artykulacyjne, przez co mowa stała się wyraź-
niejsza. Rozumienie mowy także uległo poprawie – chłopiec rozu-
mie większość poleceń prostych, o wiele lepiej radzi sobie także  
z poleceniami złożonymi. Posługuje się zdaniami prostymi, jednak 
w jego mowie nadal występuje duża liczba nieprawidłowych form 
gramatycznych. Posiada w swoim słowniku większą liczbę przy-
miotników i przysłówków, choć nie zawsze rozumie ich znaczenie. 
W dalszym ciągu ma problemy z ujmowaniem związków między 
zjawiskami, klasyfikacją i kategoryzacją. Umie przeczytać proste 
rzeczowniki, takie jak: dom, auto, lala, mama, tata, babcia, dziadek, buty. 
W mowie nadal występują nieprawidłowości artykulacyjne, ale ich 
eliminacja nie była podstawowym celem zaplanowanej terapii. 

Narzędzie Afa-Skala doskonale sprawdziło się w diagnozowaniu 
zaburzeń językowych u dziecka niepełnosprawnego intelektualnie – 
dzięki niemu możliwe było zbadanie najważniejszych aspektów, 
natomiast pozostałe sprawności mogły zostać poddane diagnozie za 
pomocą dodatkowych prób badawczych. 



Szczegółowa diagnoza logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 183 

W oparciu o analizę porównawczą ze wcześniejszymi wynikami 
badań psychologiczno-pedagogicznych oraz logopedycznych za-
obserwowano znaczny progres w rozwoju umiejętności komunika-
cyjnych, poznawczych oraz emocjonalno-społecznych. Rokuje to 
pozytywnie na dalszy rozwój dziecka oraz daje mu szanse na reali-
zowanie w przyszłości obowiązku szkolnego dostosowanego do 
jego możliwości poznawczych. 
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Throughout the years. researchers searched for the definition of a good teacher. This 
article offers to learn from model educators, fictional and historical, how to define 
values, perception and practices which characterize good teachers. 
Four fictional teachers were chosen based on two characteristics: First, author’s 
descriptions that underline their good qualities as a person and as a teacher. Second, 
remarks from their students’ and/or students’ parents or guardians, stating their 
acknowledgment of the teachers’ special qualities. and their gratitude for the learn-
ing experience they shared. A qualitative narrative analysis of these teachers – ‘Jane 
Eyre’, ‘Ann of Green Gables’ and his sequel ‘Anne from Avonlea”, ‘Up the down 
Staircase’ and ‘Goodbye Mr. Chips’ – defined five major characteristics which repre-
sent the exceptional teacher: holistic perception of the student, identifying and ad-
dressing students’ unique needs, emphasis on student-teacher relationship, creative 
teaching, a sense of mission and an inspiring personality. 
Examining the work of exceptional educators such as Ann Sullivan (Helen Keler’s 
tutor). Janusz Korczak, and Haime Escelante, reveals common themes which corre-
sponds with fictional model teachers characteristics. Qualitative interviews with 14 



188 NOAH BAR GOSEN 

Israeli rural high school teachers (7 homeroom educators and 7 subject teachers) 
emphasized similar characteristics of their role perceptions and practices. 
The key to higher achievements, educational and academic alike, lies in the hands of 
the teachers. If these traits characterize the ‘good teacher’ we should consider merg-
ing then into teachers’ preparatory and in-work professional training, as well as 
teachers’ evaluation processes. Let us learn from good examples how to become 
‘good teachers’. 

KEY WORDS: good teacher, Student perception, teacher-student relationship 

The search after the definition of a ‘good teacher’ continues 
since the days of the Greeks1. Centuries later, endless inquiries, sto-
ries about fictional teachers – bad and excellent, books, movies and 
documentaries about exceptional teachers, we are still searching for 
the ideal teachers, but not more confident about their characteristics. 
Many of us hold images of ‘good teachers’ based on books, films 
and personal memories. These images may not be identical but it 
can be assumed there are similarities among them. 

Teachers evaluation processes relate to role perceptions, 
knowledge mastering, instruction and educational skills and profes-
sional relevant skills2. There is an ongoing debate regarding the 
components of these procedures since teachers’ role far surpasses 
passing knowledge and endowing literacy skills. Based on the no-
tion that their main role is educating the younger generation and 
mentoring it into adult society, well equipped morally, socially and 
scholastically3, it can be assumed that their personal features and 
their role perception could be accountable for their success, along-
side, if not prior to, their instruction skills4 . 
________________ 

1 D. Goldhaber, The Mystery Of Good Teaching, 2002, Education Next. 
2 RAMA – Israel national Authority for Measurement and Evaluation in Educa-

tion, Ministry of Education. Israel 2017 (Hebrew). 
3 V. Perrone, A Letter To Teachers – Reflections On Schooling And The Art of Tea-

ching, San Francisco, 1991. M. Karniely, Inquisitiveness And Inquiring – Foundations 
For Teacher Growth Abd Development, Tel Aviv, 2010 (Hebrew). 

4 S. Carothers, To Become A Teacher – Making A Difference In Children Lives Co-
lumbia University, 1995, pp. 23-33. F.A.G. Kurthagen, In Search Of Essence Of A Good 
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Many attempts were taken to crack the genome of the ‘good 
teachers’. Evaluation tests based on defined perceptions of teachers’ 
role5, traits inquiry through autobiographies’ review6 , teachers’ 
perceptions7, and defined qualities and practices based on psycho-
logical theories, and performance comparison8. There was also an 
appliance to the wisdom of the masses as annual contest for choos-
ing ‘Teacher of the state” rank six exceptional teachers, every year, 
based on people recommendation and voting9 . 

In this article, a positive psychological approach will be incorpo-
rated in search of the qualities of the ‘good teacher’. Positive psy-
chology concentrates on researching positive emotional experiences 
and traits to improve men condition in life. The study of the excep-
tional bright and successful teachers will widen our understanding 
regarding traits, perceptions and practices of the ‘good teachers’10. 
In other words -let us learn from the best how to be the best. 

We all have an inner vision of ‘the good teacher’. It started in 
our childhood when we read stories about different teachers and 
their influence on their students. We could tell David Copperfield 

________________ 

Teacher: Toward A More Holistic Approach In Teacher Education. Teaching and Tea-
chers' Education, 20, pp. 77-97. P.J Palmer, The Courage To Teach – Exploring The Inner 
Landscape Of A Teacher's Life. 2007. J.H. Strange, T.J. Ward, and L.W. Grant, What 
Makes Good Teachers Good? A Cross – Case Analysis Between Teacher Effectiveness And 
Students Achievements Journal Of Teacher Education, 62, pp. 339-355. 

5 D.R. Cruickahank, and D. Haefele, Good Teachers. Plural Educational Lea-
dership. 2001. Pp. 26-30. 

6 R.P. Traina, What Makes A Good Teacher Education Week. 1999. 
7 D.C. Loretie, School Teachers – A Sociological Study University of Chicago 

Press. 1975. Ch. %, pp. 109-133. 
8 S.F. Heck, and C.R. Williams, The Complex Roles Of The Teachers – An Ecological 

Perspective. Columbia University. Pp. 14-27, Kurthagen, et. Al. P. Sahlberg, The Pro-
fessional Educator: Lessons From Finland. American Educator. Pp. 34-38, Strange  
and co. et. al. 

9 Ynet, Teacher Of The State Contest. 
10 M. Zeidner, G. Matthews and R.D. Roberts, What Do We Know About Emotio-

nal Intelligence – How It Affects Learning, Work, Relationships And Our Mental Health 
Yisrael Academic College. 2012 (Hebrew). 
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met horrible teachers at the boarding school he was sent to in the 
order of his villain stepfather11. Sara Crue was sentenced to life of 
exploitation being subordinate to the Minchin sisters, head teachers 
of an exclusive boarding school, after presumably losing her father 
wealth and support12. But what about the good teachers? Teachers 
we aspired to meet and be sheltered under their wings? What per-
ceptions, attitudes and practices made them a symbol for the ideal 
teacher? 

Fictional notable teachers 

Many novels were written on teachers – as tutors, in schools or 
in boarding schools. Other than our personal intuition – how do we 
recognize good teachers? For this article two parameters were cho-
sen. First: the author description of the teacher looks, behavior, spe-
cial characteristics and instruction practices. Second: the evaluation 
the teachers got from their students stating their acknowledgment 
of the teachers’ special qualities. and their gratitude for the learning 
experience they shared. The chosen teachers were highly praised 
both by the author and by their students and/or students’ parents 
or guardians. They are described in five remarkable novels – Jane 
Eyre13, Ann of green Gables and its sequel – Anne from Avonlea14, 
Good Bye Mr., Chips15, and Up the Down Staircase16. All novels 
were also transmitted to the big screen as films, some were repeat-
edly filmed in different versions. 

Although these novels were written in different times and plac-
es there are common qualities among the teachers that can be indi-
________________ 

11 C. Dickens, David Copperfield (Trans.: Y. Lavit) 2001 (Hebrew). 
12 F.H. Barnett, A Little Princess (Trans.: T. Bar) 2010 (Hebrew). 
13 C. Bronte Jane Eyre (Trans.: T. Bar) 1986 (Hebrew). 
14 L.M. Montgomery, Anne From Green Gables (Trans: Y. Fishman) 1985 (Hebrew), 

L.M. Montgomery, Anne From Avonlea (Trans: Y. Fishman) 1985 (Hebrew). 
15 J. Hilton, Good Bye Mr. Chips (Trans. Y. Levanon) 1947 (Hebrew). 
16 B. Kaufman Up The Down Staircase (Trans. D. Ron) 1968 (Hebrew). 
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cated. Based on that it can be presumed that a core image of the 
‘good teacher’ remains stable through time. A narrative review of 
these stories reveals common perceptions and practices among the 
different teachers described in these novels. 

A. A unique and inspiring personality 

In all the novels, the teachers are described as having a unique 
personality to whom the child is drawn. Miss Stacey, Anne’s adored 
teacher had a precious virtue to win her students’ hearts and make 
the best out of their moral and scholastic abilities. Anne, who fol-
lowed her footsteps, preferred to base her teaching practices on her 
personality rather than strict rules17. Miss Temple, Jane Eyre model 
of a teacher, was considered superior from all the others due to  
her vast knowledge. she encouraged students with her kind words 
and by setting an example18. Sylvia Barret, an inner city high school 
teacher, wrote to her friend about the few teachers that have  
remarkable virtues. that create magic in their classroom and  
others who truly love human beings. These are the teachers she 
looked up to19. 

B. A holistic perception of the students and attendance to all his 
needs: personal, social, and scholastic. 

Good teachers don’t concentrate on scholastic achievements 
alone. Their relationship with their students relies on individualiza-
tion. They realize children have different needs. Their personal and 
social characteristics should be taking into an account while striving 
to reach scholastic achievements. Miss Stacey. Anne’s example for  
a teacher, tried to ease the pain caused by Anne’s separation from 
her bossom friend Diana20. Mr. Chips made it a habit to invite 
freshman students to tea at his house. thus, eases their acclimatiza-
________________ 

17 L.M. Montgomery, et. al. 
18 C. Bronte, et. al. 
19 B. Kaufman, et. al. 
20 L.M. Montgomery, et. al. 
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tion in the new school. He would ask them where they reside and 
inquire about their relatives who studied in Brookfield21. Miss Bar-
ret quoted her teacher. Pr. Winters, who advised not to teach the 
subject but to teach the child. She mentioned times when events 
from students’ lives affected daily learning. She came to realize the 
need to help students in problems un related to school, since school 
is affected by them22. 

C. Investment in interpersonal reciprocal relationships based on 
love, caring and respect. 

In all the novels, the teachers invest a lot of resources in estab-
lishing an ongoing relationship with their students based on love, 
acceptance and respect. They consider it an essential part of their 
teaching. Anne, as a teacher, wanted to know her students’ inner 
thoughts and wishes. She gathered them by the fire and spoke to 
then as equals. She also invited them to write her personal letters on 
subjects by their choice23. Jane Eyre reflected on her relationship 
with Miss Temple. She stated that her constant friendship was her 
constant consolation. Later, as a teacher herself, she conducted 
house calls and informal personal conversation with her students 
thus revealing their personal virtues and good talents24. Mr. Chips 
gained his students love by being attentive, good and caring25. Miss 
Barret acknowledged her students’ needs to be loved and cared for. 
In that manner, she felt they were just like her26. 

D. Attending to student’ unique characteristics 

Common arenas for teachers’ stories are boarding school, public 
or rural school and on the other hand, private tutoring. Neverthe-
________________ 

21 J. Hilton, et. al. 
22 B. Kaufman, et. al. 
23 L.M. Montgomery, et. al. 
24 C. Bronte, et. al. 
25 J. Hilton, et. al. 
26 B. Kaufman, et. al. 
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less, the attendance to student’s unique characteristics and needs is 
a prominent characteristic in good teachers’ attitudes. Anne wanted 
to win her disobedient student’s heart, by reaching out to him and 
win his love rather than use harsh disciplinary methods27. Jane 
Eyre, as a personal tutor, found her student quite obedient. Yet, 
since she wasn’t accustomed to systematic activity of any kind, it 
felt unfair to confine her to long hours of studying. Later, as  
a teacher in a rural school, she was surprised to reveal differences 
among her students, regarding their fine character and their motiva-
tion to self-improvement28. Mr. Chips. while addressing a student in 
distress, offered understanding and acceptance rather than rap-
prochement on his latest failure29. Miss Barret learned to recognize 
students’ distress. When a student couldn’t get his father signature, 
it was because his father was in jail. When a student fell asleep in 
class, it was because he worked all night in a garage. A student ne-
glected her homework because she had no place to prepare them. 
She realized there is a lot of work to be done30. 

E. Creative teaching practices 

Along with their appealing character, their pleasant interaction 
with their students and their investment in their welfare, all teach-
ers were also praised on their instruction methods and practices 
which contributed to their students’ progress and achievements. 
Miss Stacey used to take her students to the woods where she 
taught them about nature31. Jane Eyre regarded Miss Temple as the 
ultimate teacher who always taught her exactly what she wanted to 
learn in a pleasant manner32. Mr. Chips was known for his distin-
guished sense of humor. He taught Latin while school surrounding 
was bombed during WW1, choosing phrases relating to Germans 
________________ 

27 L.M. Montgomery, et. al. 
28 C. Bronte, et. al. 
29 J. Hilton, et. al. 
30 B. Kaufman, et. al. 
31 L.M. Montgomery, et. al. 
32 C. Bronte, et. al. 
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war tactics, thus adding a sense of humor to a frightening experi-
ence33. Miss Barret imitated a trial scene with her students. By play-
ing the roles of the judge, prosecutor, defender and witnesses, the 
students not only practiced rhetorical skills but were also empow-
ered by the experience34. 

Actual Notable Teachers 

These fictional ideal teachers acted according to author vision 
and aspirations. Though not all authors were experts in education 
philosophies and practices, they had an idea of ‘what a good teacher 
should be like’. Now we turn to actual exceptional educators to see 
if their perceptions of teachers’ role definitions and their assump-
tion of teachers’ prominent traits and practices are equivalent  
to those mentioned in fiction novels. If that be the case, it could  
emphasize the importance of these traits and practices as part of  
a ‘good teacher’ definition. 

One of the most famous teachers, who was set as an example for 
others to follow, was Ann Sullivan, Helen Keller’s private teacher 
who literally led her from darkness to light. Janusz Korczak, a fa-
mous Jewish Polish educator, was the manager of several orphan-
age schools in Warsaw ghetto. He provided his misfortunate stu-
dents an enriching educational surrounding until the bitter end. 
Jaime Escalante, an American math teacher proved his under-
achiever’s students that hard work and determination conquered 
all. Are the same attributes found in the fictional teachers can be 
found in these exceptional teachers as well? 

A. A unique and inspiring personality 

Ann Sullivan, devoted her life to Helen Keller35. She felt she fol-
lowed the footstep of innovative teachers who fought ignorance and 
________________ 

33 J. Hilton, et. al. 
34 B. Kaufman, et. al. 
35 M. Davidson, Helen Keller's Teacher Scholastic Inc. 1965. 
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narrow mindness36. Korczak, a notable doctor and a philosopher 
devoted his life to his children. His educational doctrine is studied 
and followed even today37. Jaime Escalante shaped the lives of his 
students and was remembered by them long after they finished 
school38. 

B. A holistic perception of the students and attendance to all his 
needs: personal, social, and scholastic. 

Ann Sullivan was Helen Keller’s private tutor. Her role percep-
tion had far surpassed teaching elements as Helen disabilities re-
quired guidance in all her daily activities39. Korczak’s perceptions of 
the children regarded them as people deserved to be respected and 
listened to. His goal as an educator was to enhance self-growth and 
cultivate virtues such as respect, acceptance, compassion and jus-
tice40. He believed it was the educator role to get to know the chil-
dren’s world and attend to the child in every need41. Escalante  
believed that a good teacher touched the life of his students and 
paved the way to their success, while overcoming obstacles and 
difficulties42. 

C. Investment in interpersonal reciprocal relationships based on 
love, caring and respect. 

The relationship between Ann Sullivan and Helen Keller lasted 
until Sullivan passed away in 1936. Helen called her ‘teacher’ but 
their relationships were based on mutual respect, acceptance and 
love. Hellen considered her a loving gifted guide who willingly 
________________ 

36 H. Keller, The Teacher – Ann Sullivan Macey 1956 (Hebrew). 
37 S. Adan, Henryk Goldszmit – Janusz Korczak – The Man, The Educator, The Au-

thor. Jerusalem. 2000 (Hebrew), M. Sner, What Did Korczak Learned from The Ancient 
Greeks? Galil Maarvy College. 2008 (Hebrew). 

38 J. Escalante, On Being A Teacher The future Channel. 2010. 
39 H. Keller, et. al. M. Davidson, et. al. 
40 S. Adan, et. al. 
41 J. Korczak, The Child Religion Israel. 1978 (Hebrew). 
42 J. Escalante, et. al. 
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shared her knowledge with others43. Korczak was addressed as ‘the 
Doctor’ by the children and his colleagues, but they felt his love and 
knew that he believed education to be an everlasting dialogue be-
tween the educator and the children44. Escalante believed that to 
succeed, the teacher must always be available to his students and 
encourage them to make the best out of their abilities45 (NBC, 2010). 

D. Attending to student’ unique characteristics 

Hellen needed Sullivan’s guidance and support in various, al-
most endless, needs. Sullivan was the teacher and the guide, the 
personal assistant and the secretary, the reader and the eyes wher-
ever they went. She was also Helen’s closest friend46. Korczak used 
to write notes about daily events, children’s needs and problems 
that needed to be attended47. He believed an educator must listen to 
the child, get to know him, and help him in every way he can48. 
Escalante attendance to students needs became evident in a film 
released on 1988 titled ‘Stand and Deliver’. Problems like acquiring 
books, mediating with parents or listening to students’ pain and 
distress were part of his daily work as a teacher and he considered 
them as his responsibility49. 

E. Creative teaching practices 

As a tutor to a blind-deaf and dumb child, Sullivan had to in-
corporate endless creativity into her instruction methods. Making 
Hellen realizes the meaning of words signing while touching water 
or teaching Hellen how to speak while inserting fingers down her 
throat are examples of numerous creative practices Sullivan ap-

________________ 

43 H. Keller, et. al. 
44 S. Adan, et. al. 
45 NBC News Making A Difference 2010. 
46 H. Keller, et. al., M. Davidson, et. al. 
47 J. Korczak, How To Love Children? Israel, 1963 (Hebrew). 
48 J. Korczak, et. al. 
49 Stand and Deliver Warner Brothers, 1988. 
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plied50. To prepare students to their lives as adults, Korczak estab-
lished at his school a formal social group based on roles and guide-
lines. Through meetings, publishing newspapers, executing trials 
and performing at plays, students could imitate and practice inde-
pendence, cooperation, reciprocity and even justice51. Escalante be-
lieved that as a teacher you should always renew your instruction 
methods, and love your work as a teacher. In the film (1988) there 
were various examples of his creative teaching – wearing costumes, 
humor relaxations exercises and using props for illustration52. 

A word of caution – though it may seem that these traits tend to 
emphasize educational, personal and social aspects of learning 
while neglecting the academic aspect – it is clearly not so. The aspi-
rations for high academic achievements were evident both among 
fiction teachers – Miss Stacey who pushed her rural students to 
study in college53, to name one, and among actual teachers as well. 
Ann Sullivan tutored Hellen, while studying in the university54. 
Haime Esacalnte demanded hard work from his students as he in-
tended them to continue studying in college and university. Five 
students of his were hired by NASA55. There educational perception 
and practices were the tool to enhance studying and reach higher 
academic achievements. 

Homeroom Educators’ Role and Role Perceptions 

Based on these finding it can be assumed that the role of the 
teacher far surpasses his instruction methods and vast knowledge. 
To be a ‘good teacher’ is to encompass these traits and to incorpo-
rate them into daily instruction practices. Education is not all about 
________________ 

50 H. Keller, et. al., M. Davidson, et. al. 
51 M. Sner, et. al. 
52 Stand and Deliver, et. al. 
53 L.M. Montgomery, et. al. 
54 M. Davidson, et. al. 
55 NBC News, et. al. 
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preparing the younger generation for economic life or civil partici-
pation. It is also about preparing them for family life, living in  
a community and moral sensitivity. It is about adding the caring 
fragment to education and teaching through the work of the teach-
ers involved56. The ability to inspire, the combination of holistic 
perception and individualized attendance to students’ various 
needs, the ongoing investment in interpersonal relationships and 
creative instruction are all embodied the image of a good and atten-
tive teacher. 

A combination of caring components, interpersonal traits and 
instruction abilities can be seen in the role definition of homeroom 
educator57 in the Israeli education system. Homeroom educators, by 
definition, are teachers who are responsible for a class of approxi-
mately 20-40 students during the school year. They are meaningful 
professionals who take full responsibility over their class students, 
attend to their various needs, concentrate on their personal, social 
and moral growth and their availability for them is nearly endless58. 
Their main concern are educational processes at student level, class 
level and school level59. 

A qualitative research executed among 14 Israeli rural high 
school teachers (7 homeroom educators and 7 subject teachers) re-
veals the following themes regarding homeroom educators’ role 
perceptions60. 

Homeroom educators expresses a more holistic view of the stu-
dents, underling their availability and their attendance to all the 
students’ needs. D. (He, 45) states: „to know the kids in depth and 

________________ 

56 N. Noddings Care, Justice And Equity Columbia University 1999. Pp. 7-20. 
57 In other researches, this role can be referred to as homeroom teacher. I find 

the term ‘homeroom educator to be more precise since it emphasized the educating 
role rather than the teaching role in this specific role definitione. 

58 N. Bar Gosen, Different Role Perceptions And Student-Teacher Relationship Cha-
racteristics, Among High School Homeroom Educators And Subject Teachers – Results 
From A Qualitative Research. Studia Edukacyjne 36.. 2015, pp. 381-400. 

59 Ministry of Education, Israel. 2017. 
60 N. Bar Gosen, et. al. 
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to be there for them. Especially if they have problems, they can’t 
overcome themselves. it is a 24/7 responsibility..”. M (He, 38) adds: 
My availability for them is endless..”. 

Homeroom educators and subject teachers both valued the im-
portance of ongoing relationships with their students. Homeroom 
educators invested more time and resources to deepen their ac-
quaintance with their students and familiarize themselves with the 
students’ world. H. (He, 55) stated:” I don’t have transparent stu-
dents.. many conversations, endless conversations..”. 

Homeroom educators and subject teachers emphasized educa-
tional aspects and academic aspects of their roles. Homeroom edu-
cators tend to emphasize educational roles over the academic roles 
D. (He, 48) stated: „to be good people is more important than suc-
cess or a career..” Y. (He. 50) wanted to „make them believe in 
themselves. make them believe they can finish high school”. 

These findings show, that role perception and definitions of Is-
raeli homeroom educators can encapsulate some of the traits and 
practices that are embodied in the figure called ‘the good teacher’. 

Summary 

Let us return to the question we started with: What is a ‘good 
teacher? Fictional and realistic examples of ‘good teachers’ offer us 
five domains, or qualities, that seem to be the common thread 
among them all: holistic perception of the student, identifying and 
addressing students’ unique needs, emphasis on student-teacher 
relationship, creative teaching, a sense of mission and an inspiring 
personality. 

It is evident from these finding that homeroom educators imply 
much of the eminent features characterizing ‘good teachers’ – fic-
tional and realistic alike. However, their role description and role 
perception encourage them to enact these characteristics daily. 
What about other teachers, whose role definition. expectations or 
perceptions emphasize academic achievements and acquiring 
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knowledge above all? What are the chances they will embrace these 
traits and practices if they are not encouraged to do so? 

Do teachers’ preparatory processes emphasize these traits as 
part of the teachers’ role? Do teachers role definitions emphasize 
these traits as part of teachers’ role? Do evaluation processes of 
schools, teachers and students achievements take into consideration 
the existence and the implementation of these characteristics? 

The importance of a significant teacher – a good teacher – as  
a promoter of good education for all, and a key factor for higher 
academic achievements was acknowledged by OECD research and 
publications61 (OECD, 2010). If we could define what characteristics 
embodied a ‘good teacher’ – we will be able to incorporate these 
practices and perception into teachers’ preparatory process, teach-
ers’ role definitions and teachers’ evaluations. 

Good teachers are hard to define, but examples are easier to fol-
low. Exceptional teachers exist, in our perception, in fiction and in 
real life. They paved us the way. Why won’t we follow? 
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 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 18/2017 

BEATA IWANICKA, ALEKSANDRA ROŻEK

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sprawozdanie z Seminarium Naukowego  
„Aktualne tendencje we wspomaganiu rozwoju dzieci  

i ich rodzin”, Wydział Studiów Edukacyjnych,  
Poznań, 18 maja 2017 r. 

18 maja 2017 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się Seminarium Naukowe pt. 
„Aktualne tendencje we wspomaganiu rozwoju dzieci i ich rodzin”, zorga-
nizowane przez Zakład Psychopatologii Dziecka. Celem tego wydarzenia 
była wymiana doświadczeń w zakresie specjalistycznych działań na rzecz 
wspierania rozwoju dzieci i ich rodzin. 

Seminarium uświetniła swoją obecnością prof. zw. dr hab. Edyta 
Gruszczyk-Kolczyńska z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grze-
gorzewskiej w Warszawie. Ponadto uczestniczyli w nim pracownicy nau-
kowo-dydaktyczni i doktorantki z Zakładu Psychopatologii Dziecka WSE 
UAM, specjaliści pracujący w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka w Poznaniu, studenci, nauczyciele oraz przedstawiciele placówek 
oświatowo-wychowawczych z Wielkopolski. 

Seminarium rozpoczął prof. zw. dr hab. Andrzej Twardowski, kierow-
nik Zakładu Psychopatologii Dziecka, który przywitał zgromadzonych 
uczestników. Oficjalnego otwarcia seminarium dokonała Dziekan Wydzia-
łu Studiów Edukacyjnych, prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, 
podkreślając znaczenie ciągłości misji, jaka towarzyszy pedagogice specjal-
nej oraz zmiany paradygmatycznej w podejściu do niepełnosprawności. 

Wykład inauguracyjny na temat Uzdolnione matematycznie dzieci: mity, 
wyniki badań, interpretacje i zastosowania wygłosiła prof. zw. dr hab. Edyta 
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Gruszczyk-Kolczyńska z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzego-
rzewskiej w Warszawie. W swoim wystąpieniu badaczka zwróciła uwagę na 
fakt, iż zagadnieniu uzdolnień matematycznych dzieci towarzyszy bardzo 
wiele mitów i nieporozumień. Między innymi funkcjonuje błędne przekona-
nie, iż zdolności matematyczne mogą manifestować tylko starsi uczniowie, 
tuż przed maturą, zajmujący się „zaawansowaną” matematyką, a do opa-
nowania matematyki podstawowej potrzebne są uzdolnienia, które posiada 
tylko 8-12% dzieci, wobec czego odnotowuje się tak liczne niepowodzenia  
w nauce matematyki. Referentka wielokrotnie odwoływała się do wyników 
badań prowadzonych w Polsce i na świecie. Ponadto wskazała i szczegóło-
wo omówiła cechy umysłu, które posiadają dzieci uzdolnione matematycz-
nie. Z punktu widzenia problematyki seminarium bardzo istotną kwestią, 
poruszoną przez prof. zw. dr hab. Edytę Gruszczyk-Kolczyńską, było omó-
wienie wyników badań w zakresie uzdolnień matematycznych wśród dzieci 
z niepełnosprawnościami i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Jako drugi wystąpił prof. zw. dr hab. Andrzej Twardowski, wygłasza-
jąc referat Rówieśniczy tutoring we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci  
z niepełnosprawnościami. We wstępie zwrócił on uwagę na fakt, że kontakty  
z rówieśnikami pozytywnie wpływają na rozwój ruchowy, poznawczy, 
społeczny i emocjonalny dziecka. Ponadto scharakteryzował rodzaje na-
uczających interakcji z rówieśnikami, do których należą: uczenie się przez 
rówieśnika (ang. peer tutoring), uczenie się z rówieśnikiem (ang. peer collabo-
ration) oraz uczenie się zespołowe (ang. cooperative learning). W dalszej 
części wystąpienia prelegent wskazał na czym powinno polegać przygo-
towanie pełnosprawnych dzieci do roli tutorów, wymienił jego korzyści,  
a także omówił rolę nauczyciela jako organizatora rówieśniczego tutorin-
gu. W podsumowaniu autor podkreślił szczególne znaczenie rówieśnicze-
go tutoringu dla edukacji integracyjnej. 

Jako kolejna wystąpiła dr Maria Paula Stasiakiewicz, która wygłosiła 
referat zatytułowany Masaż Shantala jako dialog niemowlęcia i jego dorosłego 
opiekuna. Na początku przybliżyła kwestie teoretyczne dotyczące wrodzo-
nego wyposażenia człowieka do uczestnictwa w dialogu. W swoim wystą-
pieniu wiele uwagi poświęciła zagadnieniu wrodzonej intersubiektywno-
ści, uważanej za cechę ludzkiej konstytucji, będącej podstawą cielesnego 
i emocjonalnego self jednostki. Badaczka omówiła również istotę masażu 
Shantala, ukierunkowanego na budowanie relacji i dialogu. Treść referatu 
uzupełniał materiał filmowy ukazujący dialog niemowlęcia z matką oraz 
instruktaż dotyczący wykonania masażu Shantala. 
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Po przerwie kawowej głos zabrały dr hab. Danuta Kopeć prof. UAM 
oraz dr hab. Hanna Kubiak, przedstawiając temat: Zastosowanie metody  
videotreningu (VIPP-SD) w pracy z rodzicami dzieci z grupy ryzyka rozwojowe-
go. Zaprezentowana technika ma służyć wspieraniu opiekunów i ich rodzi-
cielską responsywność i uważność. Co wyraźnie podkreśliły mówczynie, 
najważniejsza jest rola rodzica, natomiast rola terapeuty sprowadza się do 
pełnienia funkcji bezpiecznej bazy dla diady w procesie przepracowania 
trudności relacyjnych. Autorki odniosły się do badań empirycznych, które 
wykazały, że interwencje terapeutyczne mają statystycznie większy wpływ 
na wrażliwość rodzicielską. 

Następny referat na temat Schizofrenia u dzieci zaprezentowała dr Mał-
gorzata Cichecka-Wilk. Prelegentka scharakteryzowała diagnozę różnico-
wą choroby w wybranej grupie oraz jej rozpoznanie. Omówiła przebieg 
schizofrenii u dzieci oraz przyczyny jej powstawania. Przedstawiła rów-
nież przypadek kliniczny chorego psychicznie chłopca. W tej części zapre-
zentowała powód interwencji psychiatrycznej, wywiad zebrany od rodzi-
ców, nauczycieli, wyniki badań oraz rozmowy z samym małym pacjentem. 

Kolejne wystąpienie, autorstwa Marii Stec, nosiło tytuł Wczesne wspo-
maganie rozwoju dzieci w rodzinach adopcyjnych. Referentka próbowała  
dowieść, dlaczego warto objąć wczesnym wspomaganiem dzieci w rodzi-
nach adopcyjnych. Omówiła obszar oddziaływania rodziny na dziecko, 
skutki zerwania więzi biologicznej oraz sytuację w nowej rodzinie dziecka, 
które wcześniej zostało odrzucone emocjonalnie. Zwróciła także uwagę  
na przebieg procesów psychicznych u dziecka odtrąconego przez pierw-
szych opiekunów. W konkluzjach autorka wskazała, jak ważne jest zdia-
gnozowanie interakcji dziecka z matką i ojcem adopcyjnym. Wskazała na 
główną zasadę pracy terapeutycznej, która mówi, że z dzieckiem zawsze 
należy pracować poprzez rodziców, ponieważ z nimi powinno ono wy-
tworzyć więź. 

Ostatni referat na temat Wsparcie techniczne w procesie wspomagania roz-
woju dzieci z wadą słuchu wygłosiła mgr Beata Iwanicka. W swoim wystą-
pieniu referentka zaznaczyła, że w celu zoptymalizowania procesu eduka-
cji wymienionej grupy dzieci istotne jest, aby zadbać o zmniejszenie barier 
architektonicznych oraz zapewnić odpowiednie wsparcie techniczne. Bez 
tego ostatniego elementu niemożliwe jest usprawnienie procesu komuni-
kacji. Prelegentka przedstawiła urządzenia, które w znaczący sposób mogą 
wpłynąć na rozumienie przez dziecko dźwięków płynących z otaczającej je 
przestrzeni. Są to różnorodne aparaty oraz sprzęt wspomagający, użytecz-
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ny także w pracy z większą grupą wychowanków z wadą słuchu. Co 
szczególnie istotne, prawidłowe zastosowanie rozwiązań technicznych 
pozwala zmniejszyć bądź wyeliminować wykluczenie społeczne uczniów 
niesłyszących. 

Zakończenia i podsumowania seminarium dokonał prof. zw. dr hab. 
Andrzej Twardowski. Podziękował on prelegentom i zebranym słucha-
czom za udział w obradach i dyskusji. Wyraził nadzieję, że przedstawione 
badania znajdą zastosowanie w praktyce edukacyjnej, a zaprezentowana 
wiedza okaże się przydatna w codziennej pracy z dziećmi niepełnospraw-
nymi oraz zagrożonymi niepełnosprawnością. 

 



 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 18/2017 

MATEUSZ SZUREK 

Uniwersytet Łódzki

Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji  
Naukowej „Dziecko i nauczyciel w świecie mediów”, 

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu  
Jana Kochanowskiego w Kielcach, 22 marca 2017 r. 

22 marca 2017 r. w gmachu Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się III Między-
narodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Dziecko i nauczyciel  
w świecie mediów”. To już kolejne spotkanie podejmujące tematykę doty-
czącą oddziaływań mediów na dzieci oraz wykorzystywania mass mediów 
w edukacji szkolnej. Organizatorem konferencji było Studenckie Koło Na-
ukowe „Mediam” działające w Instytucie Edukacji Szkolnej. Patronat me-
dialny nad wydarzeniem objęły „Wrota Świętokrzyskie” i Fundacja 
,,Nowoczesna Polska”. W spotkaniu wzięli udział studenci oraz doktoranci  
z wielu ośrodków akademickich, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Obecni 
byli przedstawiciele m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki 
Warszawskiej i Państwowego Uniwersytetu im. Fiodora Dostojewskiego  
w Omsku. Wystąpienia prezentowane podczas konferencji wiązały się  
z kilkoma blokami tematycznymi – dziecko jako widz telewizyjny, funkcjo-
nowanie dziecka w internecie, dziecko w świecie gier komputerowych, 
dziecko – mały czytelnik, a także wykorzystanie mediów w edukacji. Obrady 
stały się okazją do naukowej dyskusji, a także do wymiany doświadczeń  
i kontaktów między naukowcami oraz uczestnikami wydarzenia. 
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Konferencję uroczyście otworzyli prodziekan ds. naukowych i arty-
stycznych prof. zw. dr hab. Urszula Ślusarczyk oraz prodziekan ds. stu-
denckich i kształcenia dr Jacek Szkurłat z Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Podkreślili oni ważność 
podejmowanej tematyki dotyczącej mediów, edukacji medialnej oraz 
kształcenia z wykorzystaniem nowych technologii. Głos zabrała także 
przewodnicząca komitetu organizacyjnego i przewodnicząca Studenckiego 
Koła Naukowego „Mediam” – mgr Ewelina Brzyszcz, która powitała 
wszystkich gości i podziękowała za przybycie. 

Obrady plenarne rozpoczęli goście specjalni. Wśród nich znalazła się 
prof. dr hab. Renata Piasecka-Strzelec z Uniwersytetu Jana Kochanowskie-
go w Kielcach, która wygłosiła referat pt. Od McLuhana do Castellsa. Przed-
stawiła główne kierunki podejmowane w badaniach dotyczących szeroko 
pojętych mediów. Następny wykład specjalny, wygłoszony przez prof. 
Małgorzatę Bogunię-Borowską z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dotyczył 
bajkowych modeli opisywania świata społecznego. Wystąpienia przyczyni-
ły się do powstania ciekawej dyskusji dotyczącej prezentowanej tematyki. 

W pierwszej sekcji prelegenci poruszali tematy związane z wpływem 
nowoczesnych technologii na edukację. Przedstawiona została szkolna 
rzeczywistość opisująca relację uczeń – nauczyciel – smartfon oraz jej 
wpływ na sukces dydaktyczny w środowisku klasowym. Dodatkowo za-
stanawiano się także nad oddziaływaniem wybranych polskich seriali 
telewizyjnych na postawy dzieci i młodzieży – zaprezentowano konkretne 
przykłady seriali i ich wpływ na funkcjonowanie młodych odbiorców. Inne 
wystąpienie dotyczyło teatru szkolnego jako uczniowskiego medium ko-
munikacji z publicznością. Przedstawione zostały także możliwości i za-
grożenia związane z grami wideo wykorzystywanymi jako adaptacja lektur 
szkolnych na lekcjach języka polskiego z perspektywy polonisty. Kolejne 
rozważania dotyczyły mediów w nauczaniu przedmiotów szkolnych. 

W drugiej sekcji pojawiły się tematy związane z wykorzystywaniem 
mediów w logopedii, edukacji architektonicznej czy nauczaniu języka  
obcego. Zagadnienia podejmowane w tej sekcji miały na celu rozstrzygnię-
cie czy współczesny logopeda powinien wykorzystywać multimedia  
w terapii logopedycznej, jak wygląda nauczanie o środowisku zbudowa-
nym przy użyciu współczesnych technologii i w jaki sposób wykorzysty-
wać multimedia podczas lekcji języka obcego. Poruszano także tematykę 
związaną ze społeczeństwem informacyjnym i jego wpływie na edukację, 
wpływem gier komputerowych na rozwój dziecka oraz niebezpieczeń-
stwami zagrażającymi dziecku w internecie. 
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Prelegenci trzeciej sekcji skupili się głównie na funkcjonowaniu dziec-
ka w internecie. Tematyka wystąpień obejmowała zagadnienie medialnej 
hipnozy. Zwrócono także uwagę na aspekt powstawania cyberprzemocy, 
przedstawiając ją z perspektywy rodziców i nauczycieli. Wpływ internetu 
na funkcjonowanie dziecka został przedstawiony dwojako – zarówno jako 
nauka, jak i rozrywka. Duża część wystąpień podejmowała problem zastę-
powania normalnych relacji społecznych przez wirtualną rzeczywistość. 
Zagadnienie to zostało poruszone w referatach nt. użytkowania portali 
społecznościowych i nadużywania gier komputerowych. Zaprezentowano 
także pozytywne aspekty korzystania z multimediów, kładąc nacisk prze-
de wszystkim na aspekt edukacyjny. 

Osobną sekcję stanowiła sekcja plakatowa. Autorzy posterów nauko-
wych podjęli tematy związane z wpływem mediów na kształtowanie po-
staw dzieci i młodzieży. Postery przedstawiały zarówno pozytywny, jak  
i negatywny wpływ mass mediów, mówiąc o ich możliwościach i zagroże-
niach. Podjęto m.in. tematykę wykorzystania urządzeń mobilnych przez 
najmłodszych, e-edukacji i wpływu bajek na rozwój dziecka. Przewodnim 
tematem posterów było korzystanie z mass mediów oraz ich wpływ na 
kształtowanie określonych postaw u dzieci – np. gry komputerowe mogą 
być przyczyną powstawania postaw agresywnych, jednocześnie jednak 
media mogą przyczynić się do kształtowania prozdrowotnego trybu życia. 

Przewodnim tematem konferencji było ukazanie dziecka i nauczyciela 
w świecie mass mediów. Wiele uwagi poświęcono tematowi funkcjonowania 
dziecka i młodzieży w świecie cyfrowym, zwracając szczególną uwagę na 
pozytywne i negatywne aspekty tego zjawiska. Kolejnym celem konferencji 
było przedstawienie sposobów na wykorzystanie mediów w pracy nau-
czycieli i pedagogów. Wystąpienia związane z tym tematem prezentowały 
możliwości wzbogacenia i uatrakcyjnia procesu nauczania dzięki racjonal-
nego wykorzystaniu potencjału, jaki daje praca z nowoczesną elektroniką. 

Wszystkie prezentowane podczas konferencji wystąpienia odnosiły się 
do tematyki niezwykle istotnej w dzisiejszych czasach. Nie ulega wątpli-
wości, że współczesna młodzież bardzo często korzysta z mass mediów, 
kształtując dzięki nim swoją wiedzę o otaczającym świecie, poglądy czy 
postawy. Młodzi ludzie wykorzystują media zarówno jako formę rozryw-
ki, jak i edukacji. Rolą nauczycieli staje się nauczenie dzieci prawidłowego  
i wartościowego korzystania z mass mediów. Dlatego więc badania  
w zakresie pedagogiki medialnej stanowią bardzo istotną tematykę, która 
warta jest dalszego opracowania. 
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Recenzja książki Marii Bystrzanowskiej, mutyzm wybiórczy. 
Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów,  

Oficyna Wydawnicza „Impuls”,  
Kraków 2017, s. 137 

Książka Marii Bystrzanowskiej Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodzi-
ców, nauczycieli i specjalistów, jest na polskim rynku wydawniczym czwartą 
(po publikacjach: Anny Herzyk, Afazja i mutyzm dziecięcy: wybrane zagadnie-
nia diagnozy i terapii, Lublin 1992, Wydawnictwo Polska Fundacja Zaburzeń 
Mowy, s. 38; Anny Skoczek, Mutyzm: zagadnienia teorii i praktyki, Kraków 
2015, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, s. 354; Moniki Cabały, 
Agnieszki Leśniak-Stępień, Renaty Szot, Katarzyny Szyszki, Mutyzm wy-
biórczy: trzy spojrzenia, Kraków 2016, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 48) 
pozycją poświęconą mutyzmowi wybiórczemu (MW). Książka, jak wska-
zuje podtytuł, jest poradnikiem skierowanym do rodziców, nauczycieli  
i specjalistów (m.in. logopedów, psychologów, pedagogów, lekarzy pedia-
trów), napisanym przez praktyka – logopedę z ponad 20-letnim stażem, 
specjalistę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, od kilku lat zajmują-
cym się wspieraniem osób z mutyzmem wybiórczym i ich rodzin, a także 
mającym doświadczenie w prowadzeniu konferencji, szkoleń i warsztatów 
poświęconych mutyzmowi wybiórczemu. 

Książka Marii Bystrzanowskiej składa się ze wstępu (s. 7-9), części po-
radnikowej, złożonej z sześciu rozdziałów (s. 11-109) oraz podsumowania 
(s. 111-112). Na s. 113-115 autorka zamieściła dość obszerną bibliografię, 
głównie angielskojęzyczną. Szkoda jednak, że nie przywołuje wśród pozy-
cji książek polskojęzycznych poświęconych mutyzmowi. Na końcu pracy 
(s. 117-137) znajduje się aneks z 11 załącznikami. 
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We wstępie autorka szczegółowo wyjaśnia, dla kogo przeznaczona jest 
książka. Wśród jej odbiorców wymienia rodziców, którym trudno na po-
czątku jest zaakceptować fakt, że dziecko w rodzinie funkcjonuje normal-
nie, a po przekroczeniu progu przedszkola czy szkoły milknie. Rodzice 
często zmagają się również z negatywnymi komentarzami docierającymi  
z otoczenia typu: dziecko manipuluje otoczeniem, wybiera sobie osoby do 
rozmowy, rodzice nie pozwalają mu mówić. Prezentowany poradnik ma 
pomóc rodzicom zrozumieć istotę zaburzenia, problemy dziecka po to, by 
wspierać je i pomagać mu w procesie terapii. Odbiorcami monografii mają 
być również nauczyciele i specjaliści (logopedzi, psychologowie, pedago-
dzy), którzy powinni mieć wystarczającą wiedzę na temat istoty zaburze-
nia, a w przypadku specjalistów – także samego przebiegu terapii. Zdoby-
cie wiedzy jest dlatego tak ważne, że do tej pory wiele dzieci z MW 
pozostaje niezdiagnozowanych, a wśród nauczycieli i specjalistów, co jest 
przerażające, wciąż można spotkać się z opiniami, iż dziecko autystyczne 
nie chce mówić. Taką opinię usłyszałam również ostatnio w trakcie konfe-
rencji naukowej od specjalisty z duży stażem zawodowym i dorobkiem 
akademickim. Jak pisze autorka we wstępie, treści zawarte w książce,  
w przeciwieństwie do obcojęzycznej literatury, głównie angielskojęzycznej, 
uwzględniają również specyfikę terapii dziecka z MW w polskich warun-
kach. Bystrzanowska wyraża nadzieję, że po lekturze poradnika rodzice, 
nauczyciele oraz specjaliści poszerzą nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną 
wiedzę na temat omawianego zaburzenia. 

W rozdziale I, pt. Mutyzm wybiórczy – jako zaburzenie w werbalnym ko-
munikowaniu się o podłożu lękowym, autorka przytacza definicje, omawia 
jego istotę oraz przyczyny. Umiejscawia również mutyzm wybiórczy  
w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdro-
wotnych ICD-10 oraz w klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psy-
chiatrycznego DSM-V. Zwraca uwagę na fizjologię lęku w mutyzmie wy-
biórczym, który stanowi zarówno przyczynę, jak i objaw zaburzeń 
funkcjonowania emocjonalnego. Jak pisze Bystrzanowska: „U osób z MW 
dochodzi do zapamiętania w korze mózgowej przykrej sytuacji lękowej 
związanej z niemówieniem. Dziecko kojarzy tę sytuację z miejscem, oso-
bami, objawami i doznaniami. Następnie powiela te sytuacje wielokrotnie  
i je utrwala” (s. 17). Wymienia i opisuje czynniki mające wpływ na poja-
wienie się mutyzmu wybiórczego: a) czynnik ryzyka, czyli podtrzymujące: 
predyspozycje genetyczne, mutyzm wybiórczy w rodzinie, niewłaściwe 
postępowanie w stosunku do dzieci wrażliwych, polegające na porówny-
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waniu ich do innych zdolniejszych dzieci, poniżanie dziecka, obniżanie 
jego wartości, b) czynniki wywołujące MW: utrata kogoś bliskiego, separa-
cja rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, narodziny rodzeństwa, poczu-
cie odrzucenia, stawianie dziecku zbyt wysokich wymagań, którym nie jest 
w stanie sprostać, wielojęzyczność, c) czynniki podtrzymujące: akceptacja 
niemówienia przez otoczenie, brak zaobserwowania w porę niepokojących 
objawów, zmuszanie dziecka do mówienia, szantażowanie dziecka, by 
zaczęło mówić, stosowanie różnych metod terapii na zasadzie „może po-
może”, stosowanie komunikacji alternatywnej (s. 19-22). Następnie na 
podstawie klasyfikacji ICD-10 i DSM-V prezentuje charakterystyczne ob-
jawy mutyzmu wybiórczego, zarówno te podstawowe, jak i te, którą mogą 
mu współtowarzyszyć. Opisuje mutyzm wybiórczy ciężkiego i lekkiego 
stopnia, przytacza opisy konkretnych przypadków dzieci z tymi dwoma 
stopniami nasilenia objawów. 

W rozdziale II poświęconym mutyzmowi wybiórczemu i innym 
współistniejącym zaburzeniom autorka przedstawia wyniki badań wła-
snych dotyczących MW. Na podstawie internetowo przeprowadzonej na 
Facebooku (mutyzm.org.pl) ankiety, którą wypełniło 100 osób – rodziców 
dzieci z MW zebrała Bystrzanowska odpowiedzi na pytanie o zaburzenia 
współistniejące. Wnioski z powyższych badań są następujące: oprócz lęku 
przed mówieniem i wzmożonym napięciem emocjonalnym występują 
trudności z jedzeniem w niektórych miejscach, wady wymowy, nadwraż-
liwość dotykowa (s. 31). Wyniki ankiet potwierdziły większą częstotliwość 
występowania MW u dziewczynek. Ważne jest też to, że najliczniejszą 
grupą dzieci z MW w badanej populacji okazały się pięcio-, sześciolatki, 
czyli dzieci w wieku obowiązku przedszkolnego. Kolejne podrozdziały 
poświęcone są następującym kwestiom: mutyzm wybiórczy i fobia spo-
łeczna, mutyzm wybiórczy z zaburzenia mowy i języka, mutyzm wybiór-
czy i wielojęzyczność, mutyzm wybiórczy i zaburzenia za spektrum auty-
zmu (ASD), mutyzm wybiórczy a nieśmiałość. Bystrzanowska, pomimo 
istnienia związku między współwystępowaniem MW a lękiem społecz-
nym, zestawia mutyzm i fobię różnicując oba te zaburzenia. Autorka 
słusznie wnioskuje, że wczesna terapia MW zapobiega pojawieniu się peł-
nego obrazu fobii społecznej w późniejszym wieku. Jak podkreśla, na sku-
tek braku relacji werbalnych z rówieśnikami nie dochodzi do nabywania 
umiejętności komunikacyjnych w naturalnych sytuacjach, co powoduje 
wzmożony poziom lęku przed mówieniem u dzieci z mutyzmem. Autorka 
dalej konstatuje, że „zaburzenia językowe i wady wymowy należą do 
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czynników wywołujących i podtrzymujących lęk przed mówieniem, jeśli 
więc skumuluje się kilka czynników, w tym poważna wada wymowy, 
wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo ujawnienia się MW” (s. 35).  
W podrozdziale poświęconym MW i autyzmowi podkreśla Bystrzanowska 
jak ważna jest świadomość objawów obu tych zaburzeń nie tylko wśród 
nauczycieli przedszkoli czy szkół, ale przede wszystkim wśród diagno-
stów. Specjaliści w celu postawienia trafnej diagnozy muszą umieć doko-
nać diagnozy różnicowej tych zaburzeń, biorąc pod uwagę m.in. kwestie 
wybiórczości mówienia i zachowania dzieci z MW. Trafnie Bystrzanowska 
dopuszcza u dzieci z łagodną postacią mutyzmu, u których występuje 
wybiórczość mówienia, postawienie podwójnej diagnozy. Takie rozwiąza-
nie pozwala doprecyzować właściwe strategie terapeutyczne i rokuje, jeśli 
chodzi o efekty terapii. 

W kolejnym, III rozdziale zatytułowanym Sytuacja dziecka z mutyzmem 
wybiórczym w przedszkolu, szkole i w domu, autorka zwraca uwagę na lękową 
osobowość dziecka z MW, na dwoistość jego natury, na którą składa się 
inny sposób funkcjonowanie dziecka w domu (dziecko swobodnie rozma-
wia, śmieje się, śpiewa, rozrabia), a inny poza nim, np. w przedszkolu czy 
szkole (tu milczy, brakuje mu energii, jest smutne, cechuje je uboga mimika 
i mała dynamika ruchów). Bezspornie konstatuje, że dzieci i młodzież  
z MW wymagają specjalnych potrzeb rozwojowych (SPR) i specjalnych 
potrzeb edukacyjnych (SPE), ponieważ stwierdza się u nich spektrum  
objawów utrudniających lub uniemożliwiających funkcjonowanie rucho-
we, sensoryczne, poznawcze, emocjonalno-społeczne, psychiczne, a także 
funkcjonowanie w zakresie komunikacji. Autorka słusznie zwraca uwagę 
na fakt, że w Polsce rozwiązania prawne dotyczące udzielania pomocy 
terapeutycznej dzieciom autystycznym są niewystarczające, nie ma jednoli-
tego modelu pracy z takimi osobami, brak jest specjalistów i ośrodków 
specjalizujących się w terapii MW. Zaznacza, że „szkoły i placówki wspie-
rające rozwój dzieci powinny gwarantować dzieciom z MW wyrównywa-
nie szans edukacyjnych, tak aby mogły w pełni wykorzystać swoje możli-
wości psychofizyczne i osiągnąć wyniki zgodne ze swoim potencjałem 
rozwojowym” (s. 46). 

W rozdziale IV, Diagnoza – czyli gdzie, kto i jak powinien diagnozować mu-
tyzm wybiórczy, Bystrzanowska apeluje, by nie czekając na formalną dia-
gnozę MW dzieciom podejrzewanym o to zaburzenia zapewnić, wdrożyć 
działania naprawcze, ale pod pewnymi warunkami: 1) w przedszko-
lu/szkole musi pracować świadomy w zakresie MW specjalista, który 
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otoczy dziecko właściwą terapią, 2) rodzice dziecka powinni być powia-
domieni przez specjalistę o podejrzeniu MW oraz powinni otrzymać fa-
chowe wskazówki do pracy z dzieckiem w domu, 3) specjalista powinien 
przeprowadzić szkolenie całego personelu placówki, 4) przedszkole/szko-
ła powinno stworzyć odpowiednie warunki do pracy z dzieckiem (s. 49). 
Autorka omawia również w tym rozdziale dwa arkusze obserwacji do 
szybkiej oceny podczas względnej diagnozy, stanowiące załączniki 1. i 2. 
Arkusz te, mające na celu ułatwienie obserwacji dziecka z podejrzeniem 
MW niezbędnej do postawienia wstępnej diagnozy pod kątem objawów 
występujących w domu, najbliższym środowisku, miejscach publicznych 
oraz szkole, a także zobrazowanie podstawowych objawów, których zna-
jomość przez nauczyciela jest niezbędna, żeby dostrzec i opisać w opinii 
sytuację dziecka z podejrzeniem MW w klasie/szkole, mogą również oka-
zać się pomocne w monitorowaniu postępów terapeutycznych. Ich zaletą 
jest, zdaniem Bystrzanowskiej, to, że są krótkie, zawierają proste pytania, 
posiadają przystępną instrukcję, wypełnienie ich trwa kilka minut, są 
przydatne dla rodzica, nauczyciela i specjalisty, istnieje możliwość ich 
wielokrotnego wykorzystania, jednak, co najważniejsze, ich skuteczność 
sprawdzono i potwierdzono podczas wielu badań dzieci autystycznych  
(s. 51). Autorka opisuje kolejność działań w procesie diagnostyczno-tera-
peutycznym w poradni psychologiczno-pedagogicznej, odsyłając jednocze-
śnie czytelników do załączników 4. i 5. Opis tych działań daje wiedzę ro-
dzicom jak powinno wyglądać badanie psychologiczne, logopedyczne  
i pedagogiczne dziecka oraz jakie kroki należy przedsięwziąć, by dziecko  
z MW otrzymało właściwą pomoc terapeutyczną. Bystrzanowska prezen-
tuje również niezwykle przydatny podczas spotkania specjalistów z rodzi-
cami kwestionariusz wywiadu z rodzicami dziecka z trudnościami w ko-
munikacji werbalnej (podejrzenie mutyzmu wybiórczego) (zob. załącznik 6). 

Rozdział V poświęcony terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym 
przynosi gotowe rozwiązania, ponieważ autorka zwraca w nim uwagę, jak 
postępować w stosunku do dziecka lękowego. Pisze, iż należy zmodyfiko-
wać pewne postawy, zachowania rodziców, jak np. zakazywanie dziecku 
rozmawiania z obcymi, pozwalanie na unikanie sytuacji, w których dziec-
ko ma coś powiedzieć, odpowiadanie za dziecko, okazywanie zdenerwo-
wania niepowodzeniami werbalnymi dziecka, zmuszanie go do mówienia, 
zbyt entuzjastyczne podchodzenie do sukcesów dziecka z MW, propono-
wanie nagród w zamian za mówienie itd. Również postawy nauczycieli 
należy zmodyfikować (por. np. zmuszanie dziecka do odpowiedzi, akcep-
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tacja niemówienia, ignorowanie dziecka z MW itd.). Na podstawie wła-
snych obserwacji, doświadczeń Bystrzanowska przedstawia funkcjonujące 
wśród rodziców obiegowe opinie dotyczące terapii dzieci z MW, które nie 
zawsze są zgodne z prawidłowym podejściem do tego zaburzenia. Udziela 
wskazówek, rad, jak rodzice powinni z takimi dziećmi postępować. Na-
stępnie prezentuje jedną dotychczas najlepszych i najskuteczniejszych te-
rapii dla dzieci z mutyzmem wybiórczym, czyli metodę małych kroków, 
opierającą się na technikach behawioralnych. Trzy techniki behawioralne 
pomagają dziecku aktywować mowę. Są to: a) wygaszanie bodźca, poprzez 
oswajanie dziecka z miejscem i osobami w przedszkolu/szkole,  
b) modelowanie oraz c) desensytyzacja (odwrażliwianie), z trzema etapa-
mi: identyfikacją bodźców wywołujących lęk, ich hierarchizacją i odpręże-
niem mięśni, czyli relaksacją. W formie tabel (s. 71-72) przedstawia autorka 
sposoby oddziaływań terapeutycznych w MW, wyodrębniając: a) sposób 
funkcjonowania dziecka, b) metodę oddziaływania terapeutycznego,  
c) miejsce oddziaływania, d) osoby zaangażowane w terapię. W omawia-
nym rozdziale M. Bystrzanowska prezentuje plan działania terapeutyczne-
go w przedszkolu, szkole, w domu. Wymienia przykładowe zadania dla 
zespołu pracującego z dzieckiem autystycznym – dla rodzica, nauczyciela, 
koordynatora – psychologa, logopedy. Podaje podstawowe zasady pracy 
terapeutycznej z dzieckiem z MW. Omawia ważne aspekty, które należy 
uwzględnić w terapii mutyzmu wybiórczego, takie jak: a) obraz MW (po-
stać ciężka, lekka, rozległość strefy niemówienia), b) współistniejące z MW 
zaburzenia, c) wiek osoby z MW, d) czas trwania zaburzenia, e) możliwość 
uczestnictwa rodzica w terapii dziecka z MW, f) doświadczenia osoby  
z MW, która mogła być już wcześniej objęta terapią, ale nie przyniosła ona 
oczekiwanych efektów, g) osoby zaangażowane w terapię. Kolejne kwestie, 
które autorka podejmuje, to: jak nawiązać dobrą relację z dzieckiem? jakie 
stopnie osiągnięć komunikacyjnych dziecka z MW udało się Bystrzanow-
skiej osiągnąć? jaka jest rola w terapii różnych specjalistów? jakie jest od-
powiednie miejsce do prowadzenia terapii? jaki jest przewidywany jej 
czas? Na podstawie własnych doświadczeń autorka przytacza warunki, 
które muszą być spełnione, żeby dziecko z MW mogło rozmawiać w dużej 
grupie. Są to bardzo cenne wskazówki, pomocne nauczycielom i terapeu-
tom. Zwraca uwagę na przyczyny niepowodzeń w terapii, takie jak np. 
błędnie postawiona diagnoza, niedobra współpraca między terapeutą, 
nauczycielami i rodzicami, brak wiedzy na temat MW, nieuwzględnienie 
w terapii etapu generalizacji mowy, niezapewnienie dziecku w terapii 
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poczucia bezpieczeństwa itp. Autorka przedstawia również opis i analizę 
przypadku trzyletniej dziewczynki z MW (s. 86-94), w tym: identyfikację 
problemu, genezę i dynamikę problemu, znaczenie i konsekwencje pro-
blemu, prognozę, propozycję rozwiązań, wdrożenie oddziaływań i efekty 
oddziaływań. Poza tym prezentuje swoją autorską metodę terapii dziecka 
autystycznego, którą nazywa metodą mowy chóralnej (od chóru do solo, 
odwrotny sliding in). W formie przejrzystych tabel (s. 97-100) demonstruje 
przykłady niewłaściwych zachowań w stosunku do dziecka z MW i daje 
propozycje modyfikacji tych zachowań. Wreszcie odpowiada na najczęst-
sze pytania stawiane przez rodziców i nauczycieli. 

Ostatni, VI rozdział, pt. Prewencja poświęcony jest praktycznym in-
formacjom i poradom na temat tego, na jakie objawy u dziecka powi- 
nien zwrócić uwagę nauczyciel w przedszkolu/szkole, w jaki sposób ro-
dzice mogą odpowiednio przygotować dziecko z MW do rozpoczęcia edu-
kacji przedszkolnej, jak psychicznie przygotować dziecko do pójścia do 
placówki. 

W rozdziale podsumowującym autorka podkreśla, że książka nie ma 
charakteru naukowego, ale przede wszystkim charakter poradnikowy.  
I tak rzeczywiście jest, bowiem zawiera szereg cennych wskazówek doty-
czących diagnozy i terapii mutyzmu wybiórczego. Wiedza, którą Bystrza-
nowska dzieli się z czytelnikiem, jest efektem jej wieloletniego doświad-
czenia w pracy z dziećmi autystycznymi. Metody pracy, które poleca były 
przez nią wielokrotnie skutecznie wykorzystywane w pracy zawodowej. 

Świetnie opracowany jest aneks książki, w którym znajduje się jedena-
ście załączników, które stanowią m.in.: arkusz obserwacji dziecka z podej-
rzeniem mutyzmu wybiórczego dla rodziców, arkusz obserwacji ucznia  
z podejrzeniem mutyzmu wybiórczego w przedszkolu/szkole, mapa mo-
wy dziecka z mutyzmem wybiórczym i plan terapii, procedury badania  
w poradni psychologiczno-pedagogicznej, kwestionariusz wywiadu z rodzi-
cami dziecka z trudnościami w komunikacji werbalnej (podejrzenie mu-
tyzmu wybiórczego), zalecenia dla nauczyciela dziecka z zespołem Aspergera 
i mutyzmem wybiórczym, zadania dla dziecka z mutyzmem wybiórczym  
z uwzględnieniem obciążenia komunikacyjnego, przykładowa drabina z za-
daniami dla dziecka z mutyzmem wybiórczym. Są tu gotowe do badań 
arkusze, z których chętnie skorzysta każdy specjalista. 

Książka napisana jest przystępnym językiem, materiał w niej zaprezen-
towany jest przejrzysty, usystematyzowany, poparty fragmentami wypo-
wiedzi pacjentów, ich rodziców, fragmentami tekstów z blogów, z Face-
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booka. Pozycja wzbudza zachwyt rodziców i specjalistów, którzy na forach 
internetowych podkreślają, że jest to fantastyczny przewodnik, który po-
prowadzi za rękę rodziców oraz specjalistów (logopedów, psychologów, 
pedagogów, nauczycieli) od diagnozy po terapię. 

Taką pozycję warto przeczytać, warto ją mieć też w swojej biblioteczce. 
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