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ABSTRACT: Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława, Zaorska Marzenna, Pro-inclusive 
changes in the Polish education system – new opportunities, limitations and challenges 
[Prowłączające zmiany w systemie polskiej edukacji – nowe możliwości, ogranicze-
nia i wyzwania]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 4, Poznań 
2014. Pp. 9–28. Adam Mickiewicz University Press. ISBN 978-83-232-2865-3. ISSN 
2300-391X. 

The past pro-inclusive actions and solutions in the education of people with disabili-
ties, often can be perceived as highly positive, but, at the same time, they should 
lead to a critical and reflective approach towards them as well as their consequen- 
ces. In addition to the undoubted qualities, the article also points out their weak-
nesses and limitations that are primarily expressed in the totalization of organiza-
tional solutions and excessive dissemination, as well as reducing the quality of the 
pedagogue and teacher education. The above mentioned issues generate a need for 
fast, corrective actions in the Polish education system. 

KEY WORDS: inclusive education, students with disabilities, capabilities and limita-
tions of inclusive education. 



10 ZDZISŁAWA JANISZEWSKA-NIEŚCIORUK, MARZENNA ZAORSKA 

Niepełnosprawność i specjalne potrzeby jako wyzwanie 

oraz inspiracja do prowłączających działań  

na rzecz osób nią dotkniętych 

Populację ludzką od zawsze różnicował potencjał jej przedstawi-
cieli. Do dziś nieprzerwanie stwarza on dylematy o społecznym kon-
tekście, choć o różnym nasileniu. Dlatego problemy o rozmaitej natu-
rze i pochodzeniu, np. związane z zaburzeniami wzroku, słuchu, 
widocznymi uszkodzeniami ciała bądź odmiennymi w zakresie etiolo-
gii i symptomów opóźnieniami rozwojowymi, a zwłaszcza z niskim 
poziomem inteligencji, skutkującym m.in. niepełnosprawnością inte-
lektualną, przez wieki były powodami marginalizacji społecznej, ogra-
niczania praw, zaniedbywania czy nawet eliminowania jednostek 
ludzkich (Janiszewska-Nieścioruk, Maciarz 2006; Zaorska 2000, 2007, 
2010, 2011b; Kopeć 2012). Problemy te stanowiły jednak także, co nale-
ży podkreślić, wyzwanie i zarazem swoistą inspirację do podejmowa-
nia prób opieki, wychowania, terapii, a następnie sukcesywnych i co-
raz szerszych działań na rzecz rehabilitacji oraz edukacji osób  
z niepełnosprawnościami i/lub o specjalnych potrzebach1. I choć owe 
próby, początkowo podejmowane przez nielicznych innowatorów  
w dziedzinie zarówno medycyny, jak i pedagogiki oraz psychologii, 
nie były na tyle spektakularne, aby mogły satysfakcjonująco dla tych 
osób upowszechniać się i rozwijać, to przecież osiągane w ich wyniku 
rehabilitacyjne i wychowawcze sukcesy stosunkowo szybko zainicjo-
wały działania na rzecz normalizacji warunków życia, społecznej inte-
gracji, wreszcie inkluzji/włączania dzieci/uczniów o szczególnych 
potrzebach w ogólnodostępną przestrzeń edukacyjną2. Przyczyniły się 
________________ 

1 Dla celów artykułu przyjęto wysoce humanistyczne podejście do specjalnych 
potrzeb sformułowane przez Cz. Kosakowskiego (2003). Autor ten podkreśla, że 
wszyscy ludzie mają takie same potrzeby, jednak niektórzy wymagają i oczekują 
specjalnej pomocy, aby móc je urzeczywistnić. Ponadto należy dodać, że dogłębną 
analizę tej problematyki w polskich publikacjach naukowych przeprowadzili: Iwo-
na Chrzanowska (2007, 2009), Anna Zamkowska (2009) i Grzegorz Szumski (2010). 

2 Kwestie normalizacji sytuacji życiowej i społecznej integracji osób z niepełno-
sprawnościami czy o szczególnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych w róż-
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zatem do stopniowego, coraz pełniejszego odkrywania bardzo złożo-
nego problemu ludzkiej niepełnosprawności, jej wielowymiarowości  
i ewentualnych konsekwencji społecznych dla obarczonych nią osób. 
Poszerzyły też pole badawcze polskiej pedagogiki specjalnej o kwestie 
złożoności wzajemnych relacji oraz ustosunkowań osób z niepeł-
nosprawnościami czy o szczególnych potrzebach rozwojowych  
i edukacyjnych z ludźmi pełnosprawnymi, a także ich niebagatelnego 
znaczenia dla skutecznej rehabilitacji, satysfakcjonującej edukacji  
i samostanowienia w autonomicznie kreowanej biografii (Janiszew-
ska-Nieścioruk 2009; Zaorska 2010, 2011a). W obszarze ogólnodo-
stępnej edukacji przyczyniły się natomiast do stopniowego urucha-
miania jej zróżnicowanych form (klas, grup, zajęć) – od specjalnych, 
segregacyjnych, poprzez integracyjne, aż po aktualnie szczególnie 
lansowane inkluzyjne czy włączające. Równocześnie uczyniły kształ-
cenie stricte specjalne (szkoły i ośrodki specjalne) znacznie bardziej 
„otwartym” na otoczenie społeczne, mimo zachowanej przez nie 
pewnej odrębności przestrzennej i programowo-organizacyjnej. 

Rodzime podstawy działań na rzecz integracji społecznej 

i włączania osób z niepełnosprawnościami w przestrzeń 

ogólnodostępnej edukacji 

Wyraźny wzrost świadomości społecznej w zakresie utrudnień, 
barier czy mechanizmów wykluczających niepełnosprawne dzieci, 
młodzież i osoby dorosłe z różnych sfer ich życiowej aktywności  
w Polsce był szczególnie zauważalny w latach 70. i 80. ubiegłego 
wieku. Ściśle wiązał się on z działalnością naukową i popularyza-
torską Aleksandra Hulka (1916–1993), a wcześniej także z prointe-
gracyjnymi w swej wymowie ideami Marii Grzegorzewskiej (1888–
1967), powszechnie uznawanej za twórczynię teoretycznych i prak-
________________ 

nych teoretycznych oraz badawczych konfiguracjach prezentują aktualnie w swoich 
publikacjach tak znaczący pedagodzy specjalni, jak: Iwona Chrzanowska (2009), Ama-
deusz Krause (2000, 2010), Teresa Żółkowska (2004) oraz Grzegorz Szumski (2006, 2010). 
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tycznych podstaw polskiej pedagogiki specjalnej. Można bowiem 
dostrzec wyraźny związek między podejściem upodmiotowiającym 
człowieka z niepełnosprawnością w słynnym i ciągle aktualnym 
haśle M. Grzegorzewskiej: „Nie ma kaleki, jest człowiek” a jego 
swoistą konsekwencją ujętą w zaproponowanych przez A. Hulka 
założeniach systemu integracyjnego w Polsce (por. Hulek 1988, 
1993). Tak więc podmiotowe podejście do osób dotkniętych niepeł-
nosprawnością wyrażające się w daniu im szans i możliwości okre-
ślenia czy kreowania własnej formy życia stało się sine qua non 
teoretycznych ujęć, a także podstawą stopniowo uruchamianych 
prointegracyjnych czy ostatnio szczególnie promowanych inkluzyj-
nych działań i rozwiązań w systemie polskiej edukacji. 

Ta kwestia, o niebagatelnym znaczeniu także dla współczesnej 
praktyki edukacyjnej, dość wyraźnie wybrzmiewa w aktualnie to-
czących się dyskusjach czy analizach polskich badaczy3. Szeroko 
zakrojona działalność naukowa i badawcza M. Grzegorzewskiej, 
związana zarówno z problematyką niepełnosprawności, jak i spo-
łeczną sytuacją osób nią dotkniętych, stanowiła, w naszej ocenie, 
inspirację do podejmowania nowych, nieeksplorowanych dotąd 
problemów, również tych o prointegracyjnym charakterze, z uwzględ-
nieniem sposobów rzeczywistego postępowania czy działania pe-
dagogicznego (por. Schulz 2009). W konsekwencji zaważyła na 
zmianie paradygmatu ujmowania ludzkiej niepełnosprawności  
i dostrzeżeniu wagi społecznego kontekstu dla rozwoju oraz szero-
ko rozumianych edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych z niepełnosprawnością i/lub o specjalnych potrzebach. 
Ewolucji poglądów na niepełnosprawność i zmianie paradygma-
tycznej w jej ujmowaniu towarzyszyły równoczesne modyfikacje 
społecznej sytuacji osób obarczonych niepełnosprawnością. Owe 
zmiany, które percypujemy jako wzajemnie się inspirujące, mające 
________________ 

3 Warto odnotować, że bogaty dorobek naukowy Marii Grzegorzewskiej, jej 
znaczący i bez wątpienia także inspirujący dla innych badaczy wkład w rozwój 
polskiej pedagogiki specjalnej docenili w swojej publikacji Anna Firkowska-Man-
kiewicz oraz Grzegorz Szumski (2008). 
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na celu normalizację warunków życia tych osób oraz społeczną  
i edukacyjną integrację z pełnosprawnymi, spowodowały dostrze-
żenie potrzeby przekształcenia otoczenia cywilizacyjno-kulturowego, 
organizacji życia społecznego i postaw społecznych, w tym wobec 
nowych, niesegregacyjnych – m.in. inkluzyjnych – form kształcenia 
(por. Maciarz 2010). 

Zasady tworzenia i funkcjonowania wskazanych form w syste-
mie ogólnodostępnej edukacji, początkowo przedszkolnych oraz 
szkolnych oddziałów integracyjnych, a następnie, choć z dużym 
opóźnieniem, włączających stopniowo regulowano w stosownych 
rozporządzeniach. Ubogacanie, zwłaszcza ilościowe, prointegracyj-
nej oferty na wszystkich etapach kształcenia, po szkoły średnie 
włącznie, następowało z równoczesnymi zmianami w organizacji  
i funkcjonowaniu form segregacyjnych, dotąd dominujących na 
rynku edukacyjnym. Szkoły i ośrodki specjalne stopniowo otwiera-
ły się na zewnętrzne otoczenie, aby zmniejszyć izolację społeczną 
uczniów/wychowanków i tym samym pozytywnie zaznaczyć  
ich obecność w lokalnym środowisku, ale działania te nie były  
na tyle spektakularne, aby ich specjalistyczne zasoby pozostały na-
dal interesujące dla coraz większej liczby rodziców/opiekunów  
i uczniów oczekujących edukacji nasyconej koleżeńskimi relacjami  
z pełnosprawnymi, programowo nie gorszej, bo dostosowanej do 
ich indywidualnych możliwości i potrzeb. Placówki specjalne inten-
syfikowały także działania na rzecz współpracy z rodzicami, aby 
jak najszybciej skutecznie włączyć ich w proces kompleksowej re-
habilitacji dzieci, jednak i te próby nie uczyniły tej oferty na tyle 
społecznie atrakcyjną, aby odnoszono się do niej jak do jednej  
z możliwych opcji kształcenia. Otwierające się społecznie placówki 
specjalne i do niedawna dynamicznie rozwijające się formy integra-
cyjne aktualnie stopniowo są zastępowane przez inkluzyjne, z zało-
żenia mające szybko i skutecznie włączyć osoby dotknięte niepełno-
sprawnością we wszystkie sfery czy przestrzenie życia społecznego, 
w których uczestniczą osoby pełnosprawne. Przy czym owo włą-
czenie w szkolną przestrzeń ma, jak się oczekuje, równocześnie  
i w takim samym stopniu przekładać się na budowanie mniej moni-
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torowanych niż w integracji, a więc bardziej spontanicznych i tym 
samym jakościowo lepszych relacji z rówieśnikami także poza jej 
obrębem. 

Takie szerokie, wielopłaszczyznowe działania inicjowane rów-
nocześnie w wielu sferach życia i funkcjonowania dzieci, młodzieży 
oraz osób dorosłych z niepełnosprawnościami i/lub o specjalnych 
potrzebach przyczyniły się, w naszej ocenie, do poszukiwania sys-
temowych rozwiązań organizacyjnych w ich wspieraniu i edukacji, 
de facto o proekologicznych4 korzeniach. Percypujemy owe poszu-
kiwania i następujące w ich wyniku konkretne rozwiązania jako 
często wysoce pozytywne, ale równocześnie powodowane koniecz-
nością krytycznego i refleksyjnego podejścia do nich, zwłaszcza do 
ich następstw. Poza niewątpliwymi walorami zauważamy wiele 
słabości czy ograniczeń, które aktualnie stanowią poważne, wyma-
gające działań naprawczych wyzwania edukacyjne. Owe ograni-
czenia, słabości oraz wyzwania w przestrzeni ogólnodostępnej  
i percypowanej już całożyciowo edukacji (lifelong education) zau-
ważamy przede wszystkim w nieelastycznym podejściu do niej,  
a więc w totalizowaniu jej organizacyjnych rozwiązań, skutkującym 
najczęściej dyskredytowaniem tych specjalnych jako ciągle totalnie 
segregacyjnych, mimo że takimi już nie są. Dostrzegamy je także  
w nadmiarowym upowszechnianiu pedagogicznego i nauczyciel-
skiego kształcenia z równoczesnym obniżaniem jego jakości i ade-
kwatności do zróżnicowanych potrzeb dzieci/uczniów. 

Przywołane kwestie podejmujemy i analizujemy jako kolejne 
wątki mające uzasadnić sformułowaną wcześniej tezę o zaznaczają-
cych się możliwościach, słabościach oraz ograniczeniach inkluzyj-
________________ 

4 W tym miejscu odwołujemy się do ekologicznego czy ekosystemowego uj-
mowania procesu integracji, a zatem z równą uwagą odnosimy się do mikrosyste-
mowego, jak i egzo-, mezo- oraz makrosystemowego jej rozpatrywania i badania  
z uwzględnieniem powiązań między nimi. Tym samym uznajemy, że realizacja 
integracji czy włączania powinna uwzględniać dynamiczne i wzajemne interakcje 
rodzin dzieci/uczniów/wychowanków oraz szkoły, grupy rówieśniczej, różnych 
instytucji, profesjonalistów, jak też sieci społecznego wsparcia przy uwzględnieniu 
polityki państwa, uruchamiającej programy pomocowe (por. Pilecka 2002). 
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nego kształcenia, generujących potrzebę szybkich działań napraw-
czych, stanowiących aktualnie niemałe wyzwanie w związku z jego 
nasilającym się upowszechnianiem. 

O totalizowaniu rozwiązań organizacyjnych w edukacji 

osób z niepełnosprawnościami.  

Formy/kształcenie włączające versus integracyjne  

i specjalne 

Segregacyjne kształcenie, które – niestety – poza izolacją prze-
strzenną zasadniczo różnicowało dzieci/uczniów także społecznie, 
w Polsce zaczęto sukcesywnie ograniczać od lat 90. ubiegłego wieku 
poprzez tworzenie oddziałów/grup integracyjnych. Ideę ich orga-
nizowania, szybko obudowaną konkretnymi rozwiązaniami, kol-
portowano z Niemiec, a dokładniej – z hamburskiego systemu 
kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami (Bogucka, Kościelska 
1993, 1994). Te nowatorskie naówczas formy edukacyjne ubogacały 
dotychczasowe jednotorowe i dlatego mało elastyczne, a zarazem 
monotematyczne (bo dostosowane do rodzaju oraz stopnia niepeł-
nosprawności dziecka) w swej programowej ofercie kształcenie 
specjalne. Poza placówkami specjalnymi – szkołami i tylko struktu-
ralnie od nich różniącymi się ośrodkami, wcześniej zwanymi zakła-
dami – zaczęto tworzyć grupy/klasy integracyjne w przedszkolach 
i szkołach ogólnodostępnych. Uczniowie z różnymi zaburzeniami 
czy deficytami mogli uczyć się w nich wspólnie z pełnosprawnymi 
rówieśnikami. Mieli z nimi kontakt i nawiązywali relacje koleżeń-
skie w toku zajęć szkolnych, które w oczekiwaniu realizatorów tej 
edukacji – pedagogów wiodących i wspomagających – miały być 
kontynuowane, a nawet spontanicznie rozwijać się także poza szko-
łą. Integracja edukacyjna w grupie uczniowskiej miała zatem prze-
nieść się na integrację w szerszym środowisku społecznym i tym 
samym umożliwić życie na równych prawach z pełnosprawnymi, 
ale też – w miarę możliwości – obowiązki. 
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Stworzenie uczniom z niepełnosprawnościami zasadniczo od-
miennych warunków uczenia się i relacji społecznych skutkowało 
dezawuowaniem dotychczasowego specjalnego, segregacyjnego 
kształcenia, w ocenie wielu rodziców przede wszystkim izolującego 
oraz naznaczającego ich dzieci. Dyskutowano nawet o możliwości 
jego całkowitej likwidacji i zastąpienia go nową ofertą, która miała 
przyczynić się do edukacji wreszcie otwartej na zróżnicowane moż-
liwości, umiejętności oraz zdolności jej uczestników, włączającej ich 
w lokalną społeczność i eliminującej postawy negatywne wobec 
nich. Zasadnicza weryfikacja organizacji pracy nauczycieli w gru-
pach/klasach integracyjnych miała otworzyć je na potrzeby każde-
go ucznia, zwłaszcza tego o potrzebach specjalnych czy szczegól-
nych, zarówno edukacyjnych, a więc wymagających modyfikacji  
i dostosowań programowych, technicznych, umożliwiających per-
cepcję treści programowych na równi z pełnosprawnymi rówieśni-
kami, jak i społecznych, mających na celu kształtowanie akceptują-
cych relacji w grupie uczniowskiej. Dążono do zmiany postrzegania 
niepełnosprawności jako mniej atrakcyjnej w nauce i zabawie, za-
uważania oraz rozwijania potencjału i dotąd niedocenianych zdol-
ności dzieci, w szczególności ich prawa do nauki z pełnosprawnymi 
rówieśnikami. Te bez wątpienia szczytne cele zmaterializowano  
w postaci wspomnianych dość jednorodnych form organizacyjnych 
o specjalnym charakterze, zamiast wachlarza rozwiązań wysoce 
zróżnicowanych w ofercie prointegracyjnej czy inkluzyjnej. Rynek 
edukacyjny bardzo szybko zdominowały stosunkowo jednorodne 
rozwiązania, które stanowiły interesującą ofertę dla wielu uczniów 
dotkniętych niepełnosprawnością, ale zamiast jednej z wielu moż-
liwych do wyboru form okazały się jedyną, poza specjalnymi,  
o wyraźnie i sukcesywnie ograniczanej liczbie. 

Upowszechnianie kształcenia integracyjnego oczywiście percy-
pujemy pozytywnie, jednak jego sprowadzenie do jednej formy, 
choćby wysoce dopracowanej organizacyjnie, uznajemy za przejaw 
słabości, a nawet samoograniczania się w generowaniu propozycji 
alternatywnych czy w różnym stopniu integracyjnych. Niedawna 
dominacja integracji w swoisty sposób jest aktualnie odtwarzana 
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czy replikowana poprzez totalizowanie tych organizacyjnych roz-
wiązań, które mają wyłącznie prowłączający charakter. W tym miej-
scu pragniemy podkreślić, że nie jest naszym celem detaliczne pre-
zentowanie słabości kolejnych form kształcenia proponowanych 
dotąd uczniom z niepełnosprawnościami, wielokrotnie i przez wie-
lu badaczy5 już wskazywanych oraz dogłębnie analizowanych, lecz 
ukazanie, zgodnie z tezą zawartą w tytule podrozdziału, mechani-
zmu radykalizującego dotychczasowe zmiany w ich kształceniu. 
Przy czym ów mechanizm percypujemy jako swoisty splot zarówno 
pewnych czynników zewnętrznych, a więc tkwiących w szeroko 
rozumianym środowisku społecznym (także rodzinnym) tych osób, 
jak i tych znajdujących się w nich samych, w ich dyspozycjach, 
możliwościach czy umiejętnościach (również słabościach) oraz 
otwartości i gotowości na relacje z innymi, odgrywanie różnych ról, 
autonomiczne kreowanie własnej ścieżki edukacyjnej. 

W kontekście powyższych rozważań dotychczasowe zmiany  
w edukacji osób z niepełnosprawnością i/lub o specjalnych potrze-
bach proponujemy ująć w postaci dwóch wiodących, zasadniczo 
różniących się nurtów. Zamiast elastyczności przejść między nimi  
i tym samym ubogacania kolejnego o pewne proponowane dotąd 
rozwiązania dostrzegamy raczej totalizację nowej oferty poprzez 
dyskredytowanie i rugowanie poprzedniej. Jako pierwszy wyróż-
niamy nurt pronormalizacyjny (wcześniej zarysowany poprzez 
ukazanie rodzimych podstaw integracyjnych i włączających działań 
________________ 

5 Wiele słabości w funkcjonowaniu form edukacyjnych proponowanych do-
tychczas osobom z niepełnosprawnością, często potwierdzonych przytaczanymi 
wynikami badań, prezentowali w swoich publikacjach: Iwona Chrzanowska (2003, 
2004, 2009), Amadeusz Krause (2010, 2011), Zenon Gajdzica (2011, 2013, 2014), Anna 
Zamkowska (2004, 2009), Sławomira Sadowska (2005, 2006) i Krystyna Barłóg 
(2001). Słabości najczęściej zauważane we wskazanych publikacjach to niedostatki 
specjalistycznego wsparcia uczniów w sytuacji integracji i włączenia (w dużym 
zakresie przeniesionego z poradni do szkół i „ustawionego” pod trudności, a nie 
specjalne potrzeby zainteresowanych), ich nierzadko niekorzystna pozycja w gru-
pie/klasie oraz szkole, infantylizacja wymagań programowych zaburzająca proces 
rehabilitacji, ograniczanie możliwości odgrywania różnych ról społecznych i braki 
kompetencyjne nauczycieli – głównych realizatorów takiej edukacji. 
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w przestrzeni ogólnodostępnej edukacji), którego niekwestionowa-
nym walorem było eksponowanie przez jego przedstawicieli6 ko-
nieczności uelastycznienia i zróżnicowania dotąd nazbyt jednorod-
nej specjalnej oferty. Podkreślano potrzebę mobilności systemu 
edukacji wyrażonej w rzeczywistej, a nie formalnej dostępności 
zindywidualizowanych w swej programowej, organizacyjnej i prze-
strzennej ofercie rozwiązań, także specjalnych i dlatego adekwat-
nych do potrzeb, możliwości, ale i słabych stron dziecka/ucznia 
uzyskującego w nich równie odpowiednie wsparcie. Priorytetem 
uczyniono zatem optymalizację rozwiązań, która generuje koniecz-
ność eliminowania „rewalidacyjnych nacisków” (Krause 2010) oraz 
infantylizację oczekiwań programowych i postępowania metodycz-
nego. W naszej ocenie, takie podejście, aktualnie „reanimowane” 
przez Amadeusza Krausego, Teresę Żółkowską oraz Iwonę Chrza-
nowską, nie faworyzuje żadnych z możliwych rozwiązań w eduka-
cji osób z niepełnosprawnościami, których rzeczywiste czy specjal-
ne potrzeby rozwiązania te powinny przecież kreować. Uwzględnia 
bowiem i respektuje wieloczynnikowe, środowiskowo-pedagogicz-
ne uwarunkowania, jak też czynniki osobowościowe oraz społeczne 
kompetencje tych osób jako równie istotne w komponowaniu pro-
pozycji edukacyjnych. Niestety, zarówno w pierwotnej, jak i tej „re-
animowanej” przez wskazanych badaczy wersji pronormalizacyjne 
podejście nie „wyświetliło się” dotąd w rzeczywistych rozwiąza-
niach czy propozycjach edukacyjnych, uwzględniających wsparcie 
„podążające” za uczniem7. W pewnym okresie (lata 90.) zastąpiono 
je innymi, de facto nazbyt ograniczonymi w ofercie propozycjami, 
które przekierowują nasze rozważania w stronę kolejnego nurtu – 
________________ 

6 W naszej ocenie, pronormalizacyjne podejście do edukacji osób z niepełno-
sprawnością czy o szczególnych potrzebach ubogacone refleksjami i wskazaniami 
postbadawczymi, a więc mające niebagatelne znaczenie dla praktyki edukacyjnej, 
jest aktualnie „reanimowane” za sprawą publikacji Teresy Żółkowskiej, Amadeusza 
Krausego, Iwony Chrzanowskiej oraz Sławomiry Sadowskiej. 

7 Por. R.L. Schalock i in., Intellectual Disability. Definition, Classification and Sys-
tems of Supports, American Association on Intellectual and Developmental Disabili-
ties, Washington D.C. 2010. 
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postulacyjnego. Wyrażał się on w dominacji jednej formy edukacyj-
nej zamiast zróżnicowanej integracyjnie oferty. Ową formę, jak już 
sygnalizowałyśmy, z powodu nadmiarowego „podregulowania”, 
zarówno organizacyjnego, jak i programowego, można określić jako 
specjalną. Oczekiwane elastyczne podejście do oferty kształcenia 
zastąpiono grupą/klasą integracyjną – propozycją bez wątpienia 
pozytywnie odmienną w pierwszej fazie poszukiwań i rozwiązań 
na rynku edukacyjnym, dla wielu dzieci wartościową, trafioną. Jej 
wyraźna, długotrwała dominacja spowodowała jednak ogranicze-
nie włączania oraz związanych z nim działań normalizujących ich 
funkcjonowanie w przestrzeni ogólnodostępnych szkół. Integracja 
w tym nurcie to powinność, konieczność, wymóg, marzenie, do 
którego należy dążyć i do którego realizacji mają prawo wszystkie 
dzieci dotknięte niepełnosprawnością czy o szczególnych potrze-
bach edukacyjnych. Ideologizacja tak realizowanej integracji ograni-
czała możliwość krytyki, wskazywania słabości w funkcjonowaniu 
jej form, poszukiwania innych rozwiązań organizacyjnych, w tym 
proinkluzyjnych, jak też dyskusji nad samą istotą integracji. Zaan-
gażowani w spełnienie integracji rodzice i opiekunowie nie akcep-
towali kształcenia specjalnego, odrzucali je jako gorsze jakościowo 
oraz naznaczające. Dlatego nowe, alternatywne kształcenie nie 
czerpało z bogatych zasobów kompetencyjnych, wyposażenia, in-
frastruktury placówek specjalnych (por. Janiszewska-Nieścioruk 2013). 

Wspomniana krytyka tak realizowanej integracji pozwala na 
wyróżnienie również nurtu krytycznego, który można powiązać  
z upowszechnianym kształceniem inkluzyjnym. Staje ono w wyraź-
nej opozycji do kształcenia już nie tylko segregacyjnego, lecz także 
integracyjnego. Podobnie jak w przypadku tego ostatniego, również 
w odniesieniu do inkluzji nie są przyjmowane jej realizacyjne słabo-
ści, wyrażające się np. pozorowaniem edukacji włączającej, zwłasz-
cza uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Niedostatki  
w ofercie dodatkowych zajęć, kompetencyjnego przygotowania 
kadry pedagogicznej oraz jej współpracy m.in. z kadrą placówek 
specjalnych, trudne do spełnienia wymagania programowe nie-
rzadko czynią ich włączenie iluzorycznym (por. np. Sadowska 2005, 
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2006; Chrzanowska 2002, 2004; Krause 2000, 2010, Gołubiew-Koniecz-
na 2009, 2012; Lipińska-Lokś 2011). Oczekiwana koncentracja na 
specjalnych potrzebach dziecka, które ujawniają się w wyniku inter-
akcji jego zasobów (mocnych i słabych stron) z mikrosystemem klasy 
szkolnej, jest w rzeczywistości przekierowywana na jego trudności 
czy ograniczenia, a więc niepełnosprawność (rodzaj i stopień; Zam-
kowska 2009, 2010; por. też Pilecka 2002; Wojciechowski 2007). Ko-
nieczne są zatem takie działania w edukacji i zarazem rehabilitacji 
osób z niepełnosprawnościami, które będą charakteryzować się 
dużą dynamiką i mobilnością w celu zaspokojenia ich zróżnicowa-
nych potrzeb w urozmaiconych przestrzennie, programowo, jak też 
w zakresie wsparcia edukacyjnego rozwiązaniach organizacyjnych. 
Zauważamy również i traktujemy jako równie istotną konieczność 
rugowania z przestrzeni szkolnej utrudnień powodowanych ciągle 
nadmiarowym „aplikowaniem” w niej selekcyjnych zabiegów czy 
praktyk (do- i wewnątrzszkolnych), które nie niwelują i nie ograni-
czają, lecz nasilają różnice społeczne między dziećmi. 

Nadmiarowe upowszechnienie pedagogicznego  

i nauczycielskiego kształcenia  

z równoczesnym obniżaniem jego jakości  

oraz adekwatności do zróżnicowanych potrzeb  

dzieci/uczniów 

Totalizowaniu upowszechniania dotychczasowych rozwiązań  
w edukacji osób z niepełnosprawnością „towarzyszą” działania  
o podobnym charakterze związane z dotychczasowym kształce-
niem realizujących je kadr. Podobnie jak oferowane dotąd uczniom 
możliwości, jest ono mało zróżnicowane w strukturze i ofercie pro-
gramowej, a także nadmiarowo upowszechnione. Już od ponad  
10 lat owo kształcenie jest realizowane zgodnie z probolońskimi8 
________________ 

8 W procesie bolońskim uczestniczymy od początku, tj. od 1999 r. Sumiennie 
realizujemy zalecenia zawarte w kolejnych wydawanych w jego ramach dokumen-
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zaleceniami, których sukcesywne wypełnianie spowodowało, iż  
z cyklu pięcioletniego, jednostopniowego przekształcono je w cykl 
dwustopniowy, a nawet trójstopniowy, kiedy licencjat (I stopień)  
i magisterium (II stopień) są dopełniane studiami doktoranckimi  
(III stopień, realizowany w jednostkach mających uprawnienia aka-
demickie). Był to zabieg pozornie różnicujący i ubogacający, w tym 
kompetencyjnie, dotychczasowe jednotorowe kształcenie. Bardzo 
szybko okazało się, że nadawanie pełnych kompetencji do pracy  
z uczniami dotkniętymi niepełnosprawnością i/lub o specjalnych 
potrzebach absolwentom już po ukończeniu studiów I stopnia jest 
wysoce nieadekwatne i nadmiarowe, tym bardziej że mogli oni je 
uzyskać przy ukończeniu dwóch, a nawet trzech specjalności  
w ciągu zaledwie trzech lat studiów, np. w zakresie wspomnianej 
niepełnosprawności, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. 
Nauczycielskie oraz pedagogiczne kształcenie o doniosłym przecież 
znaczeniu społecznym sprowadzono de facto do swoistego teore-
tycznego przeszkolenia, z niewielkim wymiarem godzin praktycz-
nych, co pociągnęło za sobą spadek zainteresowania absolwentów 
jego kontynuacją na studiach magisterskich. Kwestie, na ile studia 
(licencjackie i magisterskie) mają być teoretyczne, a na ile praktycz-
ne czy upraktycznione, nadal pozostają nierozwiązane, aczkolwiek 
w obowiązujących od 2012 r. standardach kształcenia nauczycieli9 
dookreślono (pewnie na jakiś czas) wymiar praktyki pedagogicznej 
oraz poszczególnych przedmiotów w wyodrębnionych modułach 
kształcenia. Uważamy, że sugerowany w nich wymiar zajęć prak-
________________ 

tach – komunikatach (dotąd ukazało się siedem dokumentów będących pokłosiem 
konferencji, w których uczestniczy coraz większa liczba przedstawicieli włączają-
cych się państw). Sukcesywnie modyfikują one nasz system wyższej edukacji, ale 
także niższe jego etapy poprzez wprowadzenie np. ram kwalifikacji. Pierwsza kon-
ferencja, zakończona podpisaniem Deklaracji bolońskiej, odbyła się w 1999 r. Aktu-
alnie obowiązujący komunikat, sygnowany przez 47 państw, stanowi pokłosie 
konferencji w Bukareszcie, którą zorganizowano w dniach 26–27 kwietnia 2012 r. 
Planowane są kolejne konferencje: w 2015, 2018 i 2020 r. 

9 Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczy-
ciela: Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012 r., poz. 131). 
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tycznych jest zbyt ograniczony, a możliwość jego ewentualnego 
powiększenia (w standardach wskazano wymagany, a więc mini-
malny wymiar godzin praktyk) – raczej iluzoryczna w kontekście 
problemów finansowania jednostek. Poszukiwanie oszczędności 
przez uczelnie może ograniczyć możliwości ubogacania form prak-
tycznego kształcenia pedagogów i nauczycieli, jak też współpracy 
prowadzących je jednostek z placówkami edukacyjnymi oraz włą-
czenia specjalistów (praktyków) w tok takiego przygotowania. 
Tymczasem praktyczne przygotowanie, w tym w zakresie niepeł-
nosprawności czy specjalnych potrzeb uczniów, powinno objąć 
wszystkich studentów kierunków pedagogicznych i nauczyciel-
skich, niezależnie od wybranej specjalności. To kształcenie w wa-
runkach o dużej dynamice zmian, a więc w toku zajęć w gru-
pie/klasie szkolnej pod kierunkiem doświadczonego pedagoga 
(praktyka), stanowi swoisty weryfikator wiedzy, umiejętności  
i kompetencji społecznych późniejszych adeptów wskazanych kie-
runków. Jakość szkoły mierzy się jakością nauczycieli, zatem – bez 
umniejszania wagi innych podmiotów partycypujących i zaanga-
żowanych w kwestie kształcenia oraz wspierania uczniów o spe-
cjalnych potrzebach, w tym dotkniętych niepełnosprawnością – to 
na nich, na ich kompetentnym przygotowaniu, przy szczególnym 
uwzględnieniu kompetencji miękkich, powinna być aktualnie sku-
piona uwaga. Ciągłe zawirowania, m.in. związane z wymiarem czy 
zakresem praktycznego przygotowania, ale też włączaniem pro-
blematyki niepełnosprawności w tok wielospecjalnościowego kształ-
cenia pedagogów i nauczycieli, nie sprzyjają normalizacji pro-
włączających działań oraz rozwiązań w systemie ogólnodostępnej 
edukacji. 

Urynkowienie edukacji wyższej wyrażające się w działaniach na 
rzecz szybkiego pozyskania dużych zasobów przy jak najniższych 
kosztach, które sukcesywnie jeszcze obniżano poprzez tworzenie 
np. bardzo licznych grup wykładowych, ćwiczeniowych i semina-
ryjnych, utrudniających, a nawet uniemożliwiających indywiduali-
zację pracy ze studentami, spowodowało wyraźne obniżenie jej 
jakości i w konsekwencji wartości kompetencji uzyskiwanych  
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w takich warunkach. Kryteria naboru (a właściwie ich brak) na stu-
dia pedagogiczne i nauczycielskie przy niedostatkach praktycznego 
kształcenia, które mogłoby dawać wprawdzie późniejszą, ale jednak 
możliwość zweryfikowania dyspozycji, umiejętności, wiedzy ewen-
tualnych adeptów, tak umasowiły procedury egzaminacyjne, że 
studia te może rozpocząć i ukończyć każdy. Stosowane testy często 
nie służą ocenie rzeczywistej wiedzy oraz twórczego podejścia do 
zjawisk pedagogicznych. Jak trafnie zauważa Tomasz Szlendak 
(2014), nasze kształcenie od szkoły podstawowej po liceum jest tak 
skonstruowane, że absolwenci nie potrafią myśleć krytycznie, for-
mułować myśli, argumentować. Wszyscy jednak muszą mieć wyż-
sze wykształcenie. Jest to czysty kredencjalizm, a więc przekonanie, 
że dyplom tworzy człowieka – dyplom, który znaczy coraz mniej. 
Dążenie do jego uzyskania, także na studiach pedagogicznych, 
można percypować jako pewien styl życia wielu ludzi w wieku 19–
25 lat (przedłużających sobie drogę do dorosłości), bowiem aktual-
ny wskaźnik solaryzacji wynosi niemal 50%. W masowości nierzad-
ko gubimy studentów wartościowych, kreatywnych, którzy nie 
wybierają studiów przypadkowo i nie studiują dla dyplomu. Dlate-
go powrót do egzaminów wstępnych, jak zauważa T. Szlendak  
i z czym się zgadzamy, byłby dobrą siatką selekcyjną, bowiem ma-
tura nie spełnia takiego kryterium. 

Powyższe problemy, zwłaszcza te związane z finansowaniem 
edukacji, mogą także skutkować zatrzymaniem kształcenia nauczy-
cielskiego czy pedagogicznego na poziomie tylko zawodowym, co 
w konsekwencji może przełożyć się na ograniczenie badań nauko-
wych z zakresu pedagogiki. Jest to rynkowo bardziej korzystne, 
szczególnie dla władz samorządowych, bo nie generuje wysokich 
kosztów zatrudniania kadry o wyższych kwalifikacjach i kompe-
tencjach – nauczycieli dyplomowanych, jak też innych specjalistów 
wspierających uczniów o szczególnych potrzebach już włączonych 
w przestrzeń ogólnodostępnych szkół. Inkluzja odbywa się aktual-
nie z równoczesnym regulowaniem w postaci rozporządzeń, mody-
fikacjami standardów kształcenia nauczycieli oraz wątpliwym jako-
ściowo przełożeniem tych zmian na praktykę edukacyjną z powodu 
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jej chronicznego niedofinansowania przez jednostki samorządowe. 
Nauczyciele i pedagodzy nie są percypowani w tych zmianach 
podmiotowo – oczekuje się raczej ich podporządkowania, nierzad-
ko skutkującego permisywnością. Możliwości ich zatrudnienia oraz 
uposażenia kreują przede wszystkim władze samorządowe admini-
strujące poszczególne placówki edukacyjne. W pewnym stopniu 
wyznaczają one także drogę rozwoju poprzez dofinansowywanie 
lub nie podejmowanych dodatkowych form zawodowego doskona-
lenia, m.in. z zakresu niepełnosprawności czy specjalnych potrzeb 
edukacyjnych. 

Refleksje końcowe 

Kwestie totalizowania pewnych rozwiązań w edukacji uczniów 
o specjalnych potrzebach, w tym dotkniętych niepełnosprawnością, 
oraz w kształceniu nauczycieli i pedagogów wykazują wiele podo-
bieństw. Zamiast różnorodności oferty również w zakresie wsparcia 
generowanego na rzeczywiste, ujawniane w danym okresie potrze-
by aplikujemy uczniom pewną „monotematyczność” programowo- 
-organizacyjną, która zniwelowała poprzednie możliwości – za-
miast czerpać z nich to, co wartościowe i po prostu przydatne. Tutaj 
natychmiast pojawia się przykład dezawuowania szkolnictwa spe-
cjalnego oraz percypowania go przede wszystkim w kategoriach 
balastu dla nowych rozwiązań edukacyjnych. Podobne praktyki są 
uruchamiane także wobec form integracyjnych w wyniku totalizo-
wania prowłączającej edukacji. 

Podobnie miała się rzecz z kształceniem nauczycieli i pedago-
gów, które – do niedawna jednotorowe, pięcioletnie, nadające wy-
sokie kwalifikacje – rozparcelowano nawet na trzy etapy, ale przy 
nadmiarowym wielospecjalnościowym kształceniu już na pierw-
szym z nich sprowadzono je do pozorującego nadawanie kompe-
tencji. Ponadto brak weryfikacji kompetencji przyszłych adeptów 
tych społecznie ważnych kierunków, umasowienie kształcenia,  
w którego wyniku nierzadko tracimy wartościowych studentów, 
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skłania nas do optowania za uruchomieniem, choćby poprzez prak-
tykę zawodową, „siatki selekcyjnej” (jak ją określa T. Szlendak, 
2014), umożliwiającej wskazanie tych najlepiej rokujących. Takie 
podejście nie powinno być zaskoczeniem, ponieważ do podobnych 
decyzji i działań obliguje nas społeczne znaczenie zawodu pedago-
ga i nauczyciela uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, 
tym bardziej że jakość szkoły realizującej edukację włączającą, jak 
już podkreślałyśmy, należy mierzyć jakością jej nauczycieli. 
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Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niezależnie od miejsca 
edukacji (szkoła specjalna, integracyjna, ogólnodostępna, dom ro-
dzinny), jest określane jako kształcenie specjalne. W założeniu ma 
ono uwzględniać psychospołeczne potrzeby i możliwości dzieci 
oraz młodzieży, a tym samym – zmierzać do optymalizacji ich roz-
woju. Przykłady działań, które tylko w założeniu służą rozwojowi 
ucznia niepełnosprawnego, „wyrównują na niby” jego szanse roz-
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wojowe, a więc mają charakter pozorny, można odnajdywać w po-
stępowaniu zarówno instytucji współorganizujących system kształ-
cenia specjalnego, jak i pojedynczych osób uczestniczących w tym 
systemie bezpośrednio lub pośrednio (nauczycieli, terapeutów, dy-
rektorów, urzędników, uczniów, rodziców). Na podstawie obser-
wacji rzeczywistości związanej z systemem kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych, analizy literatury naukowej, aktów prawnych  
i materiałów publicystycznych przywołam przykłady działań po-
zornych na poziomie makro (ogólnokrajowym) w obszarze edukacji 
specjalnej. Zanim to uczynię, przedstawię rozważania teoretyczne 
dotyczące kategorii działań pozornych. W tym celu posłużę się  
socjologiczną koncepcją Jana Lutyńskiego, stworzoną w latach  
70. XX w. Powstała ona przy uwzględnieniu cech społeczno-poli-
tycznego systemu realnego socjalizmu, nazywanego przez autora 
„dogmatycznym autokratyzmem”. System ten w sposób szczególny 
sprzyjał podejmowaniu działań pozornych, co nie oznacza, że wraz 
z jego rozpadem pozór został wyeliminowany z życia społecznego. 
Zakres działań pozornych nie jest bowiem ograniczony czasem czy 
przestrzenią, a epoka i kraj mogą jedynie mieć decydujący wpływ 
na skalę ich występowania1. Argumenty potwierdzające użytecz-
ność koncepcji działań pozornych w badaniu zjawisk współczesnej 
rzeczywistości społecznej można odnaleźć w opracowaniach Ma-
riusza Kwiatkowskiego2 oraz Marii Dudzikowej3. 

W ujęciu J. Lutyńskiego4, działaniami o charakterze pozornym 
są wszelkie działania, „które – ze względu na swój rzeczywisty 
________________ 

1 J. Lutyński, Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1990, s. 108. 

2 M. Kwiatkowski, Działania pozorne w systemie postmodernistycznym, [w:] Norma-
tywność współczesnej Polski, red. J. Kwaśniewski, „Prace Katedry Socjologii Norm, 
Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW”, t. VII, Warszawa 2005, s. 15–34. 

3 M. Dudzikowa, Użyteczność pojęcia działań pozornych jako kategorii analitycznej. 
Egzemplifikacje z obszaru edukacji (i nie tylko), [w:] Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych 
w edukacji szkolnej, red. eadem, K. Knasiecka-Falbierska, Oficyna Wydawnicza Im-
puls, Kraków 2013, s. 27–82. 

4 J. Lutyński, op. cit., s. 105. 



Zjawisko pozoru w systemie kształcenia uczniów niepełnosprawnych  31 

przebieg lub bezpośredni cel – są inne, niż na to wyglądają”. Do  
tej rozległej kategorii autor zalicza niektóre działania naśladowcze, 
wszystkie działania wykonywane „na pokaz”, ceremonialne, służące 
za pretekst do innych działań, niektóre asekuracyjne i prowokacyj-
ne, nieudolne, oszukańcze, wykonywane formalnie („na papierze”, 
szczątkowe). Toczą się one zgodnie z zamiarami zleceniodawców 
lub wykonawców, jednak bez wiedzy i zgody tych, którym mają 
służyć. Zdaniem J. Lutyńskiego5, wszelkie działania o charakterze 
pozornym charakteryzują się następującymi cechami: 

– oficjalnie uznaje się je za istotne dla realizacji (niekoniecznie 
samodzielnej) celu ważnego społecznie 

– celu tego w rzeczywistości nie realizują (bądź nie przyczyniają 
się do jego realizacji) 

– o ich nieprzydatności wiedzą wszyscy lub prawie wszyscy  
w danej zbiorowości albo systemie społecznym 

– jest to wiedza prywatna, nieuzewnętrzniana oficjalnie 
– wystarczającą (choć nie zawsze jedyną) racją ich występo-

wania jest to, że przypisano im istotną rolę w realizacji danego 
celu 

– zawsze zawierają jakiś element fikcji, odnoszący się do ich 
przebiegu bądź celu. 

Autor koncepcji działań pozornych nie ograniczył się do ich 
charakterystyki, ale wskazał również cztery mechanizmy powsta-
wania tych działań. Pierwszym z nich jest mechanizm organizacyj-
no-decyzyjny, polegający na potwierdzeniu i przyjęciu decyzji, któ-
re zostały narzucone niezgodnie z obowiązującymi regułami. Drugi 
nosi nazwę mechanizmu aksjologicznego i wiąże się z działaniami 
mającymi potwierdzić akceptację oraz realizację wartości, które  
w rzeczywistości nie są systematycznie wdrażane (pomimo że są 
uznawane). Trzeci to mechanizm obowiązkowego wykonawstwa 
nieżyciowych rozporządzeń. Źródło działań pozornych stanowi 
tutaj konieczność wykonywania zadań niemożliwych do zrealizo-

________________ 

5 Ibidem, s. 107. 
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wania, a także takich, które z uwagi na realizowany faktycznie cel 
są niepotrzebne. Ostatnim z mechanizmów wywołujących działania 
pozorne jest mechanizm rzekomo pragmatyczny. Dotyczy on sytu-
acji, gdy dana grupa społeczna zgłasza problem wymagający roz-
wiązania, którego decydenci nie mogą lub nie chcą rozstrzygnąć.  
W takiej sytuacji są prowokowane działania nieprowadzące do 
rozwiązania trudności, lecz mające potwierdzać zainteresowanie 
nią. Zaprezentowane mechanizmy – pomimo różnic – często współ-
występują, uzupełniają się wzajemnie i wyzwalają określone dzia-
łania pozorne. Zdarza się również, że jeden z nich jest nadrzędny  
w stosunku do innych. Zdaniem M. Dudzikowej6, w obszarze edu-
kacji rola wyzwalająca przypada najczęściej mechanizmowi organi-
zacyjno-decyzyjnemu, który aktywizuje mechanizm aksjologiczny 
oraz rzekomo pragmatyczny, a następnie mechanizm obowiązko-
wego wykonawstwa nieżyciowych rozporządzeń. Przedstawiony 
porządek nie przyjmuje charakteru liniowego, lecz postać nakłada-
jących się spirali. Trzeba również podkreślić, że raz zaistniały pozór 
jest zjawiskiem niezwykle dynamicznym, nie wykazuje tendencji do 
wyciszenia, wręcz przeciwnie – jedne działania pozorne wyzwalają 
kolejne, powstaje samonapędzający się mechanizm7. 

Koncepcja działań pozornych ma charakter uniwersalny i może 
być stosowana w różnych obszarach życia społecznego. Jak zauwa-
ża M. Kwiatkowski8, w największym stopniu wykorzystuje się ją  
w badaniach nad edukacją, co wcale nie musi oznaczać, że właśnie 
tutaj mamy do czynienia ze szczególną intensyfikacją pozoru. To 
jednak prawda, iż lista obejmująca działania pozorne w edukacji nie 
jest uboga. Wśród przykładów działań pozornych, które ujawniono 
w literaturze przedmiotu9, należy wskazać: 
________________ 

6 M. Dudzikowa, op. cit., s. 50–51. 
7 P. Kołodziej, Szkoła w świecie pozoru, [w:] Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych 

w edukacji szkolnej, ed. cit., s. 204–220. 
8 M. Kwiatkowski, op. cit., s. 15–34. 
9 Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji, Mazurska Wszechnica Nauczycielska, 

Olecko 1992; M. Dudzikowa, Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. 
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– pseudoreformy szkoły wprowadzane w sytuacji politycznego 
uwikłania 

– wprowadzanie zmian edukacyjnych wyłącznie w sferze sym-
bolicznej, wdrażanie nowych rytuałów w miejsce starych i sto-
sowanie nowych haseł jedynie symbolizujących oczekiwane 
zmiany 

– pozorowanie aktywności poznawczej, krytycznego myślenia, 
kreatywności w działaniach edukacyjnych 

– niby-realizacja idei wszechstronnego rozwoju ucznia 
– fasadowe oddziaływania wychowawcze 
– praca w szkole jako złudzenie (trening umiejętności unikania 

pracy prowadzącej do zamierzonych efektów) 
– podstawa programowa, która przeczy zakładanej idei pod-

miotowości 
– podręczniki szkolne będące wykładnią nieprzemyślanych 

koncepcji 
– system egzaminowania prowadzący w stronę diagnostycznej 

fikcji, który zamienił nauczanie w przedegzaminacyjny trening 
i uruchomił powszechną testomanię 

– iluzoryczna wspólnotowość środowiska rodzinnego i szkolnego 
– funkcjonowanie organów społecznych jako przejaw pozoru 

demokracji w szkole 
– funkcjonowanie rad doradczych w Ministerstwie Edukacji Na-

rodowej. 
Podane przykłady działań pozornych mają charakter uniwer-

salny, dotyczą edukacji w całej jej rozciągłości. W dalszej części  
artykułu przywołam i przeanalizuję wybrane przykłady działań 
pozornych, które dostrzegam w systemie kształcenia uczniów nie-
pełnosprawnych. 
________________ 

Eseje etnopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004; M. Groenwald, 
Etyczne aspekty egzaminów szkolnych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011; K. Polak, Bez-
radność nauczyciela, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012; Sprawcy i/lub ofiary działań pozor-
nych w edukacji szkolnej, ed. cit.; Z.A. Kłakówna, Jakoś i jakość. Subiektywna kronika wy-
padków przy reformowaniu szkoły (1989–2013), Wydawnictwo Universitas, Kraków 2014. 
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Pozór w kształceniu integracyjnym  

i edukacji inkluzyjnej 

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych jest realizowane w na-
szym kraju na podstawie modelu wielu ścieżek. Ustawa o systemie 
oświaty10 zapewnia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej moż-
liwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, zgodnie  
z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 
predyspozycjami. Decyzję dotyczącą wyboru formy kształcenia 
dziecka niepełnosprawnego podejmują rodzice/opiekunowie, któ-
rzy mogą kierować się zaleceniami zawartymi w orzeczeniu wy-
stawionym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, lecz nie 
są zobowiązani bezwzględnie ich przestrzegać. Z uwagi na to, że 
nie każde środowisko lokalne dysponuje pełną ofertą edukacyjną 
dla ucznia niepełnosprawnego, możliwość wyboru gwarantowana 
w ustaleniach legislacyjnych w rzeczywistości bywa pozorna. 

Kształcenie integracyjne to jedna z form edukacyjnych przewi-
dzianych dla uczniów niepełnosprawnych, która powstała jako 
sprzeciw wobec praktyk segregacyjnych. Zakłada ono wprowadza-
nie działań umożliwiających integrację społeczną i wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych. Zdaniem Ama-
deusza Krausego11, mniej oficjalnymi motywami popularyzowania 
oraz wdrażania integracyjnych form kształcenia mogą być intencje 
ideologiczne, polityczne i ekonomiczne. 

Dotychczasowe doświadczenia ujawniają znaczny rozdźwięk 
pomiędzy efektami zakładanymi w koncepcji integracyjnej a tymi, 
które są uzyskiwane w praktyce pedagogicznej. Liczne badania12 

________________ 

10 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o systemie oświaty. 

11 A. Krause, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza 
Impuls, Kraków 2010, s. 69. 

12 J. Lipińska, Układ stosunków emocjonalno-społecznych między dziećmi w inte-
gracyjnych klasach szkolnych, [w:] Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełno-
sprawnych, red. A. Maciarz, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1999, s. 63–71;  
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pokazują, że w klasach integracyjnych często zachodzą nieprawi-
dłowe relacje społeczne. Uczniowie z orzeczoną niepełnosprawno-
ścią doświadczają izolacji lub odrzucenia, rzadko mają poczucie 
przynależności do zespołu klasowego. Zarówno nauczyciele, jak  
i rówieśnicy nadmiernie eksponują zaburzenia uczniów niepełno-
sprawnych, postrzegają ich jako osoby utrudniające przebieg edu-
kacji, zakłócające porządek społeczny, wymagające nieustannej po-
mocy i specyficznych oddziaływań edukacyjnych. Do takiego 
sposobu postrzegania uczniów niepełnosprawnych mogą przyczy-
niać się rozwiązania organizacyjne stosowane w oddziałach kształ-
cenia integracyjnego. Polegają one na grupowaniu takich uczniów 
w jednym zespole klasowym (ustala się konieczną liczbę uczniów 
niepełnosprawnych w oddziale integracyjnym), a także na wpro-
wadzeniu pedagoga wspomagającego. Rozwiązania te mogą pro-
wokować sytuacje polegające na tym, iż w jednej przestrzeni archi-
tektonicznej funkcjonują dwa równoległe systemy edukacyjne. 
Zdarza się bowiem, że uczniowie niepełnosprawni wraz z nauczy-
cielem wspomagającym tworzą „klasę w klasie”, realizują odmien-
ne działania, wykorzystują inny materiał, a nawet bywają fizycznie 
odseparowani od pozostałych członków klasy. Zamiast zintegro-
wanego, współdziałającego zespołu mamy wówczas do czynienia  
z takim, który funkcjonuje zgodnie z teorią dwóch grup13 i unaocz-
nia zjawisko segregacji w integracji. Wyraźnym dowodem tego, iż 
placówki integracyjne nie zawsze realizują założenia koncepcyjne, 
nie odpowiadają na psychoedukacyjne potrzeby uczniów niepełno-
________________ 

M. Chodkowska, Socjopedagogiczne aspekty edukacji integracyjnej – nadzieje i realia  
w warunkach reformy systemu oświaty, [w:] Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju 
edukacyjnym, red. Z. Palak, UMCS, Lublin 2001, s. 85–94; J. Bąbka, Psychospołeczne 
aspekty efektywności edukacji dzieci w systemie integracyjnym, [w:] Integracja osób niepeł-
nosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, red. Z. Kazanowski, D. Osik- 
-Chudowolska, UMCS, Lublin 2003, s. 251–260 i in. 

13 Zob. G. Szumski, Od kształcenia integracyjnego do edukacji inkluzyjnej – przemia-
ny idei i praktyki, [w:] Dyskursy pedagogiki specjalnej 3. Rehabilitacja, opieka i edukacja 
specjalna w perspektywie zmiany, red. Cz. Kosakowski, A. Krause, UWM, Olsztyn 
2004, s. 42–47. 
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sprawnych, może być zjawisko rekwalifikacji z placówki integra-
cyjnej do szkoły specjalnej14. 

W odpowiedzi na niedoskonałości ujawniane w teorii i praktyce 
kształcenia integracyjnego powstała edukacja inkluzyjna, która ma 
być doskonalszą formą wspólnego nauczania uczniów niepełno-
sprawnych oraz ich pełnosprawnych rówieśników. Edukacja ta 
odrzuca rozwiązania stosowane w szkołach i oddziałach integracyj-
nych (stanowisko pedagoga wspomagającego, określoną liczbę 
uczniów niepełnosprawnych w zespole klasowym) oraz wymaga, 
by szkoła była otwarta i odpowiednio przygotowana na przyjęcie 
ucznia niepełnosprawnego, jednak nie koncentrowała się nadmier-
nie na jego odmiennościach czy specjalnych potrzebach15. Do zadań 
pedagogów realizujących ideę edukacji inkluzyjnej należą przyjęcie 
odpowiedzialności za postępy edukacyjne wszystkich uczniów  
i budowanie strategii zindywidualizowanego kształcenia klasy 
szkolnej16. Z uwagi na przeszkody mentalne, organizacyjne oraz 
architektoniczne szczytnych założeń edukacji inkluzyjnej nie stosuje 
się jednak powszechnie w praktyce pedagogicznej. Pedagodzy nie 
są przekonani i przygotowani merytorycznie do prowadzenia zajęć 
w zróżnicowanych zespołach klasowych. Kontrola NIK ujawniła, że 
tylko 17% nauczycieli popiera wspólną edukację uczniów pełno-
sprawnych i niepełnosprawnych17. 

Analizę rozbieżności pomiędzy założeniami edukacji integra-
cyjnej i inkluzyjnej a rzeczywistością w tym zakresie można oprzeć 
________________ 

14 Zob. B. Grzyb, Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełno-
sprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kra-
ków 2013. 

15 M. Ainscow, Robić właściwe rzeczy. Potrzeby specjalne z perspektywy doskonalenia 
szkoły, [w:] Integracja dzieci o specjalnych potrzebach. Wybrane zagadnienia etyczne, red. 
G. Fairbairn, S. Fairbairn, CMPP-P, MEN, Warszawa 2000, s. 181–207. 

16 G. Szumski, op. cit., s. 42–47. 
17 Pełny zapis posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (nr 70) oraz 

Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (nr 77) z dnia 21 lutego 2013 r., http://orka. 
sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/89A86D8B77451372C1257B250050E2FF/$File/0152907.pdf 
[dostęp: 18.04.2014]. 
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na propozycji Jadwigi Staniszkis18, która odnosząc się do praktyki 
tworzenia socjalizmu, pokazała mechanizm kreowania rzeczywisto-
ści społecznej bazującej na przesłankach naukowych lub ideolo-
gicznych. Sferę idei, określaną jako „rzeczywistość założeniowa”, 
należy potraktować tutaj jako punkt wyjścia do podejmowanych 
działań, które jednak nie prowadzą do urealnienia założeń, a jedy-
nie pozwalają budować niepełne, pozorne wersje rzeczywistości 
założeniowej. To, co powstaje na podstawie zakładanych koncepcji, 
jest faktycznie czymś innym, odbiegającym od rzeczywistości zało-
żeniowej, i wymaga innego nazwania. 

W obydwu omawianych koncepcjach kształcenia niesegregacyj-
nego można wskazać dwa stanowiska dotyczące selekcyjności. 
Pierwsze, określane jako pełna integracja czy też pełna inkluzja, 
akcentuje bezwzględną otwartość szkoły na każdego ucznia, nieza-
leżnie od stopnia jego niepełnosprawności. Drugie, nazywane ogra-
niczoną (częściową) integracją/inkluzją, wiąże się z dostrzeganiem 
konieczności kształcenia uczniów z głębszymi niepełnosprawno-
ściami w odrębnych placówkach. Polskie prawo oświatowe nie za-
brania jakiejkolwiek grupie uczniów niepełnosprawnych realizo-
wania nauki w oddziałach integracyjnych i ogólnodostępnych,  
a także pozwala korzystać z edukacji w placówkach kształcenia 
specjalnego. Zatem zgodnie z ustaleniami legislacyjnymi, do szkół 
integracyjnych i ogólnodostępnych trafiają również uczniowie  
z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, którzy realizują od-
mienną podstawę programową kształcenia ogólnego19. Sytuacja 
tego rodzaju uruchamia działania pozorowane w praktyce eduka-
cyjnej, bowiem trudno sobie wyobrazić realizację dwóch zdecydo-
wanie odmiennych programów nauczania podczas jednych zajęć 
edukacyjnych, prowadzonych najczęściej przez jednego nauczycie-
la. Zajęcia edukacyjne, które na etapie szkoły podstawowej i gimna-
________________ 

18 J. Staniszkis, Ontologia socjalizmu, Wydawnictwo Dante, Kraków – Nowy Sącz 
2006. 

19 Załącznik nr 3 do Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  
w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z 2012 r., poz. 977. 
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zjum przewiduje podstawa programowa dla uczniów z głębszą 
niepełnosprawnością intelektualną, to: funkcjonowanie w środowi-
sku, muzyka z rytmiką, plastyka, technika, wychowanie fizyczne, 
religia/etyka. Zatem tylko w części sytuacji zachodzi możliwość 
pogodzenia treści programowych i uruchomienia wspólnych dzia-
łań w zespole klasowym, w którym funkcjonuje uczeń z głębszą 
niepełnosprawnością intelektualną. W większości przypadków 
uczeń ten jest pozostawiany sam sobie i aktywizowany do pracy  
w minimalnym stopniu. Otrzymuje też zadania odmienne od tych, 
które realizuje pozostała część klasy. 

Pozór w finansowaniu kształcenia specjalnego 

Zadania związane z finansowaniem i zarządzaniem oświatą 
spoczywają na jednostkach samorządu terytorialnego. Podstawo-
wym źródłem finansowania zadań oświatowych jest część oświa-
towa subwencji ogólnej, którą jednostki samorządu otrzymują  
z budżetu państwa. Wysokość środków kierowanych do poszcze-
gólnych gmin oblicza się według algorytmu określanego corocznie 
w rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu podziału części oświa-
towej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 
Algorytm ten uwzględnia zarówno liczbę nauczycieli, jak i uczniów. 
Dotacja oświatowa przewidziana dla ucznia niepełnosprawnego 
jest wyższa od tej, którą państwo przeznacza na ucznia bez stwier-
dzonej niepełnosprawności. Wysokość dodatkowych środków zale-
ży od niepełnosprawności ucznia. Rozporządzenie określa wagi 
(mnożniki) wskazujące, o ile będzie zwielokrotniona stawka bazo-
wa przeznaczona na jednego ucznia (standard finansowy A). Algo-
rytm przewidziany na rok 201420 uwzględnia 45 wag, spośród któ-
rych cztery dotyczą uczniów niepełnosprawnych, dwie zaś – dzieci 
niepełnosprawnych korzystających z edukacji przedszkolnej. 
________________ 

20 Załącznik do Rozporządzenia MEN z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie spo-
sobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryto-
rialnego w roku 2014, Dz. U. z 2013 r., poz. 1687. 
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Wykres 1. Kwota subwencji oświatowej przewidziana na dziecko objęte kształce- 
 niem specjalnym w roku 2014 

 

Wagi przeliczeniowe 

P2 = 1,40 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostoso-
wanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem lub niedo-
stosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania spec- 
jalnej organizacji nauki i metod pracy. 

P3 = 2,90 dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ru-
chową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi – wymagających stosowania spec- 
jalnej organizacji nauki i metod pracy. 

P4 = 3,60 dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

P5 = 9,50 dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 
realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach 
rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja, 
dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera. 

P32 = 4,00 dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stop-
niu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim – objętych wychowaniem i kształ-
ceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych  
w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego, oraz 
dla dzieci w przedszkolach specjalnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych. 

P40 = 9,50 dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dla 
dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
będących wychowankami przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych  
w szkołach podstawowych, a także innych form wychowania przedszkolnego. 
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Budżet państwa zapewnia niemałe środki, które powinny umoż-
liwić prowadzenie koniecznych działań rehabilitacyjnych i edukacji 
w sposób dostosowany do potrzeb oraz możliwości uczniów nie-
pełnosprawnych. Problem polega jednak na tym, że nie występuje 
związek pomiędzy częścią oświatową subwencji ogólnej przyzna-
waną dla uczniów niepełnosprawnych a faktycznymi wydatkami 
samorządu na zaspokojenie ich potrzeb edukacyjnych. Pieniądze 
nie zawsze bowiem idą za uczniem niepełnosprawnym, lecz bywają 
wykorzystywane przez samorządy na inne cele21. Swoboda samo-
rządów w wydatkowaniu środków naliczanych z tytułu orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego jest zagwarantowana ustawowo, 
subwencja nie ma bowiem charakteru celowego, nie jest powiązana 
z zadaniami edukacyjnymi. Przyjęty sposób finansowania dopro-
wadza do sytuacji, w których uczniowie niepełnosprawni z powo-
du braku środków nie otrzymują odpowiedniego wsparcia. Pienią-
dze z subwencji są bowiem przekazywane na cele odmienne od 
tych, na które zostały naliczone. 

Kwestia patologii subwencyjnej jest podnoszona przez różne 
gremia. Problematykę systemu finansowania edukacji osób niepeł-
nosprawnych podejmuje się w materiałach publicystycznych22,  
________________ 

21 Jednostkami oświatowymi otrzymującymi w całości część oświatową sub-
wencji ogólnej są placówki publiczne nieprowadzone przez jednostki samorządu 
terytorialnego, placówki niepubliczne oraz placówki prowadzone przez samorządy, 
które wdrożyły bony edukacyjne. 

22 J. Ojczyk, Niepełnosprawny uczeń ważny tylko dla statystyk, „Rzeczpospolita”, 
wydanie internetowe, 2011, http://prawo.rp.pl/artykul/757916,777125-Samorzady 
-nie-zapewniaja-uczniom-niepelnosprawnym-odpowiednich-warunkow.html [dostęp: 
18.04.2014]; eadem, Pomoc, której nie ma, „Rzeczpospolita”, wydanie internetowe, 
2011, http://prawo.rp.pl/artykul/757951,779285-Niepelnosprawni-finansuja-edukac 
je-pelnosprawnych-uczniow.html?p=2 [dostęp: 18.04.2014]; eadem, Subwencja słabo 
powiązana z edukacją, „Rzeczpospolita”, wydanie internetowe, 2011, http://prawo. 
rp.pl/artykul/757916,751311-Subwencja-oswiatowa-nie-jest-wydawana-efektywnie. 
html?p=3 [dostęp: 18.04.2014]; eadem, Pieniądze muszą iść za niepełnosprawnym 
uczniem, „Rzeczpospolita”, wydanie internetowe, 2012, http://prawo.rp.pl/artykul/  
 
wencji.html [dostęp: 18.04.2014]; A. Olszewski, Zasady finansowania kształcenia 
uczniów ze SPE, „Dyrektor Szkoły”, 2012, nr 11. 

757951,940145-Ksztalcenie-niepelnosprawnych-pomoc-w-formie-dotacji-a-nie-sub 
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a także w opracowaniach naukowych23. Zarzuty dotyczące dystry-
buowania środków finansowych przyznawanych z budżetu pań-
stwa na kształcenie specjalne wielokrotnie były zgłaszane przez 
uczestników posiedzeń Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz 
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny24. Sprawą subwencji zaintere-
sowała się również rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipo-
wicz, która jednoznacznie potępiła działania samorządów wyko-
rzystujących subwencję oświatową przyznawaną na kształcenie 
specjalne w sposób inny niż wskazują na to potrzeby edukacyjne 
uczniów niepełnosprawnych. W wywiadzie prasowym prof. Lipo-
wicz powiedziała: „Nieadekwatne wsparcie uczniów niepełno-
sprawnych krzywdzi te dzieci i zamyka im dalszą drogę do rozwo-
ju zawodowego. Co więcej, są one okradane. Na ucznia z orzeczoną 
przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną niepełnosprawnością 
samorząd otrzymuje wyższą subwencję, ale często przeznacza ją na 
utrzymanie całej szkoły. Nie przyjmuję tłumaczeń samorządów – 
mimo całej mojej do nich sympatii – że obecnie nie mają wyjścia  
i w przyszłości to zmienią. Takie postępowanie jest nie do wyba-
czenia, bo dziecku np. z porażeniem mózgowym pomoc jest po-
trzebna tu i teraz, a nie za trzy lata. Za trzy lata będzie już o wiele za 
późno”25. 

Eksperci poszukujący możliwości uszczelnienia systemu finan-
sowania edukacji osób niepełnosprawnych – tak by pieniądze prze-
kazywane na ucznia niepełnosprawnego były wykorzystywane 

________________ 

23 G. Szumski, op. cit., s. 42–47; Z. Gajdzica, J. Iwińska, Reorganizacja sieci szkół 
specjalnych – oszczędność, racjonalizacja przestrzeni, profesjonalizacja usług czy zwykła 
głupota?, [w:] Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, red.  
Z. Gajdzica, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013, s. 124–138. 

24 Pełny zapis posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (nr 70) oraz 
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (nr 77) z dnia 21 lutego 2013 r., http://orka. 
sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/89A86D8B77451372C1257B250050E2FF/$File/0152907.pdf 
[dostęp: 18.04.2014]. 

25 J. Ojczyk, Edukacja jest jak stół bez jednej nogi, „Rzeczpospolita”, wydanie in-
ternetowe, 2012, http://prawo.rp.pl/artykul/757643,938042-Lipowicz-Edukacja-jest- 
jak-stol-bez-jednej-nogi.html?p=1 [dostęp: 18.04.2014]. 
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zgodnie z przeznaczeniem – sugerują konkretne rozwiązania w tym 
zakresie. Pierwszą propozycją jest zamiana subwencji oświatowej  
na dotację. Środki uzyskiwane w ramach dotacji są oznaczone  
i podlegają rozliczeniu, co nie obowiązuje w przypadku subwen-
cji26. Drugie rozwiązanie to wprowadzenie bonów edukacyjnych, 
zapowiadane w exposé wygłoszonym w 2007 r. przez premiera 
Donalda Tuska, a następnie zaniechane z obawy przed nadmier-
nym urynkowieniem edukacji27. 

Podręczniki „na niby” 

Podczas analizy dokumentów prawa oświatowego można od-
nieść wrażenie, że państwo z dużą troską odnosi się do problemu 
zaopatrzenia uczniów niepełnosprawnych w podręczniki szkolne. 
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty28, „podręczniki szkolne  
i książki pomocnicze do kształcenia specjalnego dla uczniów z upo-
śledzeniem umysłowym, niewidomych, słabowidzących i niesły-
szących są dofinansowywane z budżetu państwa z części, której 
dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowa-
nia”. Ponadto od 2010 r. rządowy program pomocy uczniom „Wy-
prawka szkolna” uwzględnia możliwość refundacji podręczników 
dla części uczniów niepełnosprawnych mających orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego. W 2013 r., zgodnie z rozporządze-
________________ 

26 P. Kubicki, Równy dostęp do edukacji osób z niepełnosprawnościami, [w:] „Biule-
tyn RPO”, 2012, nr 10; Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji 
ONZ o prawach Osób Niepełnosprawnych, s. 34–40, http://www.brpo.gov.pl/pl/con 
tent/zasada-r%C3%B3wnego-traktowania-prawo-i-praktyka-nr-6-najwa%C5%BCniej 
sze-wyzwania-po-ratyfikacji-przez [dostęp: 18.04.2014]. 

27 A. Waszkiewicz, K. Damnicka, Finansowanie edukacji uczniów z niepełnospraw-
nościami, [w:] Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami. Analiza 
i zalecenia, „Biuletyn RPO”, 2012, nr 7, s. 19–34, http://www.brpo.gov.pl/sites/ 
default/files/13499526340.pdf [dostęp: 18.04.2004]. 

28 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o systemie oświaty. 
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niem Rady Ministrów29, pomoc w formie dofinansowania zakupu 
podręczników została udzielona, niezależnie od kryterium docho-
dowego, uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi – w przypadku gdy jedną  
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powy-
żej. Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiar-
kowanym albo znacznym dofinansowanie obejmuje również zakup 
materiałów dydaktycznych30. O wysokości pomocy finansowej de-
cydują rodzaj niepełnosprawności, klasa, do której uczęszcza uczeń, 
a także typ zakupionych podręczników (do kształcenia ogólnego 
lub specjalnego). Maksymalnie pomoc ta może sięgać kwoty 770 zł. 

Gwarancja środków finansowych na podręczniki i pomoce dy-
daktyczne dla uczniów niepełnosprawnych nie oznacza jednak, że 
są oni faktycznie zaopatrzeni we właściwe materiały. Problem pole-
ga bowiem na tym, iż na rynku wydawniczym brakuje podręczni-
ków uwzględniających potrzeby i możliwości omawianej grupy 
uczniów. Na podstawie informacji zamieszczonych na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej31 można wnioskować, 
że jedynie wobec uczniów niewidomych i słabowidzących na bieżą-
co realizuje się działania zmierzające do zapewnienia odpowiednich 
podręczników oraz książek pomocniczych. Podręczniki szkolne 
adaptowane do potrzeb uczniów niewidomych (system Braille’a)  
i słabowidzących (druk powiększony) w wersji elektronicznej zosta-

________________ 

29 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 
i materiałów dydaktycznych, Dz. U. poz. 818. 

30 W rozporządzeniu za materiały dydaktyczne uznaje się te, za których pomo-
cą nauczyciel może realizować podstawę programową kształcenia ogólnego dla 
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  
w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz 
opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej. 

31 http://www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-12-08/podreczniki/299-in 
formacja-w-sprawie-wykonania-adaptacji-podrecznikow-szkolnych-dla-uczniow-nie 
widomych-i-slabo-widzacych [dostęp: 2.05.2014] 
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ły umieszczone na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Eduka-
cji32. Dyrektorzy szkół i placówek, w których kształcą się uczniowie 
niewidomi lub niedowidzący, po zarejestrowaniu się w systemie 
informatycznym oraz przesłaniu koniecznych dokumentów otrzy-
mują nieodpłatnie wybrane spośród dostępnych elektroniczne wer-
sje podręczników i materiałów pomocniczych. Wersje wydrukowane 
udostępnia się na podstawie zapotrzebowań zgłoszonych w wyma-
ganym terminie, przy czym liczba wydrukowanych podręczników  
i materiałów pomocniczych jest ograniczona – zależy od środków 
budżetowych przeznaczonych na ten cel. 

Sposób, w jaki Ministerstwo Edukacji Narodowej traktuje pod-
ręczniki dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i niesłyszą-
cych, jest zaskakujący. Wszystkie podręczniki, niezależnie od tego, 
dla której grupy uczniów zostały przygotowane, umieszcza się na 
jednej liście. Przyjęte rozwiązanie znacznie utrudnia wybór właści-
wych opracowań, a może nawet sugerować, że te przygotowane dla 
uczniów niepełnosprawnych intelektualnie mogą być z powodze-
niem wykorzystywane w pracy z uczniami niesłyszącymi i odwrot-
nie. Nie wykluczam, że taki sposób myślenia jest obecny w Mini-
sterstwie Edukacji Narodowej. Wszak wycofany z użytku na skutek 
zmiany podstawy programowej zestaw podręczników do kształce-
nia zintegrowanego został zatwierdzony przez MEN do pracy za-
równo z uczniem niesłyszącym, jak i niepełnosprawnym intelektu-
alnie w stopniu lekkim, bez uwzględnienia potrzeb i możliwości 
tego ostatniego33. Powodem zaprezentowania wspólnej listy pod-
ręczników może być również to, że liczba tytułów dopuszczonych 
do użytku szkolnego dla uczniów niepełnosprawnych intelektual-
nie w stopniu lekkim i niesłyszących jest niewielka. Dla uczniów 
szkół podstawowych są to jedynie podręczniki do wychowania 
komunikacyjnego, a dla gimnazjalistów – podręczniki i/lub zeszyty 
________________ 

32 http://www.adaptacje.ore.edu.pl (podręczniki dla uczniów z dysfunkcją 
wzroku) [dostęp: 2.05.2014] 

33 K. Parys, Pytanie o koncepcje kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym  
w stopniu lekkim, [w:] Pomiędzy teorią a praktyką, red. Cz. Kosakowski, A. Krause,  
S. Przybyliński, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2006, s. 315–322. 
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ćwiczeń do języka polskiego, matematyki, biologii, geografii  
i chemii. Zdecydowanie bardziej obszerny od listy podręczników 
obowiązujących aktualnie jest wykaz opracowań do kształcenia 
specjalnego, które z racji zmiany podstawy programowej straciły 
aktualność i zostały wycofane z użytku w 2009 r. Ministerstwo 
wskazuje, że podręczniki te mogą być przekazywane bezpłatnie do 
szkół i wykorzystywane wyłącznie jako materiały pomocnicze. 
Równocześnie zwraca uwagę na to, że „uczniowie z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim oraz niesłyszący realizują podstawę 
programową kształcenia ogólnego tę samą co ich pełnosprawni 
rówieśnicy. W związku z tym podręczniki dostępne na rynku mogą 
być stosowane również w procesie kształcenia tych uczniów”34. 
Ostatnie stwierdzenie wymaga głębszej refleksji. To, że uczniowie  
z wymienionymi niepełnosprawnościami są zobowiązani realizo-
wać te same treści i umiejętności co ich pełnosprawni rówieśnicy, 
nie oznacza wcale, iż mogą to czynić w identyczny sposób, na tym 
samym materiale. Wszak możliwości i potrzeby poznawcze ucznia 
z niepełnosprawnością intelektualną oraz ucznia niesłyszącego 
wymagają zastosowania właściwych rozwiązań metodycznych, 
zgodnie z którymi należy przygotować odpowiednie pomoce dy-
daktyczne, m.in. podręcznik. Stanowisko Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, głoszące, że podręcznik opracowany dla ucznia pełno-
sprawnego może być z powodzeniem wykorzystywany przez dzieci 
niepełnosprawne intelektualnie i niesłyszące, kłóci się z tworzeniem 
odmiennych arkuszy egzaminacyjnych, dostosowanych do rodzaju 
niepełnosprawności. Mamy tutaj do czynienia z wyraźnym przeja-
wem niekonsekwencji. Dlaczego dopiero na etapie sprawdzania 
wiadomości MEN zauważa, że uczeń z określoną niepełnospraw-
nością wymaga odmiennego sposobu zaprezentowania treści? 

Jestem przekonana, że celowym rozwiązaniem sprzyjającym 
skutecznej edukacji uczniów niepełnosprawnych jest przygotowa-
nie odpowiednich podręczników. Dobre podręczniki nie zastąpią 

________________ 

34 http://www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-12-08/podreczniki/297-in 
formacja-o-podrecznikach-do-ksztalcenia-specjalnego [dostęp: 2.05.2014] 
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wszak nauczyciela, ale ułatwią mu pracę35. Zaadaptowane pod-
ręczniki powinny w możliwie największym stopniu wykazywać 
podobieństwo do tych przeznaczonych dla uczniów pełnospraw-
nych, przy równoczesnym uwzględnieniu specyfiki funkcjonowa-
nia poznawczego wynikającej z określonej niepełnosprawności. 
Zgłoszona propozycja respektuje pogląd dotyczący tego, że propo-
nowanie uczniom niepełnosprawnym podręczników zupełnie od-
miennych od tych, które wykorzystują ich pełnosprawni rówieśni-
cy, jest nieporozumieniem. Zdecydowanie potępiam okoliczności 
polegające na tym, że w klasie integracyjnej lub ogólnodostępnej 
praca z uczniem niepełnosprawnym jest prowadzona na podstawie 
podręcznika do kształcenia specjalnego. Rozwiązanie tego rodzaju 
komplikuje sytuację zarówno ucznia, jak i nauczyciela. Zastosowa-
nie innego podręcznika podkreśla inność ucznia niepełnosprawne-
go, stygmatyzuje go, a nawet może zostać potraktowane jako prze-
jaw dyskryminacji. Wykorzystywanie w jednym zespole klasowym 
dwóch różnych podręczników przedmiotowych jest czynnikiem 
wyraźnie utrudniającym organizację zajęć lekcyjnych. Trudno bo-
wiem liczyć na zgodność zagadnień tematycznych, które są zawarte 
w podręcznikach opracowanych niezależnie przez różnych auto-
rów. W przypadku zastosowania zróżnicowanych podręczników  
w jednym zespole klasowym zachodzi konieczność prowadzenia 
dwóch równoległych toków lekcyjnych w tym samym czasie. Roz-
wiązanie to ogranicza, a nawet uniemożliwia współdziałanie 
uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, których łączą jedy-
nie czas oraz miejsce zajęć lekcyjnych (nabywane przez nich treści  
i doświadczenia pozostają odmienne). W takiej sytuacji nie może 
być mowy o realizacji założeń edukacji wspólnego nurtu – dochodzi 
jedynie do integracji fizycznej, która nie spełnia oczekiwań i przyj-
muje postać integracji pozorowanej. 

Grupą uczniów niepełnosprawnych, która w 2013 r. po raz 
pierwszy została odrębnie potraktowana w programie „Wyprawka 
szkolna”, są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
________________ 

35 Z.A. Kłakówna, op. cit., s. 334–338. 
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niu umiarkowanym i znacznym. Rząd założył, że jeżeli dla tych 
uczniów zostaną nabyte podręczniki przeznaczone do kształcenia 
specjalnego, które zostały dopuszczone do użytku przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania, zakup taki może zo-
stać zrefundowany do kwoty 770 zł. Absurdalność sytuacji polega 
jednak na tym, że nie istnieją podręczniki dopuszczone przez MEN 
z przeznaczeniem dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie  
w stopniu umiarkowanym i znacznym. Rzecznik prasowy MEN  
w odpowiedzi na pytania i zarzuty stawiane przez dziennikarzy 
początkowo stwierdził, że dla wspomnianych uczniów można wy-
brać opracowania spośród tych, które są na liście podręczników do 
kształcenia specjalnego, czyli dostosowane faktycznie do potrzeb 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub 
z wadą słuchu. Później ministerstwo przyjęło stanowisko, że „ze 
względu na specyficzny charakter edukacji oraz indywidualny po-
ziom rozwoju i tempa przyswajania wiedzy nie opracowuje się od-
rębnych podręczników dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym”36. W odpowiedzi na ar-
tykuł zamieszczony w „Rzeczpospolitej” na stronie internetowej 
MEN pojawiło się oświadczenie, w którym można przeczytać m.in.: 
„nie istniały i nie istnieją podręczniki dedykowane całej tej grupie 
[uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarko-
wanym i znacznym – przyp. K.P.]. Ich nauczyciele korzystali i korzy-
stają nadal z podręczników do kształcenia specjalnego przeznaczo-
nych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 
oraz z podręczników do kształcenia ogólnego, dobierając z nich 
treści odpowiednie dla ich konkretnego ucznia”37. 

Trzeba jednak zauważyć, że wyjaśnienie to mija się z prawdą. 
Przykładami podręczników opracowanych z myślą o uczniach nie-
pełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym mogą być karty 
________________ 

36 A. Grabek, Wyprawka szkolna to bubel, „Rzeczpospolita”, wydanie interneto-
we, 2013, http://www.rp.pl/artykul/1054057.html [dostęp: 28.04.2014]. 

37 Wyprawka szkolna dla upośledzonych. Fałszywe tezy „Rzeczpospolitej”, http://men. 
gov.pl/index.php/wyjasnienia-i-sprostowania/575-wyprawka-szkolna-dla-uczniow- 
uposledzonych-falszywe-tezy-rzeczpospolitej [dostęp 2.05.2014]. 
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pracy i ćwiczenia autorstwa Ireny Polkowskiej, zestaw kart pracy 
autorstwa Agnieszki Borowskiej-Kociemby i Małgorzaty Krukow-
skiej, a także zestaw podręczników i kart pracy do nauki religii 
przygotowanych przez Aleksandrę Kielar i ks. Janusza Tomczaka. 

Uzupełniające liceum ogólnokształcące  

dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie  

jako pozór działań normalizacyjnych 

Dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące dla absolwen-
tów zasadniczych szkół zawodowych, umożliwiające uzyskanie 
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, zaczęły 
funkcjonować w roku szkolnym 2004/2005. Rok później stworzono 
podstawy prawne zezwalające na tworzenie szkół tego typu dla 
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Uzupeł-
niające licea ogólnokształcące, tworzone na podbudowie zasadni-
czych szkół zawodowych, istniały jednak krótko. Ustawa o zmianie 
ustawy o systemie oświaty38 wprowadziła zasadnicze zmiany  
w systemie kształcenia ponadgimnazjalnego. Zgodnie z tym doku-
mentem, 1 września 2012 r. nastąpiła likwidacja klasy pierwszej,  
a w latach następnych – kolejnych klas dwuletniego uzupełniającego 
liceum ogólnokształcącego dla młodzieży. Konieczność wygaszenia 
funkcjonowania uzupełniających liceów ogólnokształcących uza-
sadniono w projekcie ustawy39 niewielkim zainteresowaniem nauką 
w szkołach tego typu oraz niską jakością i skutecznością kształcenia. 

W okresie, w którym przepisy prawa oświatowego umożliwiały 
prowadzenie uzupełniających liceów ogólnokształcących dla mło-
________________ 

38 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206). 

39 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, http://orka. 
sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/496469AEAAE014CCC12578BD003393E7/$file/4353.pdf 
[dostęp: 27.04.2014]. 
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dzieży, wiele ośrodków szkolno-wychowawczych oraz zespołów 
szkół specjalnych kształcących uczniów z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu lekkim skorzystało z możliwości utworzenia 
szkół tego rodzaju. W całej Polsce powstało ich ok. 60. Pomimo po-
szukiwań nie zdołałam dotrzeć do danych na temat liczby absol-
wentów niepełnosprawnych intelektualnie legitymujących się świa-
dectwem ukończenia liceum, a także tych, którzy z powodzeniem 
złożyli egzamin dojrzałości. 

Argumenty, które przytaczano na potwierdzenie zasadności 
tworzenia specjalnych liceów uzupełniających, to: możliwość wy-
równywania braków i szans edukacyjnych uczniów niepełno-
sprawnych, ich wszechstronny rozwój, lepsze przygotowanie do 
życia osobistego, społecznego oraz zawodowego, możliwość dal-
szego policealnego kształcenia w nowych zawodach, a tym samym 
zwiększanie szans na rynku pracy, podnoszenie prestiżu społecz-
nego i zmniejszanie zagrożenia bezrobociem. Argumenty te miały 
również wzbudzać pozytywną motywację do kontynuowania nauki 
przez absolwentów szkół zawodowych. Należy podejrzewać, że 
poza oficjalnie zgłaszanymi argumentami przemawiającymi za two-
rzeniem specjalnych liceów uzupełniających i podejmowaniem  
w nich nauki istniały również takie, które nie były ujawniane 
wprost, a mogły być głównymi czynnikami mobilizującymi do wy-
korzystania zaistniałej możliwości. Z perspektywy dyrekcji i nau-
czycieli placówki kształcenia specjalnego uruchomienie liceum 
uzupełniającego wiąże się ze wzrostem liczby zadań oraz obowiąz-
ków, ale także stanowi przejaw rozwoju ośrodka. Nie bez znaczenia 
jest również to, że powołanie do istnienia liceum pociąga zazwyczaj 
za sobą wzrost liczby oddziałów klasowych, uczniów danej pla-
cówki i godzin dydaktycznych do zrealizowania przez nauczycieli. 
Czynniki te nabierają szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy  
z uwagi na niż demograficzny czy też odpływ uczniów niepełno-
sprawnych do szkół integracyjnych lub ogólnodostępnych pojawia 
się trudność w zabezpieczeniu godzin etatowych nauczycielom. 
Wydłużeniem czasu edukacji dziecka niepełnosprawnego intelek-
tualnie mogą być też zainteresowani jego rodzice/opiekunowie. 
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Jeszcze przed wprowadzeniem możliwości tworzenia uzupełniają-
cych liceów ogólnokształcących dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną wielu rodziców starało się, by ich dzieci z chwilą 
ukończenia edukacji w szkołach zawodowych mogły kontynuować 
naukę – podjąć drugi kierunek kształcenia zawodowego. Chęć wy-
dłużenia czasu edukacji dziecka niekoniecznie (bądź nie tylko) jest 
dyktowana pragnieniem skorzystania z możliwości doskonalenia 
posiadanych wiadomości i umiejętności oraz zdobywania nowych. 
Nie należy wykluczyć sytuacji, w której samo realizowanie nauki  
w liceum przez niepełnosprawnego syna czy córkę, niezależnie od 
uzyskiwanych rezultatów, jest spełnieniem aspiracji – nie tyle 
dziecka, co rodzica. Innymi czynnikami zachęcającymi do konty-
nuowania nauki po ukończeniu szkoły zawodowej mogą być rów-
nież kwestie finansowe – zasiłki, alimenty przyznawane na dziecko 
pod warunkiem, że jest ono uczniem. Kolejne dwa lata edukacji  
w liceum uzupełniającym mogły być również postrzegane przez 
rodziców/opiekunów jako swoista przechowalnia, pozwalająca 
uniknąć braku aktywności i odraczająca bezrobocie absolwen- 
tów szkół zawodowych, którzy z racji nikłych umiejętności lub  
braku miejsc pracy nie byliby w stanie odnaleźć się na rynku zawo-
dowym. 

Od kiedy zaistniały podstawy prawne umożliwiające tworzenie 
specjalnych liceów ogólnokształcących dla uczniów z upośledze-
niem umysłowym w stopniu lekkim, zastanawiałam się nad celo-
wością tej formy kształcenia. Nie wykluczam tego, że w grupie nie-
pełnosprawnych intelektualnie absolwentów szkół zawodowych są 
tacy, którzy mogą, chcą i powinni kontynuować kształcenie. Nie-
mniej jednak, jeśli nawet dotychczas korzystali oni z form kształce-
nia segregacyjnego, to najwyższa pora, by na poziomie szkoły śred-
niej podjąć edukację w integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami. 
Tworzenie liceów przeznaczonych dla uczniów niepełnosprawnych 
intelektualnie kłóci się z zasadą normalizacji sformułowaną przez 
Wolfensbergera. Zasada ta postuluje podejmowanie działań, które 
zapewniają uczniom niepełnosprawnym możliwie najwyższe wy-
kształcenie przy użyciu możliwie najmniejszych środków specjal-
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nych40. Licea specjalne liberalizowały warunki rekrutacji. Status 
ucznia szkoły średniej uzyskiwały nie tylko osoby dysponujące 
wiadomościami i umiejętnościami pozwalającymi skutecznie reali-
zować zadania edukacyjne na tym etapie, lecz także te, które nie 
miały odpowiednich kompetencji. Sytuacja ta mogła być powodem 
zaniżania poziomu kształcenia w zespole klasowym oraz niewyko-
rzystywania potencjału uczniów dysponujących odpowiednim po-
ziomem wiadomości i umiejętności. O absurdalności tworzenia 
specjalnych liceów uzupełniających świadczy to, iż w wielu pla-
cówkach tego rodzaju w ciągu kilku lat ich działalności żaden uczeń 
nie przystąpił do egzaminu maturalnego. 

*** 

W przywołanych przykładach działań pozornych występują-
cych w obszarze kształcenia specjalnego dostrzegam marginalizo-
wanie wartości poznawczych, jednostronność postrzegania proble-
matyki kształcenia specjalnego, chaos i bezrefleksyjność. Odwołując 
się do koncepcji J. Lutyńskiego, zauważam, że dominujące mecha-
nizmy, które przyczyniły się do zaistnienia omówionych działań 
pozornych, to mechanizm organizacyjno-decyzyjny i aksjologiczny. 
Niemal we wszystkich opisanych sytuacjach źródłem pozoru oka-
zują się być ustalenia legislacyjne, które w założeniu mają sprzyjać 
wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych, 
a w rzeczywistości prowadzą do fikcji. Zdaniem J. Lutyńskiego41, ta 
niezgodność pomiędzy tym, co się zgłasza i zakłada, a tym, co się 
faktycznie realizuje, jest fundamentem wszelkiego pozoru. 

Wśród działań, które mogłyby zapobiegać wdrażaniu chybio-
nych pomysłów oraz stosowaniu udawanych rozwiązań w procesie 
kształcenia specjalnego, dostrzegam następujące: 

– merytoryczna argumentacja proponowanych innowacji oświa-
towych odwołująca się do przesłanek poznawczych 

________________ 

40 G. Szumski, Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 2006, s. 177. 

41 J. Lutyński, op. cit., s. 116. 
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– faktyczna współpraca różnych środowisk zaangażowanych  
w problematykę edukacji i rehabilitacji osób niepełnospraw-
nych, umożliwiająca wymianę myśli oraz poszerzająca pole 
widzenia określonej rzeczywistości 

– systematyczny monitoring wprowadzanych rozwiązań, po-
zwalający ustalić poziom i skuteczność ich realizacji. 

Niewyjaśnionym pozostaje to, w jakim stopniu decydenci kreu-
jący rzeczywistość edukacyjną uczniów niepełnosprawnych mają 
świadomość istniejącej fikcji, a w jakim są przekonani o słuszności 
swoich działań i niemożności wprowadzenia innych rozwiązań. 
Prawdą jest jednak, że to właśnie kreatorzy pozoru napotykają na 
szczególną trudność w identyfikacji pozorności budowanego świata 
i nie dostrzegają fikcyjności swych działań. A zatem ujawnianie 
oraz nagłaśnianie pozorów, postrzegane przez M. Dudzikową42 
jako szczególnie palące problemy edukacji i pedagogiki, to istotne 
zadania, których realizacja może przyczynić się do eliminacji złudy 
oraz fasadowości w różnych obszarach praktyki oświatowo-eduka-
cyjnej i przeciwdziałania kolejnym pozorom. 
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Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym etapem ze względu na 
dynamiczne zmiany, jakie zachodzą w rozwoju jednostki. Jest to 
czas przemian w sferze fizycznej, umysłowej, a także emocjonalnej  
i społecznej. Dziecko obserwujące otaczającą je rzeczywistość po-
sługuje się rozkwitającą w tym okresie wyobraźnią oraz aktywno-
ścią twórczą. Samo pojęcie twórczości dziecka ze względu na swoją 
złożoną formułę budzi zarówno w pedagogice, jak i psychologii 
wiele kontrowersji. Tym samym staje się jednym z ciekawszych 
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problemów w naukach społecznych. Rozwijanie zdolności twór-
czych dziecka, kształtowanie samodzielnego i abstrakcyjnego my-
ślenia wpływa pozytywnie na jego dalszy rozwój, a – jak wiadomo 
– od prawidłowości rozwoju, zdobytej wiedzy i umiejętności będą 
zależne dalsze etapy jego edukacji oraz funkcjonowania społeczne-
go. Zagadnienie to skłania więc współczesnych pedagogów i psy-
chologów do dyskusji, a także analizy teoretycznej i badawczej. 

Próba zdefiniowania twórczości jest nie lada wyzwaniem ze 
względu na dużą liczbę znaczeń i interpretacji tego pojęcia. Można 
mówić o twórczości w kontekście dorobku artystycznego poety,  
o twórczej osobowości lub twórczych pomysłach. Mimo podobnego 
brzmienia każda z tych perspektyw ma inną definicję. Ta antyno-
miczna natura twórczości powoduje, iż refleksje i badania nad nią 
samą są jednymi z najtrudniejszych w naukach społecznych.  
K. Szmidt na podstawie czteroaspektowego postrzegania twórczo-
ści sformułował taką oto definicję: „Twórczość jest to działalność 
przynosząca wytwory (dzieła sztuki, wynalazki, sposoby postrze-
gania świata, metody, działania itd.) cechujące się nowością i posia-
dające pewną wartość (estetyczną, użytkową, etyczną, poznawczą 
bądź inną), przynajmniej dla samego podmiotu tworzącego”. 
Wśród wielu licznych refleksji naukowych nad twórczością cztero- 
aspektowy paradygmat interpretacji twórczości pełni istotną funk-
cję metodologiczną (Szmidt 2007). 

W przypadku twórczości dzieci między badaczami zaistniał 
pewnego rodzaju spór o to, czy wykazują one twórcze zachowania 
oraz twórczą postawę. Zwolennicy twórczości dzieci są przedstawi-
cielami podejścia podmiotowego, inaczej egalitarnego, które traktu-
je proces twórczy jako osobisty i mający duże znaczenie dla osobo-
wości twórcy. Charakterystyczne jest tu subiektywne podejście do 
kryterium nowości i wartości. Przeciwnicy tego stanowiska, którzy 
nie zauważają twórczej aktywności w życiu dzieci, reprezentują 
przedmiotowe (elitarne) stanowisko teoretyczne. Wytwór procesu 
twórczego w tym rozumieniu poprzez swoją nowość i wartość oraz 
powszechność i uniwersalność ma znaczenie dla całego społeczeń-
stwa. Zdolność tworzenia ogranicza się więc do kilku osób, przede 
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wszystkim dorosłych. Wynikiem dyskusji są trzy stanowiska teore-
tyczne wobec twórczości dzieci. Pierwsze z nich, elitarno-przedmio-
towe, skupia psychologów, którzy negują występowanie zjawiska 
twórczości wśród dzieci lub akceptują je w stopniu minimalnym. 
Drugie podejście, podmiotowo-humanistyczne, prezentują psycho-
logowie humaniści i współcześni pedagodzy, którzy są przekonani 
o istnieniu twórczej aktywności oraz kreatywnych działań wśród 
dzieci. Oprócz tych dwóch podejść istnieje jeszcze trzecie, zwane 
realistycznym. Jego zwolennicy przypisują dzieciom twórcze podej-
ście tylko w dziedzinach sztuki takich jak plastyka, muzyka i teatr, 
a nie dostrzegają go w nauce, wynalazkach i działalności społecznej. 
Perspektywa realistyczna łączy w sobie elementy dwóch poprzed-
nich stanowisk. Nie pozostawia wątpliwości co do obecności tego 
zjawiska w działaniu dzieci. Uwzględnienie twórczej postawy dzie-
ci nie musi wymagać od nich wybitnych i innowacyjnych powieści 
czy też wynalazków technicznych, ani nawet poszukiwać ukrytego 
geniuszu. Proces twórczy ma przede wszystkim zbawienny wpływ 
na rozwój oraz edukację dziecka na każdym poziomie i powinien 
być uwzględniany w każdym oddziaływaniu wychowawczym. 

Aby lepiej zrozumieć twórczość wyrażaną przez dzieci, warto 
zwrócić uwagę na jej cechy. Wielu pedagogów i psychologów czę-
sto odwołuje się w tym temacie do twórczości ludzi dorosłych, po-
nieważ zewnętrze objawy tego zjawiska wydają się być do siebie 
podobne. Różnią się jednak mechanizmami wewnętrznymi. Dzieci 
to twórcy nieświadomi zasad i metod, które rządzą procesem twór-
czym, niemający ukształtowanych nawyków oraz nieznający języka 
poszczególnych dziedzin twórczości. Dzieci nie są zainteresowane 
ani oceną, ani wartością swojego wytworu – tworzą przede wszyst-
kim dla siebie, przez co sam proces jest dla nich formą zabawy. 
Tworzenie daje dzieciom możliwość poznania świata i przyswoje-
nia sobie nowych informacji. Nie byłoby to nic wyjątkowego, gdyby 
nie wykorzystanie ku temu dziecięcej wyobraźni, fantazji i umiejęt-
ności zacierania granic między fikcją a rzeczywistością. Dziecięca 
twórczość, mimo iż nie polega na odkrywaniu nowości i konstruo-
waniu przełomowych wynalazków, jest bogata w witalizm, polega 
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na spontanicznym działaniu, improwizacji, towarzyszą jej śmiałość 
i upór, a przede wszystkim – beztroska, pełna radości zabawa. 
Twórczość werbalna jest jedną z form aktywności twórczej dzieci  
w wieku przedszkolnym (zaraz obok twórczości plastycznej, mu-
zycznej i ruchowej). Do jej podstawowych form można zaliczyć 
pytania, zagadki, historyjki, opowiadania, rymowanki, wierszyki 
oraz bajki. Pedagodzy i psychologowie, których przedmiotem zain-
teresowania jest ta forma aktywności twórczej, starają się odnaleźć 
odpowiedzi na pytania o zakres twórczości werbalnej w wypowie-
dzi formalnej (Baudot), o to, w czym jest ona wyrażana oraz prze-
jawiana (Gloton, Clero), jaką ma genezę (Kurcz), jakie czynniki  
warunkują i hamują ten proces oraz w jaki sposób poprzez oddzia-
ływania pedagogiczne można na nią wpływać (Popek, Kłosińska). 
Twórczość werbalna jest jedną z ciekawszych i ważniejszych form 
aktywności dziecka ze względu na ogromną rolę języka oraz mowy 
w jego rozwoju. Stanowią one sposób komunikacji z otoczeniem, 
umożliwiają wyrażanie emocji i potrzeb. Chomsky przypisuje języ-
kowi twórczy charakter, który przejawia się w konstruowaniu no-
wych wyrazów, opowiadań i oryginalnych wypowiedzi. Badaniami 
nad mową dziecka, językiem oraz jego twórczym użyciem przez 
dziecko zajmowali się m.in.: N. Chomsky, I. Kurcz, M. Kielar- 
-Turska, G. Shugar i B. Bokus, S. Szuman, R. Popek, D. Kubicka,  
J. Uszyńska-Jarmoc. 

Twórczość werbalna jest ciekawym, aczkolwiek niezwykle 
trudnym obszarem badawczym, dlatego działania w tym zakresie 
podejmuje się bardzo rzadko. Badania tego typu są jednak ciekawe  
i często dają zaskakujące wyniki. 

Badania własne 

Inspiracją do przeprowadzenia badań o tematyce twórczości 
werbalnej dzieci w wieku przedszkolnym były tekst Joanny Smogo-
rzewskiej Rozpoznawanie poziomu twórczości werbalnej dziecka w wieku 
przedszkolnym – problemy i rozwiązania z pracy zbiorowej pod redak-
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cją Macieja Karwowskiego Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria, 
metodologia, diagnostyka, a także zainteresowania wynikające z istnie-
jącego od niedawna w pedagogice i psychologii stwierdzenia, iż 
zjawisko twórczości nie jest zarezerwowane tylko dla jednostek 
wybitnych. Jak pokazują współczesna literatura oraz badania po-
święcone temu zagadnieniu, zdolność tworzenia ma prawie każda 
jednostka. Kształtowanie postawy oraz osobowości twórczej jest 
jednym z głównych celów współczesnej edukacji. Niestety, założe-
nia wychowania twórczego często są pomijane przez pedagogów  
i samych rodziców ze względu na brak wiedzy lub zainteresowania 
tym tematem. Decyzja o wyborze wieku badanych dzieci wynika  
z założenia, że wiek przedszkolny to okres szczególnie ważny dla 
ogólnego rozwoju dziecka, gdyż jest ono wtedy najbardziej podatne 
na oddziaływania wychowawcze i kształcące. Dzieci w tym okresie 
są także otwarte i chętnie podejmują się nowych zadań, dzięki cze-
mu ochoczo brały udział w przeprowadzonych badaniach. 

Problemy badawcze i hipotezy 

Przeprowadzenie badań miało na celu uzyskanie odpowiedzi na 
pytanie o to, jakie są uwarunkowania twórczości werbalnej dzieci  
w wieku przedszkolnym. Postawione zostały następujące pytania 
badawcze: 

– czy istnieją różnice, a jeśli tak, to jakie w zakresie twórczości 
werbalnej chłopców i dziewczynek w wieku przedszkolnym? 

– jakie znaczenie dla twórczości werbalnej dzieci w wieku 
przedszkolnym ma wykształcenie matki? 

– jakie znaczenie dla twórczości werbalnej dzieci w wieku 
przedszkolnym ma wykształcenie ojca? 

– w jaki sposób typ środowiska lokalnego różnicuje twórczość 
werbalną dzieci w wieku przedszkolnym? 

Na podstawie literatury oraz w odniesieniu do postawionych 
pytań badawczych sformułowano kilka hipotez. 
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H.1: Wykształcenie wyższe matki jest skorelowane z poziomem 
twórczości werbalnej dziecka. 

H.2: Wykształcenie wyższe ojca jest skorelowane z poziomem 
twórczości werbalnej dziecka. 

Dwie powyższe hipotezy zostały postawione na podstawie 
przekonania, iż wykształcenie wyższe rodziców jest znaczącym 
czynnikiem dla rozwoju dziecka, m.in. rozwoju jego umiejętności 
werbalnych. Rodzice o wykształceniu wyższym częściej rozmawiają 
ze swoimi dziećmi, a język, którym się posługują, jest poprawny  
i bogaty w ciekawe słownictwo. Wyższe wykształcenie rodziców 
wiąże się także z częstszym i bliższym obcowaniem z kulturą, przez 
co rozumie się np. czytanie książek, chodzenie do kina lub teatru, co 
również ma wpływ na rozwój dziecka. 

Postawione hipotezy są także zgodne z koncepcją kodów języ-
kowych Basila Bernsteina. Według tej teorii, mowa, jaką posługują 
się ludzie (ograniczona lub rozwinięta), zależy od środowiska,  
z którego się oni wywodzą. Kod rozwinięty jest więc charaktery-
styczny dla osób pochodzących z rodzin o wyższym statusie spo-
łecznym (wiąże się to z wyższym wykształceniem, kulturą osobistą 
i lepszą sytuacją materialną). Język tych osób odznacza się elastycz-
nością, bogatym, różnorodnym słownictwem. Osoby o niższym 
wykształceniu, pochodzące z biednych i zaniedbanych środowisk, 
posługują się kodem ograniczonym. Ich język jest słabiej rozwinięty, 
a zakres słownictwa – węższy. Używają one mniejszej liczby przy-
miotników i imiesłowów, za to większej – spójników. Dzieci posłu-
gujące się kodem ograniczonym często mają trudności w szkole 
związane z rozumieniem tekstów i poleceń nauczyciela, przez co 
ich osiągnięcia w nauce są niewielkie. Sposób komunikacji takich 
dzieci odbywa się na drodze pozawerbalnej, poprzez gesty i mimi-
kę (Shugar, Smoczyńska 1980). 

Na tej podstawie B. Bernstein wyróżnia także dwa typy rodzin: 
pozycjonalne i skierowane na osobę. W rodzinie pozycjonalnej (ten 
typ dominuje wśród robotników), o ściśle określonych rolach, ko-
munikacja jest jednokierunkowa – nadawca to zawsze osoba o po-
zycji wyższej. Rację także ma osoba o pozycji wyższej. Dzieci w tego 
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typu rodzinach są więc podporządkowane i w skrajnych przypad-
kach mogą tylko odpowiadać na pytania. W rodzinach nastawio-
nych na stosunki relacje przedstawiają się inaczej. O racji decydują 
argumenty, a nie pozycja. Komunikacja przybiera kierunek wielo-
stronny – dziecko jest nie tylko odbiorcą, lecz także nadawcą ko-
munikatów, przez co zdobywa doświadczenie językowe. To zróżni-
cowanie decyduje o tym, że w rodzinach pozycjonalnych dominuje 
kod ograniczony, a w rodzinach nastawionych na osobę – kod roz-
winięty. Dziecko przy otwartym systemie ról ma większe szanse na 
opanowanie znaczeń. Zostaje też pobudzona motywacja do ich ak-
tywnego poszukiwania i rozszerzania (Porayski, Pomsta 1993). 

W badaniach mających u podstaw koncepcję B. Bernsteina dzie-
ci pięcioletnie pochodzące z klasy średniej w porównaniu z dziećmi 
z klasy robotniczej miały większy zasób słownictwa, cechowała je 
większa swoboda w posługiwaniu się zasadami gramatycznymi, 
częściej używały określeń i czasowników modalnych. Dzieci z ro-
dzin robotniczych miały trudności z wyrażaniem swoich myśli  
i intencji (Karwowski 2000). 

H.3: Pomiędzy typem środowiska lokalnego, w którym wycho-
wuje się dziecko, a jego poziomem twórczości werbalnej zachodzi 
korelacja. 

Kolejna hipoteza została postawiona na podstawie przekonania, 
że na poziom twórczości werbalnej wpływa otoczenie, w jakim wy-
chowuje się dziecko. Jak pokazuje analiza literatury, oddziaływania 
wychowawcze w poszczególnych typach środowiska lokalnego  
są zróżnicowane. Według badań A. Nalaskowskiego, dziecko wy-
chowujące się w środowisku małomiasteczkowym lub wiejskim 
otrzymuje mniej bodźców stymulujących rozwój niż dziecko ze 
środowiska wielkomiejskiego. Środowisko materialne w mniejszych 
miastach i wioskach jest biedniejsze, nie sprzyja zachowaniom eks-
ploracyjnym. Atmosfera, w jakiej odbywa się wychowanie, nie 
wspomaga ujawniania zachowań twórczych (Nalaskowski 1998). 
Hipoteza ta jest również próbą weryfikacji badań J. Uszyńskiej- 
-Jarmoc na temat uwarunkowań poziomu uzdolnień twórczych 
dzieci w wieku przedszkolnym. Badaczka ta zwróciła uwagę na typ 
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środowiska lokalnego, jednak przeprowadzona przez nią analiza 
wykazała, iż nie ma ono „istotnego związku z poziomem uzdolnień 
twórczych werbalnych ujawnianych przez dzieci sześcioletnie 
mieszkające w dużym mieście, na wsi lub małym miasteczku” 
(Uszyńska-Jarmoc 2003). 

Procedura i opis badań 

Badania przeprowadzono indywidualnie. Aby każda wypo-
wiedź została dokładnie zarejestrowana, użyto dyktafonu. O zgodę 
na badania poproszono rodziców oraz wychowawców w placów-
kach, a także same dzieci. W celu dokonania analizy bajki zostały 
przepisane. Starano się zachować oryginalny sposób i styl wypo-
wiedzi. 

Podczas badania dzieci miały odpowiedzieć na trzy pytania. 
Pierwsze dwa były traktowane jako forma rozgrzewki oraz pobu-
dzenia dziecka do myślenia twórczego. W pierwszym ćwiczeniu 
poproszono o wymienienie jak największej liczby rzeczy w kolorze 
żółtym. W drugim ćwiczeniu dzieci miały wymyślić ciekawe i nie-
spotykane imię dla misia, którego badacz trzymał w ręku. 

Najważniejszym zadaniem w badaniu było wymyślenie przez 
dziecko i opowiedzenie badaczowi bajki. Poproszono, aby dzieci 
starały się tworzyć nowe historie, których wcześniej nie słyszały. 
Mogły mówić tak długo, jak chciały, a także przerwać swoją wypo-
wiedź w dowolnym momencie. 

Kategorie oceny bajek 

Bajki analizowano pod kątem przyjętych kategorii zaczerpnię-
tych z badań J. Smogorzewskiej nad uwarunkowaniami twórczości 
werbalnej dzieci w wieku przedszkolnym. Jako pierwszą kategorię 



„Opowiedz mi swoją bajkę […]” – wybrane uwarunkowania twórczości  65 

przyjęto płynność. Pod uwagę brano tu długość bajki opowiedzia-
nej przez dziecko, a konkretnie liczbę użytych słów. Kolejna katego-
ria to oryginalność. Wypowiedź oceniano w skali od 1 (bajka nie- 
oryginalna, znana) do 5 (bajka nowa, nieznana). Następną kategorią 
była nowość, którą oceniano w skali od 1 (bajka bez nowych ele-
mentów) do 3 (bajka zawierająca nowe elementy). Kolejne kategorie 
to: neologizmy (liczba stworzonych słów – im więcej nowych słów, 
tym wyższy współczynnik neologizmów), logika lub spójność (ska-
la od 1 za wypowiedź zupełnie nielogiczną do 5 za wypowiedź 
logiczną i spójną), emocjonalność (skala od –3 za opowiadanie 
smutne, przerażające, pesymistyczne do +3 za opowiadanie opty-
mistyczne, wesołe), określenia pozytywne (liczba sformułowań  
o wydźwięku pozytywnym), określenia negatywne (liczba sformu-
łowań o wydźwięku negatywnym), dialogi (0 – nie występują,  
1 – występują), humor (0 – brak elementów humorystycznych,  
1 – występują elementy humoru), liczba postaci w bajce (liczba bo-
haterów, którzy pojawili się w opowiadaniu). 

Analiza badań własnych 

Badania zostały przeprowadzone na podstawie pluralistyczne-
go podejścia badawczego – zastosowano analizę ilościową i jako-
ściową. 

W celu przeprowadzenia analizy ilościowej wykorzystano test t 
– studenta dla prób niezależnych. Zmienną zależną określono kry-
teria oceny poziomu twórczości werbalnej dziecka, a zmienną gru-
pującą kolejno: płeć, wykształcenie ojca i matki, typ środowiska 
lokalnego. Przedstawione poniżej wyniki badań pokazują, czy mię-
dzy średnimi wynikami, jakie uzyskały dzieci w poszczególnych 
kategoriach, zachodzą istotne statystycznie różnice oraz czy można 
odrzucić hipotezę zerową, zakładającą, że średnie w grupach nie 
różnią się przy ustalonym poziomie istotności. Kierunek różnic 
ilustrują średnie wyniki i odchylenia standardowe. Przed testem 
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sprawdzono założenia o homogeniczności wariancji poprzez wyko-
nanie testu Levene’a. Jeśli wynik tego testu (wartość p) był większy 
od 0,05, wariancje zostały uznane za równe, w przypadku zaś kiedy 
p<0,05, wariancje różniły się od siebie. Wyniki odczytywano, 
przyjmując poziom istotności α = 0,05. 

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy płeć różnicuje 
dzieci w zakresie twórczości werbalnej, przebadano 34 dziewczynki 
oraz 33 chłopców. Dziewczynki uzyskały wyższe średnie wyniki  
w każdej kategorii wyznaczonej w badaniu poziomu twórczości 
werbalnej dzieci. Na uwagę zasługuje kategoria płynności werbal-
nej. Dziewczynki (M=2,24; SD=1,80) użyły w swoich opowiada-
niach znacznie więcej pozytywnych określeń niż chłopcy (M=1,33; 
SD=1,85). Oprócz tego dziewczynki (M=3,88; SD=1,98) umieszczały 
w swoich bajkach znacznie większą liczbę bohaterów niż chłopcy 
(M=2,82; SD=1,41). Dziewczynki (M=0,48; SD=0,51) chętniej niż 
chłopcy (M=0,24; SD=0,44) posługiwały się w swoich bajkach dialo-
gami między postaciami. Wyniki w tych kategoriach okazały się 
istotne statystycznie. Różne wyniki średnie dotyczące logiki opo-
wiadanych bajek dla dziewczynek (M=3,32; SD=1,35) i chłopców 
(M=2,78; SD=1,17) znalazły się na progu istotności statystycznej. 
Nie zaobserwowano różnic w średnich wynikach oryginalności 
bajek dziewczynek (M=2,22; SD=1,21) i chłopców (M=2,10; SD=1,20) 
– chłopcy opowiadali równie oryginalne i ciekawe bajki jak dziew-
czynki. 

Aby zaprezentować wyniki mające na celu sprawdzenie, czy 
wykształcenie matki i ojca ma znaczenie dla twórczości werbalnej 
dziecka, zdobyto szczegółowe informacje na temat wykształcenia 
rodziców badanych dzieci. Uzyskano je od 66 matek i 65 ojców. 
Stwierdzono, że wśród badanych jest 35 matek i 27 ojców z wy-
kształceniem wyższym oraz 31 matek i 38 ojców z wykształceniem 
średnim. 

Analiza bajek opowiadanych przez dzieci wykazała, że staty-
stycznie istotne różnice istnieją tylko w przypadku jednej kategorii. 
Dzieci matek z wykształceniem wyższym (M=2,40; SD=2,14) umiesz-
czały w swoich bajkach więcej określeń o wydźwięku pozytywnym 
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niż dzieci matek z wykształceniem średnim (M=1,10; SD=1,22).  
W innych kategoriach średnie wyniki różniły się od siebie, lecz róż-
nice te nie były istotne statystycznie. Dzieci matek z wykształce-
niem wyższym uzyskały lepsze wyniki w ocenie opowiadanych 
bajek, jednak wyniki testu wyraźnie pokazały, że różnice te nie są 
znaczące. Warto wspomnieć, iż na progu istotności znalazła się ka-
tegoria płynności werbalnej – dzieci matek z wykształceniem wyż-
szym (M=142,71; SD=193,57) użyły większej liczby słów niż dzieci 
matek z wykształceniem średnim (M=83,68; SD=86,25). Dzieci ma-
tek z wykształceniem wyższym (M=1,79; SD=0,72) umieszczały też 
w swoich bajkach więcej nowych i zaskakujących elementów niż 
dzieci matek z wykształceniem średnim (M=1,52; SD=0,70). Ten 
wynik także znalazł się na progu istotności statystycznej. 

W przypadku różnic między dziećmi ojców z wykształceniem 
wyższym i średnim wyniki w poszczególnych kategoriach okazały 
się bardzo zbliżone. Dzieci ojców z wykształceniem wyższym 
(M=2,52; SD=1,23) opowiadały jedynie bajki bardziej oryginalne  
i ciekawsze niż dzieci ojców z wykształceniem średnim (M=1,91; 
SD=1,11). Wynik ten był istotny statystycznie. Wyniki otrzymane  
w pozostałych kategoriach nie różniły się od siebie istotnie, jednak 
blisko progu istotności uplasowały się różnice z kategorii występu-
jących w bajkach określeń pozytywnych. W obu przypadkach bajki 
miały wydźwięk pozytywny, ale dzieci ojców z wykształceniem 
wyższym (M=2,01; SD=2,1) opowiadały bajki pogodniejsze niż 
dzieci ojców z wykształceniem średnim (M=1,61; SD=1,7). 

W odniesieniu do wzmiankowanego w trzeciej hipotezie śro-
dowiska lokalnego został dokonany podział na środowisko mało-
miasteczkowe (przypisano do niego dzieci zamieszkałe w Radzyniu 
Podlaskim) i wielkomiejskie (zakwalifikowano do niego dzieci wy-
chowujące się w Poznaniu). Zaobserwowano istotne statystycznie 
różnice między oryginalnością bajek opowiadanych przez dzieci 
pochodzące ze środowiska wielkomiejskiego (M=2,62; SD=1,12)  
a dziećmi wychowującymi się w środowisku małomiasteczkowym 
(M=1,73; SD=1,11). Także nowość okazała się kategorią różnicującą 
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– dzieci z większego miasta (M=1,92; SD=0,65) dodawały do swoich 
bajek więcej nowych elementów niż dzieci ze środowiska małomia-
steczkowego (M=1,41; SD=0,70). W przypadku pozostałych katego-
rii nie odnotowano różnic istotnych statystycznie. W większości 
przypadków średnie wyniki były do siebie zbliżone lub zachodziła 
między nimi minimalna różnica. Na uwagę zasługuje różnica  
w średnich wynikach w kategorii płynność opowiadanych bajek. 
Okazało się, że dzieci ze środowiska wielkomiejskiego (M=95,44; 
66,71) opowiadały bajki krótsze niż dzieci ze środowiska małomia-
steczkowego (M=133,38; SD=205,43). Różnica ta nie była jednak 
istotna statystycznie. 

Poniżej przedstawiono tabele z wynikami dla poszczególnych 
zmiennych oraz kategorii, w których wyniki okazały się statystycz-
nie istotne. Wartość t oznacza wynik testu t – student, wartość  
p – poziom istotności, a wartość df – stopień swobody. 

Tabela 1.1. Rezultaty testu t – student dla zmiennej płynność werbalna 

 t p df Poziom istotności 

Płeć –3,306 ,002 46 istotny 

Wykształcenie ojca 0,213 ,832 64 nieistotny 

Wykształcenie matki 1,565 ,122 64 nieistotny 

Typ środowiska lokalnego –0,996 ,323 64 nieistotny 

Źródło: badania własne. 

Tabela 1.2. Rezultaty testu t – student dla zmiennej oryginalność werbalna 

 t p df Poziom istotności 

Płeć 0.389 0,7 64 nieistotny 

Wykształcenie ojca 2,101 ,040 64 istotny 

Wykształcenie matki 1,008 ,317 64 nieistotny 

Typ środowiska lokalnego 3,239 ,001 64 istotny 

Źródło: badania własne. 
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Tabela 1.3. Rezultaty testu t – student dla zmiennej nowość opowiadanych bajek 

 t p df Poziom istotności 

Płeć –0,922 0,360 64 nieistotny 
Wykształcenie ojca 1,680 ,098 64 nieistotny 
Wykształcenie matki 1,515 ,135 64 nieistotny 
Typ środowiska lokalnego 3,036 ,003 64 istotny 

Źródło: badania własne. 

Tabela 1.4. Rezultaty testu t – student dla zmiennej dialogi 

 t p df Poziom istotności 

Płeć –2,083 ,041 63 istotny 

Wykształcenie ojca ,093 ,926 64 nieistotny 

Wykształcenie matki ,138 ,891 64 nieistotny 

Typ środowiska lokalnego –0,321 ,749 64 nieistotny 

Źródło: badania własne. 

Tabela 1.5. Rezultaty testu t – student dla zmiennej liczba postaci występujących  
 w bajce 

 t p df Poziom istotności 

Płeć –2,459 ,017 63 istotny 

Wykształcenie ojca ,491 ,625 64 nieistotny 

Wykształcenie matki ,922 ,360 64 nieistotny 

Typ środowiska lokalnego –0,289 ,773 64 nieistotny 

Źródło: badania własne. 

Tabela 1.6. Rezultaty testu t – student dla zmiennej określenia pozytywne 

 t p df Poziom istotności 

Płeć –2,022 ,047 64 istotny 

Wykształcenie ojca ,900 ,372 64 nieistotny 

Wykształcenie matki 3,090 ,003 55 istotny 

Typ środowiska lokalnego 1,710 ,092 64 nieistotny 

Źródło: badania własne. 
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W kategoriach takich jak liczba neologizmów użytych w bajce, 
logika oraz emocjonalność opowiadanych bajek nie zaobserwowano 
istotnych statystycznych różnic dla badanych zmiennych. 

Analiza jakościowa została przeprowadzona w celu uzupełnie-
nia analizy ilościowej. Przede wszystkim pozwoliła dokładnie 
przyjrzeć się stworzonym przez dzieci bajkom, co wpłynęło na efekt 
analizy całościowej. Przy uwzględnieniu dorobku badawczego  
J. Smogorzewskiej postanowiłam dokonać analizy wytworów dzieci 
i omówić każdą z 11 kategorii. Opracowanie zawiera również przy-
kłady w postaci wypowiedzi dzieci, a także ważniejsze informacje, 
które zostały zaobserwowane podczas kontaktu z małymi respon-
dentami. 

P ł y n n o ś ć  –  l i c z b a  s ł ó w  w y p o w i e d z i a n y c h  p r z e z  
d z i e c i  

Długość bajek opowiedzianych przez dzieci okazała się bardzo 
zróżnicowana. Bajki zawierały średnio 100 słów, lecz kilka z nich 
znacznie przekroczyło tę liczbę. Najdłuższe opowiadanie, stworzo-
ne przez dziewczynkę, zawierało aż 1151 słów, przez co wyróżniało 
się na tle innych bajek. Poniżej zamieszczam fragment tej najdłuż-
szej bajki. Mimo dużej liczby słów opowieści tej brakuje spójności  
i logiki. Zawiera ona wiele dygresji oraz elementów zaczerpniętych 
ze znanej bajki o Czerwonym Kapturku. Oprócz tego w opowiada-
niu zamieszczono bardzo dużo szczegółowych informacji. 

„Dawno, dawno temu, za górami, za lasami mieszkała sobie 
dziewczynka, a kiedyś jej mama nazwała Czerwony Kapturek  
i potem babcia uszyła jej ładny płaszczyk z tym kapturkiem, i kie-
dyś jej babcia zachorowała, i postanowiła, żeby jej coś przynieść, 
żeby wyzdrowiała. I powiedziała do mamy: «Kiedy babcia wy-
zdrowieje? Nie lubię, kiedy jest chora». A mama powiedziała: «Kie-
dy zupa wystygnie, możesz iść». Czerwony Kapturek już poszedł 
przez las. Szedł, szedł, szedł, aż tam coś usłyszał i tam zobaczył 
jakąś syrenkę, i zapytał się: «Co ci jest?». «Wczoraj były mamy uro-
dziny, a ja o nich zapomniałam». «Zaraz coś wymyślimy», powie-
dział Czerwony Kapturek. I powiedział: «Czy twoja mama lubi 
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kwiaty?». «Tak, bardzo dobry pomysł». I pozbierali kwiaty. A po-
tem powiedział: «Do widzenia, syrenko» […]”. 

Autorem najkrótszego, jednozdaniowego opowiadania jest 
chłopiec. Liczyło ono tylko osiem słów. 

„Był sobie taki zielony chłopiec… Umiał latać… Koniec”. 
Długość bajek zależała od śmiałości dziecka i jego pewności sie-

bie. Dzieci nieśmiałe potrzebowały więcej czasu, a ich opowiadania 
były krótkie, bardzo ogólne, zbudowane z prostych zdań. Dzieci 
odznaczające się większą pewnością siebie oraz otwartością pod-
czas badania czuły się swobodnie i bardzo chętnie wydłużały swoją 
wypowiedź poprzez budowanie zdań złożonych, charakteryzują-
cych się powtórzeniami wyrazów i dużą liczbą spójników (prze-
ważnie „i”, „a”, „albo”). 

Przykład: „[…] i mama dała jej ciasto, żeby zaniosła do chorej 
babci, i spotkała wilka… i wilk ją zapytał, gdzie mieszka i gdzie 
idzie, a ona odpowiedziała, że do babci, a on spytał, gdzie mieszka 
jej babcia, i zjadł babcię…”. 

Zasób słownictwa przeważnie był adekwatny do wieku bada-
nych dzieci. Posługiwały się one językiem prostym, a ich wypowie-
dzi zawierały niewielką liczbę szczegółowych informacji. Przykła-
dem opowieści o ubogiej formie, mało szczegółowej jest znana 
powszechnie bajka o Jasiu i Małgosi opowiedziana przez chłopca: 

„Brat i siostra mieszkali koło lasu, i poszli do lasu, i zgubili się. 
Znaleźli taką chatkę małą i tam była czarownica, i oni ją tam do 
pieca wrzucili. Koniec”. 

Wśród wypowiedzi dzieci znalazły się również bajki szczegó-
łowe, bogate w treść. Poniżej przedstawiam fragment bajki wymy-
ślonej przez chłopca. Pojawiają się w niej postacie fikcyjne, a zjawi-
ska przyrody nabierają cech ludzkich. Możemy również zauważyć, 
że tematyka bajki jest bliska dziecku (urodziny). 

„Pewnego razu słońce poszło do swojego kolegi chmurki. 
Chmurka powiedziała: «Dziś mam urodziny. Kupiłaś mi już pre-
zent?». «Nie, nie wiedziałam». Poszła do sklepu. Poszła do jednego 
sklepu. Kupiła narty, no i poszła do chmurki. Chmurka powiedzia-
ła: «Fajny prezent». Chmurka powiedziała, że: «Na twoje urodzi-
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ny…». Chmurka powiedziała do słońca: «Kiedy będą twoje urodzi-
ny?». Słońce odparło: «Za trzy miesiące»”. 

Podczas analizy treści bajek pod kątem płynności zaobserwowa-
łam również, że bajki dziewczynek charakteryzowały się bardziej 
rozbudowanymi opisami i bogatszą treścią niż bajki chłopców.  
W trakcie badań dziewczynki szybciej nawiązywały też kontakt. 

O r y g i n a l n o ś ć  w y p o w i e d z i  

Kategoria oryginalności była oceniana w skali od 1 za bajkę nie-
oryginalną do 5 za opowieść niezwykłą. Analizowane bajki nie od-
znaczały się wysokim poziomem oryginalności. Dzieci zazwyczaj 
opowiadały powszechnie znane historie. Warto zaznaczyć, że du-
żym powodzeniem cieszyła się bajka o Czerwonym Kapturku, 
prawdopodobnie często czytana im w domach przez rodziców lub 
w przedszkolu przez nauczycielki. Tego rodzaju opowiadania cha-
rakteryzowały się dużym współczynnikiem spójności i logiki, były 
także bardziej rozbudowane. Przykładem takiej bajki może być na-
stępujący fragment opowieści dziewczynki: 

„Dawno, dawno temu żyła sobie mała dziewczynka. Mieszkała 
w domku pod lasem. Pewnego dnia jej babcia zachorowała i jej 
mama powiedziała: «Zaniesiesz te smakołyki babci. Pójdziesz do 
niej sama przez las. Tylko nie rozmawiaj z nikim nieznajomym». 
Dziewczynka odpowiedziała: «Dobrze, mamo». No i poszła do lasu. 
Po drodze zapomniała, co mama jej mówiła, i spotkała wilka,  
i z nim rozmawiała, i wilk powiedział: «Dokąd idziesz, Czerwony 
Kapturku?». «Do babci». «A co masz w tym koszyczku?» – powie-
dział wilk. «Smakołyki». Kapturek powiedział: «Pójdziesz prosto, to 
na pewno trafisz». I wilk poszedł prosto do domku babci, no i za-
pukał, i najcieńszym głosem powiedział: «To ja, Czerwony Kaptu-
rek». I babcia go wpuściła wilka […]”. 

Wśród bajek znalazły się również wypowiedzi oryginalne i za-
skakujące. Dzieci same tworzyły fabułę opowiadania oraz sylwetki 
bohaterów. Bajki przyciągały uwagę, bohaterowie – często przed-
mioty lub zwierzęta o cechach ludzkich – przeżywali ciekawe przy-
gody. W niektórych opowieściach można było nawet zauważyć 
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elementy magiczne i nadprzyrodzone. Poniżej fragment bajki oce-
nionej wysoko w kategorii oryginalności: 

„Dawno, dawno temu w pewnym lesie mieszkał różowy moty-
lek i z nim koledzy, którzy zazdrościli mu, że jest różowy, i kiedyś 
pomyśleli: «Może zafarbujemy się?». I poszli do różowego motylka 
i zapytali: «Jak można się zafarbować?». A różowy motylek nie miał 
pomysłu i powiedział tak: «Pomalujcie się farbą na różowo». Pomy-
lili się z farbą i nie mogli się odmyć później wieczorem. I motylek 
dał im prawdziwą taką wodę, prawdziwą farbę, i powiedział: «Po-
maluj się tą farbą. Ona na pewno was zafarbuje»”. 

Autorka tej bajki zachowała również logikę i spójność opowia-
dania. Jej historia ma początek oraz zakończenie, a także charakte-
rystyczne dla konwencji bajki sformułowanie „Dawno, dawno  
temu…”. 

Bajka, która również została wysoko oceniona w kategorii ory-
ginalności, nie zawierała nadprzyrodzonych i magicznych elemen-
tów, a mimo to przyciągnęła uwagę ciekawą fabułą. Wyróżniała się 
na tle innych, ponieważ jako jedyna kończyła się pouczeniem, które 
można uznać za morał. Żadne inne dziecko nie umieściło go w swo-
jej bajce. 

„[…] Sąsiad powiedział: «Nie». Pan Jurek doradził, żeby przy-
szli do niego na kolację. Jego dziecko Emil spytało się, kto to jest, ale 
jego tata nie odpowiedział, po chwili odpowiedział. Pan, który rąbie 
drzewo, wrócił do domu, bo było już późno. Jak wrócił, to mruknął 
sobie pod nosem: «Już nigdy nie będę zapominał o okularach».  
Koniec”. 

N o w o ś ć  –  z a s k a k u j ą c e  e l e m e n t y  d o d a w a n e  p r z e z  
d z i e c i  

W tej kategorii zwracano szczególną uwagę na zaskakujące po-
mysły, które dziecko zamieściło w swojej bajce. Kategoria nowości 
nie była tożsama z kategorią oryginalności i punkty zdobyte w tych 
dwóch dziedzinach nie musiały się pokrywać. Przykładem może 
być bajka o Czerwonym Kapturku, przytaczana już wcześniej przy 
omawianiu kategorii płynności. Autorka do klasycznej i znanej po-
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wszechnie historii o dziewczynce w czerwonym wdzianku, pędzą-
cej przez niebezpieczny las do swojej babci, dodaje wątki spotkania 
Czerwonego Kapturka z leśnymi zwierzętami. Kapturek pomaga 
bobrom zbudować tamę, uczy się z ptaszkami ćwierkać i zbiera 
kwiatki z „syrenkami”. Wilk chowa babcię do szafy, nie pożera 
Czerwonego Kapturka, ponosi klęskę za sprawą leśnych zwierząt  
i ucieka z płaczem „do mamy”. Opowiadanie dziewczynki obfituje 
w wiele podobnych, równie zaskakujących elementów, dlatego 
otrzymało wysoką ocenę w kategorii nowości. 

Nowe elementy nie pojawiały się w bajkach często. Tylko kilka-
naście z nich otrzymało oceny wyższe niż 1. Przykładem bajki,  
w której zaobserwowano nowe i niezwykłe elementy, jest opowieść 
pięcioletniej dziewczynki. Świat stworzony w tym opowiadaniu,  
w którym występuje bohater zapożyczony z bajek Walta Disneya, 
jest tajemniczy i zaczarowany. 

„Myszka Miki była w domu i wyszła z domu. Wyszła na piękną 
łąkę […]. Było dużo kwiatów, które się powtarzały, ale jeden był nie 
do pary. I ten kwiat miał niebieskie fiołki, a reszta to były róże. 
Myszka Miki zobaczyła drugi ogród, ale tam już było pełno wa-
rzyw. Coś stało się dziwnego i był następny ogród, a tam rosły sa-
me kartki papieru. Na wejściu tego ogrodu był znak «Dziwny 
ogród». Tam był następny ogród, w którym rosły klocki, w następ-
nym rosły kredki. Bo to był ogród ze specjalnymi zabawkami. Na-
stępny miał układanki. I były też inne ogrody. To już zapadała noc  
i Myszka Miki musiała już iść do łóżka”. 

N e o l o g i z m y  

W tej kategorii brano pod uwagę występujące w bajkach wyra-
zy, które zostały wymyślone przez dzieci. Analiza wykazała, że 
dzieci rzadko tworzyły nowe słowa. Zabieg ten był zazwyczaj spon-
taniczny i związany z przejęzyczeniem, niedostateczną wiedzą  
o brzmieniu oraz znaczeniu słowa, tworzeniem imion i nazw wła-
snych. Użyte przez dzieci słowa nie były niezrozumiałe. Ich zna-
czenie można było wywnioskować na podstawie podobieństwa 
brzmienia do wyrazu pierwotnego, a także kontekstu. Oto kilka 
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przykładów neologizmów stworzonych przez dzieci i sposób,  
w jaki słowa te zostały przetłumaczone: „miększe grzyby” – bar-
dziej miękkie grzyby, „lubił się psocić” – lubił psocić, „Złomek” – 
imię bohatera bajki, „weszedł” – wszedł, „autoroboty” – nazwa 
własna, „Tłajlajt” – nazwa własna, „fiukać” – gwizdać, „wróżki 
krzestne” – wróżki chrzestne, „Diskort” – nazwa własna, „poskika-
li” – podskakiwali, „grubaśny, a potem chudziaśny” – gruby, a po-
tem chudy, „bierdorodne” – pierworodne. 

L o g i k a  –  s p ó j n o ś ć  b a j e k  o p o w i a d a n y c h  p r z e z  
d z i e c i  

Oto bajka, która została oceniona najniżej i uznana za nielo- 
giczną: 

„Jest taki pies, co jest zawsze wesoły i pomaga zwierzętom,  
i czasami jest ratownikiem, czasami psem, czasami tym… ogrodni-
kiem, czasami robakiem. To bajka o takim piesku. Może Reksio go 
nazwę… Albo inną opowiem. Był sobie taki krawiec, który szył 
ubrania i wyszył takie szaty króla, i założył, i paradował po mieście. 
Koniec”. 

W tej bajce nie ma następujących po sobie wydarzeń. Nie ma ona 
ani początku, ani zakończenia. Występują w niej przypadkowe słowa. 

W bajkach uznanych za logiczne została zachowana kolejność 
zdarzeń, a opowiadana historia miała swój początek i puentę. Bajki 
oceniane wysoko w kategorii logiki przeważnie uzyskiwały niską 
punktację w kategorii oryginalności. Poniżej fragment takiej bajki: 

„Dawno, dawno temu żył sobie drwal z żoną i dwojga dziećmi. 
Pewnego razu, pewnego dnia drwal zabrał dzieci na grzyby i gdy 
tak zbierały, zobaczyły, że się zgubiły, i szukały drogi do domu. 
Wreszcie zobaczyły jakieś światełko i poszły w tą stronę. I zobaczyli 
kolorowy domek. Gdy tam poszli, zobaczyli, że ten dom jest z pier-
nika, z cukru i tam, a nagle otworzyły się drzwi i wyszła starsza 
osoba, i zaprosiła ich do domu. A gdy dzieci weszły i przyjrzały jej 
się dokładniej, zobaczyły, że to Baba Jaga […]”. 

W kilku bajkach ocenionych dość wysoko w kategorii oryginal-
ności zostały zachowane sens i spójność. Dzieci podczas tworzenia 
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nowych opowiadań wybrały zwięzłą formę, dzięki czemu bajki 
były zrozumiałe. 

E m o c j o n a l n o ś ć ,  c z y l i  n a s t r ó j  p a n u j ą c y  w  o p o w i a -
d a n i u  

W analizowanych bajkach przeważał nastrój radosny. Dziecięce 
utwory kończyły się zazwyczaj pozytywnym, popularnym w baj-
kach sformułowaniem: „I żyli długo i szczęśliwie”. Poniżej przy-
kład bajki krótkiej, ale pozytywnej: 

„Pewnego razu żył sobie mały delfinek. Żył w wodzie. Mały 
delfinek chciał popłynąć na jakieś cudowne przygody, popłynął 
daleko, daleko w świat. Spotkał tam jego kolegę, więc popłynęli 
daleko, daleko. Spotkali każdy swoją mamę. Spotkali tatę i żyli dłu-
go, długo i fajnie”. 

Mniejszość stanowiły bajki mające negatywny nastrój i smutne 
zakończenie. Wśród bajek nie znaleziono opowiadań przerażają-
cych, okrutnych, budzących grozę czy niepewność. Poniżej frag-
ment bajki ocenionej jako negatywna: 

„Gdzieś daleko, daleko mieszkała sobie dziewczynka o imieniu 
Kala i miała też swoją ciocię, i była bardzo okropna dla niej. No  
i jeszcze żyły cztery krasnoludki i pomagały jej, i tak sobie żyła.  
No i raz miała mamę i tatę, i tata zajmował się mamą, bo mama już 
prawie zginęła od tej choroby, i z tatą też nie było za dobrze. Obydwo-
je się pochorowali i razem już zginęli. Teraz została tylko ciocia”. 

Zarówno u chłopców, jak i u dziewcząt przeważały opowiada-
nia o pogodnym, pozytywnym charakterze. Jeśli bohaterowie napo-
tykali trudności czy przeszkody, wychodzili z nich cało i – jak to  
w bajkach bywa – „żyli długo i szczęśliwie”. Unikanie przemocy 
oraz tworzenie dobrego zakończenia może świadczyć o poczuciu 
bezpieczeństwa dziecka, zachowaniu naturalnej beztroski, a przede 
wszystkim – o braku takich sytuacji w życiu dziecka. 

O k r e ś l e n i a  p o z y t y w n e  

Analiza w zakresie tej kategorii polegała na odszukaniu w baj-
kach wyrazów bądź zwrotów pozytywnych, np. zdrobnień, wyol-
brzymień. 
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Przykłady: „piękną sukienkę”, „tańczyli i żyli długo i szczęśli-
wie”, „co masz w koszyczku”, „kolorowy domek”, „wyjmij pa-
luszek”, „pani obsypała ją złotem”, „był najmniejszy z całego  
miasteczka”, „jest taki pies, co jest zawsze wesoły i pomaga zwie-
rzętom”, „wejdź, kochanie”, „choć świnka wróciła, to polubiła 
myszkę”, „bardzo szczęśliwie”, „taki mały króliczek”, „podzielił się 
z innymi zwierzątkami”, „stokrotka ożyła i tak dobrze skończyła się 
ta bajka”, „zbierać grzybki i kwiatuszki”, „bardzo podziękowali 
różowemu motylkowi”. 

Jeżeli porówna się w tej kategorii chłopców i dziewczynki, to 
okazuje się, że większą tendencję do używania określeń pozytyw-
nych mają dziewczęta. Nie są to jednak różnice istotne. Mogą wyni-
kać z odmiennych stylów wychowania i zainteresowań dzieci obu 
płci. Dziewczynki mają większe przyzwolenie na wyrażanie uczuć 
oraz emocji, interesują się tym, co ładne i przyjemne. 

O k r e ś l e n i a  n e g a t y w n e  w  d z i e c i ę c y c h  b a j k a c h  

Kolejna kategoria wymagała od badacza zwrócenia uwagi na 
negatywne wyrażenia użyte przez dzieci w bajkach. Możemy zali-
czyć do nich przymiotniki i zwroty budzące nieprzyjemne odczucia. 
Podobnie jak określenia pozytywne, wyrażenia były zliczane dla 
każdej bajki osobno. 

Przykłady: „królowa zmarła”, „pojechała razem z siostrami nie-
dobrymi”, „zjadł babcię”, „miał siedem lat nieszczęścia”, „on był 
bardzo zły”, „jej tato ożenił się ze złą”, „ta pani jest jakaś stuknięta, 
głupia”, „źli koledzy obrali go”, „walczył z potworami”, „pokonał 
strasznego węża”, „zjadła i umarła”, „zmarła, bo urodziła dziecko”, 
„było mu smutno”, „potwory są strasznie silne”, „można się ich 
przestraszyć”, „obydwoje się pochorowali i razem już zginęli”, „by-
ła bardzo okropna dla niej”, „wstrętna babka dała przeklęte ciasto”, 
„pan był na niego zły”. 

Wyrażenia te często opisywały stan bohatera, jego cechy bądź 
sytuację, w jakiej się znajdował. Pojawiały się w bajkach, jednak nie 
odnotowano ich dużej liczby. 
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D i a l o g i  

Podczas badań sprawdzono, czy w bajkach zostały użyte dialogi 
(1 – obecne, 0 – brak). Wbrew przewidywaniom, okazało się, że 
dzieci bardzo chętnie stosowały tę formę wypowiedzi. W bajkach 
bohaterowie nawiązywali ze sobą krótkie rozmowy, w których 
uczestniczyły maksymalnie dwie osoby. Dialogi częściej były obec-
ne w opowieściach dziewczynek. 

H u m o r  

W bajkach opowiadanych przez dzieci elementy humorystyczne 
pojawiały się bardzo rzadko. Odnotowano je zaledwie w dwóch 
opowieściach. Przyznawano 1 punkt za obecność humoru w bajce  
i 0 punktów za jego brak. Za humorystyczne uznano zabawne połą-
czenia wyrazów lub słowa przekręcone przez dzieci. Warto zazna-
czyć, że kategoria ta została poddana ocenie subiektywnej, ponie-
waż humor jest kwestią względną i wyrażenia uważane za 
śmieszne nie muszą być tak samo odbierane przez wszystkich lu-
dzi. Za humorystyczne zostały uznane następujące zwroty: 

„Michał cymbał”, „stokrotka protka”, „a potem klaskali dla nie-
go ogonami w wodzie”. 

B o h a t e r o w i e  

W trakcie badań sprawdzano liczbę bohaterów występujących 
w bajkach (dla każdej opowieści osobno). Dzieci umieszczały  
w bajkach średnio trzy postacie. Odnotowano tu różnice między 
chłopcami a dziewczynkami, które w swoich bajkach umieszczały 
większą liczbę postaci. Wśród bohaterów dziecięcych bajek znalazły 
się zwierzęta (wilki, sarny, bobry, króliki, psy), postacie baśniowe 
(król, królewna, czarownica, Czerwony Kapturek, Kopciuszek, trzy 
świnki), dzieci i osoby dorosłe (o konkretnych imionach), a także 
przedmioty o właściwościach ludzkich, takich jak mowa, porusza-
nie się (samochody). Najwięcej bohaterów umieściła w bajce dziew-
czynka, która opowiedziała historię Czerwonego Kapturka. Wystą-
piło tam aż osiem postaci. 
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Podsumowanie 

Przeprowadzone analizy wykazały, że dziewczynki uzyskały 
wyższe wyniki we wszystkich kategoriach badania poziomu twór-
czości werbalnej dzieci. Istotne statystycznie okazały się kategorie: 
płynności werbalnej, określeń pozytywnych występujących w baj-
kach, dialogów oraz liczby postaci w bajkach. Dziewczynki opo-
wiadały bajki dłuższe niż chłopcy. Chętniej umieszczały także  
w swoich opowieściach wyrażenia i elementy o charakterze pozy-
tywnym. W bajkach opowiadanych przez dziewczynki częściej po-
jawiały się dialogi między postaciami, a sama liczba postaci była 
większa niż w przypadku bajek opowiadanych przez chłopców.  
W pozostałych kategoriach wyższe wyniki dziewczynek okazały się 
nieistotne statystycznie. Dziewczynki mniej bazowały na znanych 
opowiadaniach, za to częściej stosowały w swoich bajkach nowe 
elementy. Podczas badania dziewczynki były śmielsze w stosunku 
do badacza, chętniej odpowiadały na zadawane pytania, czuły się 
także swobodniej podczas opowiadania bajek. Wyniki badań są 
zbliżone do tych uzyskanych w badaniach twórczości werbalnej 
dzieci przez J. Smogorzewską. W nich również dziewczynki uzy-
skały znacznie lepsze wyniki w kategoriach nowości oraz liczby 
postaci. Inne kategorie, podobnie jak w przeprowadzonych w tej 
pracy badaniach, znalazły się na progu istotności statystycznej 
(Smogorzewska 2008). Można więc uznać, że postawiona hipoteza  
o wyższym poziomie twórczości werbalnej dziewczynek jest praw-
dziwa. Wnioskuje się, iż wynika to z różnic rozwojowych między 
chłopcami a dziewczynkami, które obserwuje się już od najmłod-
szych lat. Należy zwrócić uwagę na uwarunkowania biologiczne 
oraz różnice w budowie mózgu – dziewczynki mają bardziej roz-
budowany ośrodek odpowiadający za kształtowanie się mowy, 
uczą się mówić wcześniej niż chłopcy, ponieważ ich mózgi są lepiej 
zorganizowane dla tej funkcji (jest ona umieszczona z przodu lewej 
półkuli, podczas gdy u chłopców mieści się zarówno z przodu, jak  
i z tyłu – to układ mniej efektywny). Badania pokazują, że mowa 
dziewczynek jest szybciej zrozumiała dla otoczenia (budują one np. 
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dłuższe zdania). Dziewczynki chętniej niż chłopcy wchodzą też  
w kontakty społeczne (Moir, Jessel 2001) 

Lepsze osiągnięcia dziewczynek mogą być skutkami różnic  
w wychowaniu dzieci obu płci, stereotypami przekazywanymi 
podczas tego procesu i ról społecznych związanych z płcią. Do 
dziewczynek „mówi się” częściej, są one też uczone w większym 
stopniu niż chłopcy słuchania innych. Rodzice kładą nacisk na roz-
wój i edukację swoich córek, poświęcają im więcej uwagi, mówią do 
nich bądź prowadzą z nimi dialogi, ponieważ wychodzą z założe-
nia, iż są one słabsze od chłopców, wymagają pomocy ze względu 
na swoją delikatną, wrażliwą naturę. Często rodzice uważają, że 
chłopcy poradzą sobie sami i nie potrzebują tyle uwagi. Kładzie się 
przy tym nacisk na kształtowanie samodzielności chłopców. Stereo-
typy związane z płcią są często przyczynami nierówności w eduka-
cji, co może mieć negatywny wpływ na wzrost ekonomiczny oraz 
iluzję społeczną. Dziewczynki odnajdują się w humanistycznych 
aspektach edukacji, piszą i czytają znacznie lepiej niż chłopcy, ale 
uzyskują gorsze wyniki w naukach matematycznych, ścisłych oraz 
technologicznych. 

Powodami mogą być również postępująca emancypacja kobiet  
i ich coraz większa świadomość, która przenosi się na sferę wycho-
wania. Matki, mające na uwadze przyszłość córek, wzbudzają  
w nich potrzebę podwyższania swoich kwalifikacji, a nawet bycia 
lepszymi od chłopców. I w ten oto sposób oprócz umiejętności hu-
manistycznych, przodownictwa w mowie i piśmie dziewczynki 
osiągają coraz lepsze wyniki w testach z przedmiotów ścisłych. 

Hipoteza, w której założono, że wykształcenie wyższe ojca jest 
istotne dla poziomu twórczości werbalnej dzieci, sprawdziła się 
tylko w przypadku oryginalności. Posiadanie wyższego wykształ-
cenia przez ojców może być związane z bogatą wyobraźnią, którą 
starają się oni kształtować i rozwijać u swojego potomstwa. Wyob-
raźnia oraz pomysłowość dziecka mogą mieć dla ojców z wykształ-
ceniem wyższym szczególne znaczenie ze względu na pozytywny 
wpływ na kreatywne i twórcze myślenie dziecka, popularne we 
współczesnych systemach edukacyjnych. Wyniki w pozostałych 
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kategoriach były do siebie bardzo zbliżone (w niektórych z nich 
dzieci ojców z wykształceniem średnim osiągnęły nawet lepsze 
rezultaty niż dzieci ojców z wykształceniem wyższym). Rezultaty 
badań są takie same jak tych przeprowadzonych przez J. Smogo-
rzewską. Różnice między badanymi grupami są niewielkie, dlatego 
trudno jest podać ich jednoznaczne przyczyny. 

Hipoteza dotycząca pozytywnego oddziaływania wyższego 
wykształcenia matki na twórczość werbalną dziecka okazała się 
istotna tylko w jednej kategorii, a nie – jak przypuszczano – w co 
najmniej większości z nich. Dzieci matek z wykształceniem wyż-
szym otrzymały nieznacznie lepsze oceny niż dzieci matek z wy-
kształceniem średnim. Istotność hipotezy sprawdziła się tylko  
w przypadku stosowania w bajkach określeń o charakterze pozy-
tywnym – dzieci matek z wykształceniem wyższym posługiwały się 
nimi częściej i chętniej. Bajki tych dzieci były pogodniejsze, kończy-
ły się zazwyczaj dobrze, unikano w nich strasznych i negatywnych 
określeń. 

W przypadku obu hipotez wykształcenie wyższe rodziców oka-
zało się mieć pozytywny wpływ na dziecko tylko w jednej kategorii. 
Wyniki między grupami rodziców z wykształceniem wyższym  
i średnim nie różniły się istotnie między sobą. Należy także zazna-
czyć, że w obu tych grupach średnie wyniki uzyskane przez dzieci 
były dość wysokie. Wyrównany poziom może świadczyć o coraz 
większej świadomości rodziców z wykształceniem średnim. W lite-
raturze często zaznacza się, że wykształcenie rodziców stanowi 
jeden z głównych stymulatorów rozwoju dziecka, ponieważ to wła-
śnie dzięki niemu rodzice przekazują dzieciom pewien poziom kul-
turalny, wpływają na wszechstronny rozwój dziecka oraz kładą 
nacisk na jego wykształcenie. E. Jackowska w analizie wyników 
badań pedagogicznych dotyczących wpływu wykształcenia rodzi-
ców stwierdza, że rodzice wykształceni, którzy wykonują zawody 
cenione w społeczeństwie, mają większe oczekiwania i aspiracje 
dotyczące przyszłości swoich dzieci. W znacznie większym stopniu 
stymulują je też do wykonywania obowiązków szkolnych niż ro-
dzice o niższym wykształceniu. Wyniki badań mogą świadczyć  
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o zmianie tych tendencji. Rodzice ze średnim wykształceniem mają 
coraz obszerniejszą wiedzę na temat metod wychowania stymulują-
cych rozwój, alternatywnych sposobów rozwiązywania problemów 
(wyłączają kary cielesne), a także oddziaływań, które skutecznie 
kształtują osobowość dziecka. Prawdopodobnie dzieje się tak m.in. 
dzięki licznym kampaniom społecznym propagującym metody 
wychowawcze i działania wspomagające rozwój dziecka. Przykła-
dem może być kampania „Słowa mają moc!”, która ma na celu 
uświadomienie rodzicom, jak ważne w wychowywaniu są dobre, 
pozytywne komunikaty, przypominające dzieciom o tym, że są one 
kochane, akceptowane, mają wsparcie w najbliższych. Warto rów-
nież wspomnieć o bardzo popularnej kampanii „Cała Polska czyta 
dzieciom”, rozpoczętej w czerwcu 2001 r., która miała zmienić 
świadomość społeczną dotyczącą roli czytania w rozwoju dziecka. 
Kampania „Zła tradycja” zwraca zaś uwagę rodziców na to, że 
dawne środki wychowawcze (jak bicie czy krzyk) szkodzą dzieciom 
i muszą zostać wyeliminowane. 

Według M. Chłopkiewicz, „istnieją wystarczające dane po temu, 
aby niepowtarzalny w wielu zakresach wpływ świata zewnętrzne-
go uznawać za rozstrzygający o sposobie organizacji wewnętrznego 
świata jednostki” (Chłopkiewicz 1980). To dlatego czwarta hipoteza 
została postawiona na podstawie założenia, iż różnice między ty-
pami środowiska lokalnego dziecka a poziomem twórczości wer-
balnej są istotne. Wyniki dzieci ze środowiska wielkomiejskiego 
okazały się wyższe w przypadku kategorii oryginalności i nowości. 
Opowiadały one bajki ciekawsze, często wymyślone samodzielnie, 
wplatały w nie też więcej elementów innowacyjnych. W pozosta-
łych kategoriach hipoteza się nie sprawdziła, a wyniki były bardzo 
zróżnicowane. Dzieci ze środowiska małomiasteczkowego nie-
znacznie prześcigały dzieci ze środowisk wielkomiejskich pod 
względem liczby postaci występujących w bajkach, dialogów oraz 
płynności, czyli liczby słów zawartych w bajce. Użyły natomiast 
mniej określeń negatywnych i pozytywnych. Nieznacznie niższy 
był też poziom logiki i spójności bajek tych dzieci. Bardzo zbliżony 
wynik (w obu przypadkach bardzo niski) otrzymano w kategorii 
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emocjonalności bajek. Dzieci opowiadały bajki o bardzo niskim 
nasyceniu wrażeń i emocji. 

Być może wyższe wyniki dzieci ze środowisk wielkomiejskich 
w przypadku oryginalności i nowości są spowodowane lepszym 
dostępem do instytucji wychowania bezpośredniego, np. przed-
szkoli o konkretnym profilu (artystycznym, językowym), pracowni, 
klubów oraz kół zainteresowań, które poprzez swoją bogatą ofertę 
zajęciową wpierają i stymulują twórczy rozwój dziecka. Należy 
również zwrócić uwagę na lepsze zaplecze kulturowe, jakie oferuje 
wielkie miasto. Jako przykład można podać Centrum Sztuki Dziec-
ka w Poznaniu, które od wielu lat organizuje warsztaty i festiwale 
dla dzieci, mające na celu twórczy rozwój jednostek oraz ich aktyw-
ny udział w kulturze i sztuce. Warto w tym miejscu przytoczyć wy-
niki badań M. Kielar, które pokazują, że dzieci miejskie różnią się 
znacznie od dzieci ze środowisk małomiasteczkowych pod wzglę-
dem ciekawości poznawczej, zasobu posiadanych wyobrażeń i ich 
wyrazistości (Kielar 1992). Z drugiej jednak strony, należy zwrócić 
uwagę na kategorie, w których wyniki dzieci ze środowisk wielko-
miejskich i małomiasteczkowych były do siebie bardzo zbliżone. Jak 
pisał J.P. Guilford, środowisko małomiejskie może również mieć 
pozytywny wpływ na twórczy rozwój dziecka ze względu na kon-
takt z przestrzenią, wolniejsze tempo życia, dostarczanie mniejszej 
liczby standardów i okazji do standaryzacji. W odniesieniu do ba-
dań zaprezentowanych w tej pracy można uznać postawioną hipo-
tezę za prawdziwą. 

W przeprowadzonych badaniach najwięcej zależności wiązało 
się z płcią dziecka. Wyniki dziewczynek znacząco różniły się od 
wyników chłopców (liczba słów użytych w bajce, określeń o charak-
terze pozytywnym, dialogów, postaci). Czynnikiem, który wpływa 
na kompetencje werbalne dziecka, okazało się również środowisko 
lokalne, w jakim się ono wychowuje. Wykształcenie matki i ojca 
warunkuje twórczość dziecka w małym stopniu. 

Przeprowadzenie zaprezentowanych w tej pracy badań okazało 
się doświadczeniem bardzo pouczającym. Pozytywne, a zarazem 
interesujące były również interakcje z małymi dziećmi. Dzieci  
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w wieku przedszkolnym są trudnymi osobami do badań – przede 
wszystkim ze względu na rozpierającą je energię i kształtującą się  
w tym czasie wymowę. Ich wdzięczność, entuzjastyczne nastawie-
nie oraz ciekawość świata wynagradzają jednak badaczowi cały 
trud związany z zebraniem materiału do analizy. Należy również 
wspomnieć o tym, że przeprowadzone badania nie odbyłyby się 
bez ogromnego wsparcia i otwartości pracowników placówek 
przedszkolnych. Nauczyciele oraz dyrekcja przedszkoli w Poznaniu 
i Radzyniu Podlaskim okazali się bardzo życzliwi, chętnie służyli 
pomocą i radą, a także wykazali zainteresowanie tematem twórczo-
ści – zadawali pytania na temat rozwijania w dziecku potencjału 
twórczego. 

Pozostaje mieć nadzieję, że pojęcie twórczości stanie się bardziej 
popularne i nabierze większego znaczenia dla pedagogów, a także 
pozwoli im zrozumieć, jak ważne dla rozwoju są potencjał twórczy 
jednostki oraz jego wspomaganie. 
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Wprowadzenie 

Marginalizacja i wykluczenie społeczne stanowią kategorie po-
znawcze, które pozwalają opisywać oraz wyjaśniać rzeczywistość 
grup defaworyzowanych, w tym osób z niepełnosprawnością. Prze-
ciwieństwem marginalizacji tych ludzi jest ich partycypacja, uczest-
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nictwo w życiu społecznym1. Coraz częściej podejmuje się próby 
ukazywania związku pomiędzy wykluczeniem a kapitałem spo-
łecznym. Taki kierunek myślenia zaprezentowano w opracowaniu. 
Celem artykułu jest przedstawienie argumentacji dotyczącej tego, 
że w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu powinno się 
uwzględniać strategie edukacyjne umożliwiające budowanie kapi-
tału społecznego wśród uczniów z ograniczeniami sprawności. Na-
uka współpracy już w procesie edukacji osób z grup ryzyka wyklu-
czenia społecznego sprzyja rozwijaniu społecznych kompetencji, 
których brak prowadzi do wypadania z naturalnych sieci społecz-
nych, a ich posiadanie może przeciwdziałać temu zjawisku. Zda-
niem Anny I. Brzezińskiej, Radosława Kaczana oraz Piotra Ryciel-
skiego, „kompetencje społeczne zdobyte w naturalnych relacjach 
rodzinnych i sąsiedzkich oraz grupach rówieśniczych i towarzy-
skich stanowią ważny, w jakimś sensie podstawowy i «początko-
wy» kapitał osoby niepełnosprawnej [...]. Jest to jej swoisty [imput], 
umożliwiający lub ograniczający budowanie kolejnych relacji i związ-
ków społecznych”2. 

Marginalność, marginalizacja, wykluczenie –  

dyskusja pojęciowa 

Marginalność, marginalizacja, wykluczenie to pojęcia powiąza-
ne ze sobą. Marginalność dotyczy sytuacji niepełnej partycypacji 
jednostek lub grup w różnych dziedzinach życia. Marginalizacja 
odnosi się do ograniczania uczestnictwa jednostek albo grup w ży-
________________ 

1 R. Szarfenberg, Marginalizacja i wykluczenie społeczne – panorama językowo- 
-teoretyczna, [w:] Ubóstwo i wykluczenie społeczne – perspektywa poznawcza, red. idem,  
C. Żołędowski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 125. 

2 A.I. Brzezińska, R. Kaczan, P. Rycielski, Układ czynników sprzyjających inkluzji  
i utrudniających inkluzję osób niepełnosprawnych, [w:] Wsparcie dla osób z ograniczeniami 
sprawności. Wyniki badań, red. tychże, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 
2010, s. 58. 
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ciu. Różnica pomiędzy marginalizacją a wykluczeniem (ekskluzją) 
wynika ze stopnia nasilenia zjawiska. Wykluczenie (ekskluzja) to 
„bardziej zaawansowana marginalizacja”3. Jolanta Grotowska-Le-
der uporządkowała różne definicje wykluczenia oraz wyróżniła 
trzy kategorie ujęć: analityczne, robocze (operacyjne) oraz oficjalne, 
wynikające z dokumentów4. W opracowaniu przyjęto definicję,  
w której akcentuje się różne przejawy marginalizacji, ograniczenia 
w uczestnictwie jednostek lub grup w rozmaitych obszarach życia 
społecznego, dostęp do zasobów i usług. Według Bronisława Urba-
na, marginalizacja to „pozostawienie pewnych jednostek poza 
głównym nurtem rozwoju społecznego, niemożliwość dostateczne-
go korzystania z ogólnego dorobku materialnego i kulturowego, 
pozbawienie lub ograniczenie udziału w jego pomnażaniu, co jest 
równoznaczne z zablokowaniem realizacji kształtowanych w ciągu 
okresu rozwojowego celów, aspiracji i pragnień”5. Za Leonem Dy-
czewskim6 można mówić o marginalizacji ekonomicznej, łączącej 
się z ograniczeniami na rynku pracy i konsumpcji, marginalizacji 
społecznej, która wiąże się z izolacją, marginalizacji politycznej, 
oznaczającej ograniczenia praw obywatelskich oraz wpływ na de-
cyzje polityczne, marginalizacji kulturalnej, czyli utrudnionym do-
stępie do kultury i edukacji, marginalizacji informacyjno-medialnej, 
dotyczącej ograniczeń w dostępie do mediów oraz informacji, mar-
ginalizacji religijnej, związanej z wyłączeniem na tle religijnym, 
marginalizacji etnicznej, stanowiącej skutek przynależności do kul-
tury mniejszości wobec kultury dominującej. 

________________ 

3 A. Radziewicz-Winnicki, Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności, 
Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 252–253. 

4 J. Grotowska-Leder, Ekskluzja społeczna – aspekty teoretyczne i metodologiczne, 
[w:] Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza – uwarunkowania, kierunki działań, red. 
eadem, K. Faliszak, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2005, s. 28–32. 

5 B. Urban, Geneza i psychospołeczne mechanizmy marginalizacji współczesnej mło-
dzieży polskiej, [w:] Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego, red.  
F. Kozaczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 15. 

6 L. Dyczewski, Grupy marginalne, [w:] Kultura grup mniejszościowych i marginali-
zowanych, red. idem, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 28. 
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Wykluczenie społeczne wiąże się z mniejszym uczestnictwem  
w życiu społecznym w porównaniu z jego pozostałymi uczestnika-
mi. O marginalności wnioskuje się na podstawie porównania sytua-
cji faktycznej z pewnym modelem – zbiorem ról, które jednostka lub 
grupa powinna odgrywać według przyjętych a priori zasad, ideal-
nym modelem uczestnictwa7, jak i jakości życia jednostki albo gru-
py, oceny własnej sytuacji życiowej, w tym szans i ograniczeń8. 
Przyjęto, że bez względu na różne ujęcia marginalizacji jej konse-
kwencją jest ograniczone uczestnictwo jednostek w trzech obsza-
rach życia społecznego: ekonomicznym, politycznym i społecznym. 

Opisano wiele czynników sprzyjających wykluczeniu. Przyjmuje 
się, że marginalizacja i ekskluzja są wynikami ubóstwa materialne-
go, niedostatków kapitału społecznego, procesów towarzyszących 
globalizacji oraz przekształceniom gospodarczym, indywidualnych 
deficytów związanych z niskim poziomem wykształcenia, niedo-
statków rozwoju kapitału ludzkiego, a także chorób, niepełno-
sprawności, starości, dyskryminacji i przemocy ze strony silniej-
szych grup, braku odpowiedniej ochrony prawnej, socjalnej itp.9 
Ekskluzja występuje częściej w społeczeństwach o słabo rozwiniętej 
sieci społecznej bądź w sytuacjach braku takich tradycji. 

Wybrane koncepcje marginalności  

i wykluczenia społecznego 

Wśród znaczących koncepcji marginalizacji wymienia się ujęcie 
Freda Mahlera. Autor ten nakreślił ogólny zbiór cech grupy margi-
nalnej: pozbawienie władzy lub dostępu do podejmowania decyzji, 
mniejsze prawa, mniejsze możliwości wyboru, mniejsze zasoby 
________________ 

7 G. Germani, za: R. Szarfenberg, op. cit., s. 109. 
8 J. Kwaśniewski, Postrzeganie marginalizacji oraz strategii środków kontroli społecz-

nej, [w:] Kontrola społeczna procesów marginalizacji, red. idem, Interart, Warszawa 
1997, s. 197. 

9 A. Nowak, Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 40. 
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ekonomiczne, niższa pozycja ekonomiczna, gorsze możliwości edu-
kacyjne i zawodowe, dyskryminacja prawna, społeczne naznaczenie 
oraz praktyki dyskryminacyjne. Powołuję się na tę koncepcję, po-
nieważ F. Mahler ujmuje marginalność w kontekście rozwoju osoby 
i jej partycypacji w szeroko rozumianym życiu społecznym. Ponad-
to w procesie analizy zjawiska marginalności przypisuje znaczenie 
procesom socjalizacji. Osoby marginalizowane mają ograniczoną 
podmiotowość, co wiąże się z ich uprzedmiotowieniem. Z kolei im 
większy poziom uprzedmiotowienia jednostki, tym mniejszy jej 
wpływ na życie własne i innych osób. Prawidłowy rozwój jednostki 
jest możliwy dzięki uczestnictwu w życiu społecznym. Sytuację 
osoby marginalnej charakteryzują: poczucie deprywacji i zagroże-
nia, frustracja, strach przed przyszłością, pesymizm, bierność, nie-
zdolność do kierowania własnym życiem. Zdaniem F. Mahlera, 
marginalność trzeba ujmować w kontekście procesu socjalizacji, 
który może przebiegać dwojako: (1) jako proces wzmacniający po-
stawy konformistyczne i adaptację do sytuacji marginalizacji lub  
(2) proces sprzyjający tendencjom emancypacyjnym nastawionym 
na wyzwolenie się i zmianę niekorzystnej sytuacji10. 

Dla dalszych rozważań istotne jest drugie podejście. Oznacza 
ono, że marginalizacja nie powinna być uznawana za nieuniknioną 
oraz usprawiedliwiana. Z koncepcji Klausa Hurrelmanna11 wynika, 
że niepomyślny przebieg socjalizacji wymaga podejmowania inter-
wencji, np. edukacyjnych, mających na celu rozwój kompetencji jed-
nostek oraz zmiany w środowisku ich życia. Podejmowanie środ-
ków zaradczych odgrywa również rolę interwencji prewencyjnej, 
mającej na celu zapobieganie wykluczeniu różnych grup ryzyka. 

Hilary Silver12 wyróżniła trzy paradygmaty społecznego wyklu-
czenia: (1) solidarnościowy; (2) specjalizacji; (3) monopolizacji. 
________________ 

10 F. Mahler, za: I. Chrzanowska, Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogi-
ką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 
2009, s. 21–22. 

11 K. Hurrelmann, Struktura społeczna a rozwój osobowości, Wydawnictwo Na-
ukowe UAM, Poznań 1994, s. 155–167. 

12 H. Silver, za: P. Broda-Wysocki, Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty  
i próby definicji, IPiSS, Warszawa 2012, s. 47–48. 
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1. Wykluczenie w perspektywie solidarnościowej wiąże się z ze-
rwaniem więzi społecznych pomiędzy jednostką a społeczeń-
stwem. Grupa mająca określoną tożsamość broni się przed 
ludźmi, którzy nie spełniają kryteriów grupowych, co prowa-
dzi do osłabiania się więzi emocjonalnych i tożsamościowych. 
W konsekwencji zanikają relacje pomiędzy społeczeństwem 
jako całością a poszczególnymi obywatelami. Paradygmat so-
lidarnościowy nawiązuje do tradycji republikanizmu. W tym 
ujęciu państwo jako gwarant społecznej kohezji jest odpowie-
dzialne za tworzenie odpowiednich instytucji i polityki spo-
łecznej. 

2. Wykluczenie w perspektywie specjalizacji jest wyjaśniane pod 
kątem postępującego zróżnicowania społecznego oraz podziału 
pracy. Przyczyn wykluczenia można się dopatrywać w rela-
cjach między jednostkami o zróżnicowanych zdolnościach  
a wymianą rynkową obejmującą społeczeństwo. Ważne stają się 
umiejętności jednostek, sieci kontaktów, uczestnictwo w ryn-
kach i stowarzyszeniach. Wykluczenie jest tożsame z dyskry-
minacją. Oznacza ograniczony dostęp jednostek do społecznej 
wymiany, zasobów, działań. W paradygmacie specjalizacji, 
który nawiązuje do tradycji liberalizmu, rola państwa sprowa-
dza się do poprawy kondycji jednostek, wzmocnienia poczucia 
ich podmiotowości oraz opracowania takiego wzoru obywatel-
skości, z którego wynikałyby prawa i obowiązki jednostki. 

3. Według paradygmatu monopolizacji, wykluczenie społeczne ma 
źródło w hierarchii społecznej. Grupy uprzywilejowane mają 
większe wpływy, ograniczają innym dostęp do zasobów i ich 
dystrybuowanie – dążą tym samym do utrzymywania nierów-
ności społecznych. Ekskluzja dokonuje się poprzez praktyki mo-
nopolizacyjne, które sprzyjają ochronie zasobów posiadanych 
przez grupy uprzywilejowane. Paradygmat monopolizacji wy-
wodzi się z tradycji socjaldemokracji. Rola państwa sprowadza 
się do wyrównoważenia sił grup dominujących, kompensowa-
nia sytuacji nierówności poprzez zabezpieczenia socjalne oraz 
formułowania praw indywidualnych i wspólnotowych. 
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Opisane paradygmaty świadczą o tym, że różnice w podejściu 
do wykluczenia społecznego zależą od kontekstu kulturowego oraz 
ekonomicznego, tradycji politycznych i socjologicznych. 

Społeczne wykluczenie osób z niepełnosprawnością  

w świetle wybranych wyników badań 

Osoby z niepełnosprawnością są zaliczane do kategorii zagro-
żonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Można wyróżnić 
co najmniej trzy podstawowe obszary badawcze związane ze zjawi-
skiem wykluczenia i inkluzji osób z ograniczeniami sprawności:  
(1) przejawy wykluczenia/inkluzji; (2) uwarunkowania procesu 
wykluczenia/inkluzji; (3) konsekwencje wykluczenia/inkluzji13. 
Opracowanie nie ma na celu analizy rozproszonych pod tym 
względem wyników badań. Bardziej zasadne jest ukazanie zjawiska 
marginalizacji oraz wykluczenia społecznego osób z różnymi ro-
dzajami niepełnosprawności w początkowym okresie transformacji 
ustrojowej i czasach obecnych. 

Z długofalowych badań Antoniny Ostrowskiej i Janiny Sikor-
skiej14 wynika, że w latach 90. proces marginalizacji rzadko przybierał 
formy ekstremalne. Dzięki zabezpieczeniom społecznym niepełno-
sprawni nie doświadczali nędzy. Znajdowali się jednak w nieko-
rzystnej sytuacji w kwestiach odgrywania ról społecznych, samo-
realizacji czy relacji z resztą społeczeństwa. Kontynuowane przez 
autorki badania pod koniec dekady pozwoliły określić następujące 
typy sytuacji życiowych osób z niepełnosprawnością: aktywność 
życiowa, pasywność, wyizolowanie, upośledzenie statusowe. Wśród 
czynników wyjaśniających wymienia się: niskie wykształcenie, za-
________________ 

13 A.I. Brzezińska, R. Kaczan, P. Rycielski, Obszary i modele badań nad zjawiskami 
wykluczania i inkluzji osób z ograniczeniami sprawności, „Polityka Społeczna”, 2010, 
numer specjalny (Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób  
z ograniczeniami sprawności), s. 58–62. 

14 A. Ostrowska, J. Sikorska, Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integra-
cji, IFiS PAN, Warszawa 1996, s. 153–198. 



94 JAROSŁAW BĄBKA 

mieszkiwanie na wsi oraz starszy wiek respondentów. Z badań 
wynika, że zakres kontaktów społecznych nie był szeroki. Relacje 
ograniczały się do kontaktów z rodziną i osobami z najbliższego 
otoczenia, a także do uczestnictwa w praktykach religijnych. Sami 
niepełnosprawni deklarowali gotowość do kontaktów społecznych 
z pełnosprawnymi. Odnotowano zmiany świadczące o otwieraniu 
się naszego społeczeństwa na niepełnosprawnych. Wzrósł odsetek 
osób znających niepełnosprawnych osobiście (z 34% do 43%) oraz 
dostrzegających ich w najbliższym otoczeniu (z 40% do 68%). Po-
większyła się również grupa osób opowiadających się za integra-
cyjnymi rozwiązaniami w sferze pracy i zatrudnienia (o 7%). Au-
torki dostrzegły zmniejszającą się gotowość respondentów do 
pomocy sąsiedzkiej osobom z niepełnosprawnością (z 77% do 69%). 
Jednymi z ważniejszych czynników przeciwdziałających marginali-
zacji okazały się aktywność społeczna niepełnosprawnych, znajo-
mość przepisów ułatwiających korzystanie z przysługujących 
uprawnień oraz wpływ na sytuację innych osób z niepełnospraw-
nością. Niestety, badani rzadko angażowali się w działalność orga-
nizacji społecznych, tj. zawodowych, politycznych, kościelnych czy 
też zrzeszających niepełnosprawnych. Słabo orientowali się w przy-
sługujących im prawach oraz przywilejach. Zdaniem autorek, osoby 
z niepełnosprawnością „przegrywają w konkurencji z innymi gru-
pami, jakie pretendują do świadczeń”15. 

Zmiany dotyczące gospodarki, polityki społecznej państwa oraz 
demokratyzacji różnych dziedzin życia spowodowały, że Dorota 
Wiszejko-Wierzbicka skoncentrowała się w najnowszych badaniach 
na partycypacji społecznej i obywatelskiej osób z niepełnosprawno-
ścią, rozumianej jako uczestnictwo w różnych sferach życia spo-
łecznego, takich jak np. rodzina, rekreacja, aktywność w życiu spo-
łeczności lokalnej. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego stanowi 
ważny aspekt demokratyzacji. Społeczeństwo obywatelskie daje 
niepełnosprawnym jako grupie marginalizowanej szansę udziału  

________________ 

15 Także: B. Gąciarz, Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, 
ISP, Warszawa 2001, s. 148–151, 177. 
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w organizacjach i stowarzyszeniach, a także wpływania na środo-
wisko ich życia. Wolność, partnerstwo, odpowiedzialność są trudne 
do realizacji przez niepełnosprawnych. Według D. Wiszejko-Wierz-
bickiej16, realizowana przez dziesięciolecia polityka społeczna 
wzmacniała bierność niepełnosprawnych oraz nie prowadziła do 
kształtowania postaw obywatelskich, rozwoju umiejętności współ-
pracy i solidarności w rozwiązywaniu problemów społecznych. 
Zjawisko to jest połączone z ogólnopolską tendencją do spadku 
liczby osób działających w organizacjach społecznych oraz zani-
kiem demokracji partycypacyjnej, polegającej na uwzględnianiu 
interesów różnych mniejszości. Z badań wynika, że niska aktyw-
ność społeczna i obywatelska dotyczy osób znajdujących się w naj-
gorszym położeniu społecznym oraz materialnym17. Ludzie z ogra-
niczoną sprawnością poświęcają najwięcej uwagi rodzinie i bliskim 
relacjom, a w dalszej kolejności – pracy i nauce. Na kolejnych miej-
scach plasowały się wypoczynek i rekreacja oraz aktywność spo-
łeczna i obywatelska (ok. 8%). Osoby z niepełnosprawnością nie 
dążą do większych zmian w życiu. Istnieją bariery psychologiczne, 
społeczne oraz strukturalne, które ograniczają ich aktywność spo-
łeczną i obywatelską. Niska samoocena, brak przygotowania do 
tego rodzaju aktywności, nawyki ukształtowane w procesie eduka-
cji i w rodzinie, postawa roszczeniowa to niektóre ograniczenia 
psychologiczne, które sprzyjają tendencjom izolacyjnym wśród nie-
pełnosprawnych oraz nienawiązywaniu przez nich kontaktów z oto-
czeniem. Wśród barier społecznych wymienia się negatywne po-
stawy wobec niepełnosprawnych oraz niską wiedzę społeczeństwa 
na temat niepełnosprawności. Osoby z ograniczoną sprawnością 
wykazują słabą znajomość organizacji działających na rzecz niepeł-
nosprawnych. 
________________ 

16 D. Wiszejko-Wierzbicka, Niewykorzystana sfera. Partycypacja społeczna i obywa-
telska osób z ograniczeniami sprawności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 
2010, s. 51–77. 

17 B. Wciórka, Grupowa aktywność społeczna Polaków w latach 1998–2004. Komuni-
kat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2004, http://www.cbos.pl 
[dostęp: 15.05.2014]; D. Wiszejko-Wierzbicka, op. cit., s. 12–15, 23. 
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Przedstawione wyniki badań świadczą o tym, że wiedza społe-
czeństwa o niepełnosprawnych jest ciągle zbyt mała, a utrzymujące 
się negatywne postawy wobec tej kategorii ludzi sprzyjają tenden-
cjom izolacyjnym i marginalizującym. Konkurencyjność jako cnota 
neoliberalizmu charakteryzująca obecne czasy wymusza wśród 
ludzi zachowania rywalizacyjne, osłabia zaufanie, solidarność mię-
dzyludzką oraz zachowania prospołeczne18. Przedstawione badania 
dowodzą „kruchości kapitału społecznego” oraz braku inicjatywy 
dla samodzielnego rozwiązywania problemów przez niepełno-
sprawnych. W związku z tym pojawiają się oczekiwania wobec 
szkoły i edukacji, które powinny przygotować wychowanków do 
podejmowania aktywności społecznej oraz obywatelskiej19. Istnieje 
potrzeba edukacji na rzecz tworzenia warunków umożliwiających 
społeczną inkluzję osób z niepełnosprawnością poprzez naukę wła-
ściwego reagowania na własne ograniczenia psychofizyczne oraz 
rozwijanie kompetencji społecznych sprzyjających nawiązywaniu 
kontaktów międzyludzkich, ukazywanie znaczenia współistnienia  
i współpracy, a także przeciwdziałanie biernej i wycofanej postawie 
życiowej. 

Budowanie kapitału społecznego  

jako strategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

osób z niepełnosprawnością 

Podejmowane są próby ukazania związku pomiędzy wyklucze-
niem społecznym a kapitałem społecznym20. Ponadto w polityce 
społecznej podkreśla się znaczenie budowania kapitału społecznego 
dla przeciwdziałania społecznej ekskluzji grup defaworyzowanych. 
________________ 

18 E. Potulicka, Wolny rynek edukacyjny a zagrożenia dla demokracji, [w:] Neoliberal-
ne uwikłania edukacji, red. eadem, J. Rutkowiak, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kra-
ków 2012, s. 108–109. 

19 D. Wiszejko-Wierzbicka, op. cit., s. 51–62, 75. 
20 Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej, red.  

K.W. Frieske, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004. 
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Według Jamesa Colemana, kapitał społeczny21 to przede wszystkim 
„umiejętność współpracy międzyludzkiej w obrębie grup i organi-
zacji w celu realizacji wspólnych interesów”22. Robert D. Putnam23 
definiuje kapitał społeczny w kontekście cech organizacji społeczeń-
stwa, takich jak zaufanie, normy i powiązania, które mogą sprzyjać 
koordynacji działań. Zasadniczą formę społecznego kapitału sta-
nowią sieci obywatelskiego zaangażowania. Im są one gęstsze, tym 
większe prawdopodobieństwo współpracy ludzi. Sieci te sprzyjają 
powstawaniu norm wzajemności oraz społecznemu zaufaniu, 
umożliwiają komunikację i przepływ informacji, stanowią wzór 
przyszłej udanej współpracy. Według Marii Theiss, można wyróż-
nić trzy stanowiska dotyczące związku pomiędzy wykluczeniem 
społecznym a kapitałem społecznym24. Pierwsze polega na trakto-
waniu kategorii jako odrębnych, wywodzących się z odległych so-
bie nurtów społecznych. Chodzi np. o to, że badanie wykluczenia 
społecznego wiąże się z analizą makrospołeczną oraz systemowymi 
mechanizmami ekskluzji. Z kolei badanie kapitału społecznego po-
ciąga za sobą analizę mikrospołeczną. Kapitał społeczny jest cechą 
kultury lokalnej lub regionalnej. Przyjmuje się też, że dysponentami 
kapitału społecznego stają się jednostki i małe grupy społeczne. Te 
różnice znajdują wyraz w odmiennych koncepcjach zmiany spo-
łecznej. Kapitał społeczny to zasób, który powstaje oddolnie. Dzia-
łania dla rozwoju lokalnego polegają na zwiększaniu samoorgani-
zacji i budowaniu sieci współpracy w środowisku lokalnym. 

________________ 

21 Szerzej na temat kapitału społecznego: J. Bąbka, Przygotowanie uczniów z nie-
pełnosprawnością i pełnosprawnych do współpracy jako wyzwanie dla współczesnej eduka-
cji, [w:] Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu, red. B. Jachimczak,  
K. Pawelczak, A. Wojciechowska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014,  
s. 25–40. 

22 J. Coleman, za: M. Kwiatkowski, M. Theiss, Kapitał społeczny. Od metafory do 
badań, „Rocznik Lubuski”, 2004, t. XXX, s. 15. 

23 R.D. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych 
Włoszech, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995, s. 258, 270–271. 

24 M. Theiss, Kapitał społeczny a wykluczenie społeczne, [w:] Ubóstwo i wykluczenie 
społeczne – perspektywa poznawcza, ed. cit., s. 144. 
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Zmiany społeczne wynikające z koncentracji na ekskluzji i inkluzji 
społecznej przyjmują formy programów na rzecz upodmiotowienia 
grup marginalizowanych, oddolnych głosów mających wpływ na 
decyzje polityczne. 

Z drugiego stanowiska wynika, że kapitał społeczny zawiera się 
w koncepcji wykluczenia społecznego. Oznacza to, że jego niskie 
zasoby są możliwym, ale niekoniecznym składnikiem wykluczenia 
społecznego grup i osób. Takie podejście pozwala ujmować wyklu-
czenie społeczne w kategorii wielowymiarowego ubóstwa, niedo-
statku możliwości oraz braku partycypacji w różnych sferach życia 
społecznego. Ubóstwo dotyczące kapitału społecznego wyraża się 
w braku dostępu do szerokich sieci społecznych w odróżnieniu od 
powiązań jednostki z rodziną. Wykluczenie jako niski poziom par-
tycypacji społecznych przejawia się zarówno w braku znajomych, 
jak i w ograniczonym udziale jednostki lub grupy w produkcji, 
konsumpcji, kulturze, wypoczynku, a także życiu politycznym 
(udział w wyborach itp.). Istnieją dowody na współwystępowanie 
niskiego kapitału społecznego z wykluczeniem w różnych sferach 
życia25. 

Zgodnie z trzecim stanowiskiem, kapitał społeczny i wyklucze-
nie społeczne to kategorie, które się przecinają. Niski kapitał spo-
łeczny może być elementem wykluczenia społecznego. Sens kapita-
łu społecznego znacznie wykracza poza przeciwieństwo społecznej 
izolacji, utożsamianej z wykluczeniem. W ujmowaniu kapitału spo-
łecznego ważna jest nie tylko skala kontaktów społecznych, tj. liczba 
osób, z którymi ktoś utrzymuje kontakty, lecz także charakterystyka 
relacji społecznych, stwarzających różne możliwości działania.  
M. Theiss uważa, że odwoływanie się do koncepcji kapitału spo-
łecznego może dostarczać polityce społecznej koncepcji działań na 
________________ 

25 Istnieją związki pomiędzy różnymi typami wykluczenia (np. fizycznego, 
normatywnego, materialnego) a kontaktami towarzyskimi, pomiędzy kapitałem 
społecznym wyrażającym się w udziale w wyborach, w życiu społeczności lokalnej 
a wykluczeniem społecznym. Zob. J. Czapiński, Rodzaje wykluczenia społecznego, [w:] 
Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, red. idem, T. Panek, Rada 
Monitoringu Społecznego, WSFiZ w Warszawie, Warszawa 2009, s. 342–343. 
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rzecz walki z problemem wykluczenia. Szczególną rolę w teorii 
kapitału społecznego odgrywają tzw. powiązania pomostowe,  
tj. słabe ze względu na częstotliwość, niehierarchiczne oraz łączące 
osoby o różnych charakterystykach społeczno-ekonomicznych. 

Wyróżnia się trzy stanowiska, z których wynikają rozmaite stra-
tegie działań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: (1) defe-
tystyczne; (2) upodmiotowiające; (3) komunitariańskie. Podejście 
defetystyczne polega na tym, że więzi społeczne osób marginalizo-
wanych przyczyniają się do podtrzymywania i utrwalania zjawiska 
wykluczenia społecznego. Stanowisko to może być uzasadnieniem 
dla zaniechania działań przeciwdziałających marginalizacji i wy-
kluczeniu. Strategia upodmiotowienia zakłada wzmacnianie więzi 
w obrębie grup ludzi podobnych do siebie. W kontekście wykorzy-
stania teorii kapitału społecznego dla przeciwdziałania zjawisku 
społecznego wykluczenia znaczenia nabiera podejście komunita-
riańskie. W tym ujęciu podkreśla się znaczenie relacji międzyludz-
kich, będących podstawą budowania kapitału pomostowego w śro-
dowisku lokalnym26. 

Z przedstawionych ujęć wynikają nieco inne kierunki przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu. Mogą one wiązać się z odgór-
nymi działaniami na wyższych szczeblach politycznego decydowa-
nia w zakresie usuwania barier w dostępie do pracy i edukacji czy 
walki z ubóstwem, mieć charakter programów upodmiotowienia. 
Zgodnie z ideą niniejszego opracowania, szans na przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu osób z ograniczeniami sprawności moż-
na dopatrywać się w więziach międzyludzkich, postawach, rozwi-
janiu społecznych kompetencji u przedstawicieli grup ryzyka oraz 
budowaniu sieci współpracy we wspólnotach lokalnych. Wynika  
z tego, że w trakcie poszukiwań czynników sprzyjających społecz-
nej inkluzji grup marginalizowanych warto się skoncentrować na 
strukturze i kulturze społeczności, w których są one zlokalizowane. 
Takie podejście nawiązuje do trzeciego stanowiska na temat relacji 

________________ 

26 W Polsce realizacja takich działań znajduje uzasadnienie w Strategii wspiera-
nia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2009–2015. 
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wykluczenie – kapitał społeczny oraz podejścia komunitariańskie-
go. Kapitał społeczny ułatwia współpracę i skoordynowane działa-
nia, a także realizację zbiorowych przedsięwzięć. M. Theiss słusznie 
zauważa, że idea „zintegrowanej i obywatelskiej wspólnoty lokal-
nej” jawi się jako nierealistyczna i utopijna, ale zyskuje dużą popu-
larność w polityce społecznej27. 

Budowanie w szkole kapitału społecznego  

poprzez przygotowanie uczniów  

z niepełnosprawnością do współpracy 

W opracowaniu przyjęto, że edukacja, w której trakcie przygo-
towuje się wychowanków z niepełnosprawnością do współpracy, 
przyczynia się do rozwijania umiejętności budowania sieci społecz-
nych28. Wyróżnione przez Paula Bullena i Jenny Onyx29 wyznaczni-
ki kapitału społecznego, takie jak: działanie w ramach sieci, wza-
jemność, zaufanie, normy społeczne, wspólnota, postawa aktywna, 
zaangażowanie się ludzi we wspólne działanie, towarzyszą współ-
pracy. Maria Dudzikowa przekonuje o konieczności położenia 
większego nacisku w procesie wychowania na kwestie związane  
z kapitałem społecznym: „Jeszcze nigdy nie byliśmy w takiej sytua-
cji, kiedy to właśnie pytanie o kapitał społeczny i perspektywy jego 
rozwoju w środowisku szkolnym miało tak wielką rangę jak obec-
nie”30. Badania dowodzą małych szkolnych zasobów kapitału spo-
łecznego w wymiarze społecznego zaangażowania wychowanków. 
Współczesna szkoła nie stwarza możliwości aktywności w sferze 
________________ 

27 M. Theiss, Kapitał społeczny…, ed. cit., s. 144. 
28 Szerzej na ten temat: J. Bąbka, op. cit. 
29 P. Bullen, J. Onyx, za: W. Dyduch, Składniki i wymiary kapitału społecznego or-

ganizacji, „Organizacja i Kierowanie”, 2004, nr 1, s. 47–49. 
30 M. Dudzikowa, Erozja kapitału społecznego w szkole w atmosferze nieufności, [w:] 

Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania, red. eadem,  
S. Jaskulska, R. Wawrzyniak-Beszterda, E. Bochno, I. Bochno, K. Knasiecka-Falbier-
ska, M. Marciniak, t. II, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011, s. 42. 
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publicznej, swobodnego wyrażania własnych opinii na łamach  
mediów szkolnych czy praktycznego uczestniczenia w nauce współ-
rządzenia, demokracji, współdziałania społecznego oraz współod-
powiedzialności. Uczniowie doświadczają presji rywalizacji i indy-
widualnego sukcesu31. Niepełnosprawna młodzież nie dysponuje 
doświadczeniem uczestnictwa we współdziałaniu, które stwarzało-
by szansę upodmiotowienia w przestrzeni szkolnej, a następnie 
lokalnej32. Kapitał społeczny z jednej strony jest zapisany w kultu-
rze grupy, z drugiej zaś może być powiększany poprzez umiejętne 
inwestowanie w ludzi. Wiąże się z kapitałem ludzkim, trakto-
wanym jako zasób zdrowia pojedynczych ludzi, skumulowana 
wiedza, kompetencje, zdolności do podejmowania działań i rozwią-
zywania różnych problemów, w tym również umiejętność współ-
pracy33. Według Anety A. Wiktorzak, budowanie kapitału ludzkie-
go „obejmuje zmiany w umiejętnościach i zdolnościach, natomiast 
kapitał społeczny powstaje, gdy stosunki międzyludzkie ulegają 
zmianie w sposób ułatwiający współpracę i współdziałanie”34. Bu-
dowanie w szkole kapitału społecznego polega na zidentyfikowa-
niu jego składników, czyli tego, co tkwi w ludziach – kapitału ludz-
kiego (wiedzy, umiejętności), a także oddziaływaniu na to, co ma 
wpływ na ich działania, np. gotowość do współpracy. Wynika  
________________ 

31 Eadem, Ku sprawstwu, współpracy i refleksyjności poprzez ich doświadczanie  
w edukacji szkolnej. Brunerowskie przesłanie w praktyce, [w:] Doświadczenia szkolne 
pierwszego rocznika edukacji, red. eadem, R. Wawrzyniak-Beszterda, Oficyna Wy-
dawnicza Impuls, Kraków 2011, s. 337–413. 

32 J. Bąbka, Zachowania kooperacyjne w sytuacjach zadaniowych u młodzieży w okresie 
wczesnej adolescencji. Analiza porównawcza młodzieży pełnosprawnej i z różnymi ograni-
czeniami sprawności, Oficyna Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012,  
s. 244–245, 254. 

33 S. Walukiewicz, Kapitał ludzki i społeczny jako przedmiot badań pedagogicznych, 
[w:] Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej: XV Krajowa 
Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Kielce 4–6 grudnia 2009 r., red. B. Niemierko, 
M.K. Szmigiel, Grupa Tomami, Kraków 2009, s. 97–98. 

34 E.A. Wiktorzak, Kapitał społeczny szkoły, [w:] Badania międzynarodowe i wzory 
zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej: XV Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, 
Kielce 4–6 grudnia 2009 r., ed. cit., s. 258. 
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z tego, że budowanie pozytywnego kapitału społecznego polega  
na rozwijaniu relacji mających u podstaw zaufanie, współpracę, 
otwartość itp. 

Konkluzja 

Przedstawione wyniki badań potwierdziły kruchość kapitału 
społecznego wśród osób z ograniczeniami sprawności. Idea budo-
wania kapitału społecznego stanowi przykład strategii edukacyjnej 
mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób  
z niepełnosprawnością. To tylko zarys strategii edukacyjnej, w któ-
rej wykorzystuje się budowanie kapitału społecznego poprzez na-
ukę współpracy osób niepełnosprawnych. Wymagane są dalsze 
poszukiwania, umożliwiające przedstawienie idei w działaniu. 
Koncentracja na współpracy wynika z ustaleń A.I. Brzezińskiej  
z zespołem o pierwszoplanowej roli kontaktów społecznych dla 
społecznej inkluzji ludzi marginalizowanych. Badacze uważają, że 
do czynników przeciwdziałających wykluczaniu i ułatwiających 
inkluzję należą m.in. zakres i jakość sieci społecznych (rodzinnych, 
sąsiedzkich, przyjacielskich). Oznacza to, że zarówno w kształceniu 
segregacyjnym, integracyjnym, jak i inkluzyjnym warto uwzględ-
niać programy edukacyjne rozwijające u niepełnosprawnych wycho-
wanków umiejętności budowania sieci społecznych dzięki modyfi-
kowaniu codziennych interakcji, co przypomina rodzaj interwencji 
prewencyjnej. „Taki model edukacji poza walorami proinkluzyjny-
mi przyczynia się do tworzenia naturalnych sieci wsparcia, które 
powstają podczas wspólnych działań”35. Edukacja przygotowująca 
do współpracy stanowi część posiadanego kapitału społecznego 
jednostki oraz zestaw cech i umiejętności, które ułatwiają życie  
w społeczeństwie36. 

________________ 

35 A.I. Brzezińska, R. Kaczan, P. Rycielski, Układ czynników…, ed. cit., s. 62, 89. 
36 Ibidem, s. 79, 89. 
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Importance of Self-Concept in the History  

of Special Education 

Throughout the history of special education, those concerned 
with children with learning problems have not focused solely on 
cognitive outcomes, but have expressed concerns regarding affec-
tive and social outcomes as well. In the early 20th Century, students 
________________ 
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with academic weaknesses were removed from the regular class-
room and enrolled in ungraded classes to prevent continued failure 
in both academic achievement and social situations in the belief that 
these failure experiences had consequences for children, particularly 
in the way they viewed themselves. The idea that students would 
benefit from academic successes in ungraded classes also led to the 
belief that they would then feel better about themselves; thus, their 
self-esteem would be improved. 

Likewise, the efficacy studies conducted in the 1950s and early 
1960s focused on academic achievement and social and personal 
adjustment (Guskin & Spicker 1968). Sociometric techniques re-
vealed that students with cognitive deficits benefited socially in self- 
-contained classrooms because their low social skills resulted in 
rejection and neglect by peers in regular classes. In several studies, 
it was determined that students with low IQs enrolled in regular 
classes were seldom selected as friends by nondisabled peers (John-
son 1950; Johnson & Kirk 1950). 

However, concern over the possible negative impact of labeling 
and segregation of students on the basis of their cognitive abilities 
has moved educators toward the current trend of mainstreaming. 
Gottlieb captured the anticipated social benefits of mainstreaming 
with the term “the contact hypothesis” (Gottlieb 1981), which pre-
dicts that increased interaction between disabled and nondisabled 
children will prove to 

nondisabled students that there is nothing to fear from students 
with disabilities and that through contact with them, nondisabled 
students will learn that they (i.e., those with low cognitive skills) are 
just as likable as nondisabled children. Increased contact was also 
anticipated to result in increased acceptance of students with disa-
bilities. Unfortunately, Gottlieb’s (1981) review of research on the 
impact of mainstreaming led him to conclude the exact opposite. 
The more the nondisabled children became familiar with disabled 
children, the less accepting the nondisabled were of the children 
with mental retardation. 
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Originally, the three anticipated beneficial outcomes of main-
streaming articulated by Gottlieb included the following: increased 
peer acceptance and decreased peer rejection, positive social interac-
tions between disabled and nondisabled children, and the modeling 
of appropriate social behaviors of nondisabled children by disabled 
children. All of these outcomes are directly related to a child’s self- 
-concept which again illustrates the importance that self-concept has 
had throughout the history of special education when placements 
have been evaluated in terms of whether the child feels better about 
himself/herself. However, the benefits anticipated by proponents of 
mainstreaming have not been realized (Gresham 1982). 

A meta-analysis by Chapman (1988) revealed that main-
streamed settings did not lead to higher self-concepts for students 
with learning disabilities. Students with academic handicaps are 
often rejected or otherwise negatively evaluated by their nonhandi-
capped peers in regular classes. Chapman also argued that the aca-
demic self-concept of students with educational handicaps suffered 
due to the competitiveness of the regular classroom. The meta-
analysis on self-concept of LD students contrasted the effect of dif-
fering educational settings on self-concept. The author reported that 
effect sizes ranged for LD students in mainstreamed settings from 
.05 to –1.48, in contrast to the effect size for LD students in segrega- 
ted settings which ranged from –.30 to –1.08. These findings show 
that LD students had relatively lower self-concept scores when 
mainstreamed in comparison with the self-concept scores found for 
LD students in segregated class placements. Chapman also empha-
sized that negative comparisons made by the teachers and peers of 
students with educational handicaps are factors that contributed to 
a lowered self-concept for students with disabilities. 

Another service delivery model that has caught the attention of 
many educators recently is full inclusion. In its more extreme form, 
advocates for this model argue that general education classes are 
the best place to educate all students. The anticipated benefits men-
tioned by proponents of full inclusion are primarily, if not exclu-
sively in the areas of peer acceptance, self-concept, and social skills 
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(Fuchs & Fuchs 1994; MacMillan, Gresham & Forness 1996). Full 
inclusion does not involve students with mild disabilities (Fuchs & 
Fuchs 1994); rather, it is advocated on behalf of those with more 
severe disabling conditions. 

Despite the many changes in the way that children with disabili-
ties have been educated, one outcome that has been continually 
mentioned as an important consideration has been the impact of the 
placement/treatment on self-concept. Self-concept has been defined 
as “a person's perception of himself” (Shavelson, Hubner & Stanton 
1976, p. 411). These perceptions are influenced by significant others 
as well as specific experiences in one's environment. “One's percep-
tions of himself are thought to influence the ways in which he per-
ceives himself” (Shavelson et al. 1976, p. 411). 

Definitional Models of Self-Concept 

Strein (1993) has described four distinct models of self-concept 
that have been detailed in the literature. These represent different 
ways of conceptualizing self-concept which, in turn, have implica-
tions for educational interventions. The four models will be de-
scribed and scales for assessing self-concept associated with each of 
these models will be identified. 

Nomothetic Model 

From this perspective, self-concept is conceptualized as unidi-
mensional. One's behavior is affected by a global positive or nega-
tive view of one's self in varying situations. Individual self-percep-
tions are not separated into separate domains in the nomothetic 
approach, but rather under a single general factor. Because it is uni-
dimensional, the nomothetic model postulates that a generalized 
view of one's self leads to behavior in a wide variety of domains 
including school performance and achievement. Therefore, it does 
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not contain a specifically defined academic self-concept or any other 
subscales (Strein 1993). 

Two instruments yield one global rating in self-concept and ope- 
rationalize this view: Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg 1965) 
and the original version of the Piers-Harris Children's Self-Concept 
Scale (Piers 1969). The fact that over 100 research articles published 
between 1983 and 1988 used the Rosenburg scale as the primary 
measure of self-concept demonstrates that one global rating of self- 
-concept is, or was, a widely held view (Strein, Cain, Edelman & 
Schwalb 1989). The original Piers-Harris was reported to be “… the 
most widely used and highly recommended self-concept instrument 
for children” (Marsh & Holmes 1990, p. 91). 

Changes in global self-concept would have generalized effects 
on behavior in a wide variety of domains. One could assume that 
success in one domain will positively affect global self-concept 
which would then affect behavior positively in another area. There-
fore, the nomothetic model supports such interventions as self- 
-concept enhancement curricula, individual counseling, and in-
volvement in extracurricular activities as a vehicle to success in 
school. For instance, if success occurs in one area, general self- 
-concept will improve which enhances behavior in all areas because 
of the importance this view holds for global self-concept (Strein 
1993). 

Hierarchial Model 

This model stresses a multidimensional view of self-concept. It 
is typically represented schematically as a pyramid with general 
self-concept at the apex, academic self-concept and nonacademic 
self-concept (subsumes self-concept of physical skills such as peer 
relationships and physical appearance) at the middle level, and spe-
cific sub-domains (e.g., English self-concept, math self-concept, and 
nonacademic behavior) underneath the intermediate level (Strein 
1993). Strein noted that a critical and consistent finding within the 
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hierarchial model is that academic grades in specific subject areas 
are more highly related to self-concept in their respective areas than 
they are to other areas of self-concept. For example, the following 
correlations were found: math grades versus math self-concept,  
.60; math grades versus English self-concept, .11. The specific com-
ponents of this model may vary among theorists, but the basic form 
is the same. 

The hierarchial model has been tested in many ways and has  
a solid base of research to support it. The structure of the model 
appears to be consistent across gender and cultures including the 
U.S., Canada and Australia. However, in this model, the specific 
self-concept dimensions become less related to one another as the 
child's age increases (Byrne & Shavelson 1986); that is, it becomes 
more differentiated. 

Subject-specific self-concept can be differentiated from grades in 
corresponding subjects. This has been shown in studies using dif-
ferent academic self-concept measures (Byrne & Shavelson 1986) or 
student and teacher ratings of academic self-concept (Marsh, Parker 
& Smith 1983). A critical and consistent finding within the hierar-
chial model is that academic grades in specific subject areas are 
more highly related to self-concept in their respective areas than 
they are to other self-concept areas (Strein 1993). 

A study by Byrne and Shavelson (1986) used an 11th- and 12th- 
-grade sample and found the following correlations: English grades 
versus English self-concept, .44; English grades versus math self- 
-concept, .24; math grades versus math self-concept, .60; math grades 
versus English self-concept, .11. Based on this example, the hierar-
chial model postulates an indirect effect of academic achievement 
on global self-concept, proceeding through academic self-concept. 

Certain educational interventions are consistent with the model 
which focuses on domain specific interventions (Craven, Marsh & 
Debus 1991). First, children given feedback in small groups by re-
searchers showed changes in academic self-concept, while children 
given similar feedback by their classroom teachers showed no such 
changes. Second, changes in academic self-concept were unrelated 
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to changes in measured achievement. Third, interpersonal interac-
tions may have been the most salient feature of the intervention 
because the largest change was in peer self-concept. The interven-
tion was only eight weeks long and did not include any skill- 
-training in math or reading (Strein 1993). This differs sharply with 
interventions from the nomothetic model and also demonstrates the 
need for further research in the area of interventions using the hie- 
rarchial model of self-concept. 

Taxonomic Model 

The taxonomic model is closely related to the hierarchial model. 
It postulates a multidimensional view of self-concept as well. How-
ever, the various components are not as closely related to one  
another as is expected in the hierarchial model (Strein 1993). 

A study using a clustering of self-perceptions that included  
a “school self” cluster among others was consistent with the taxo-
nomic model because the clusters were relatively independent (Soa-
res & Soares 1982, 1983). 

The implications for educational interventions are similar to 
those of the hierarchial model. The only difference would be that  
a change in a self-concept domain would not necessarily lead to any 
changes in another domain because they are not interrelated (Strein 
1993). 

Compensatory Model 

This model is also multifaceted, although it allows for relation-
ships between facets. The compensatory model has been utilized 
more often for students with disabilities and some believe that it 
best explains their self-concept (Strein 1993). For instance, if a stu-
dent is an excellent athlete, he may not feel so poorly about himself 
if he does not succeed academically because of a reading deficit. 
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Therefore, it is postulated in this model that success in one area 
compensates for failures in another. 

This model has been based on the fact that the nonacademic self- 
-concept of disabled and nondisabled children rarely differs as mar- 
kedly as do the academic self-concept. Nevertheless, many resear- 
chers have argued against this model raising the following points:  
(a) the self-concept components would be inversely related to one 
another creating negative correlations and the literature has not 
demonstrated this; (b) the idea that the academic self-concept of stu-
dents with learning problems are not affected has not been supported 
and; (c) a better explanation for weaknesses in specific areas is that 
people tend to underestimate their own problems (Strein 1993). 
Overall, based on the compensatory model's lack of supportive re-
search, discussing educational interventions does not seem merited. 

A definitional summary of self-concept is that most theoreticians 
agree that it is multifaceted (multidimensional), becomes increa- 
singly differentiated with age, and there is some debate over 
whether or not it is hierarchial in its organization. Continued re-
search in the area of self-concept will lead to improved interven-
tions for children in both home and educational settings. 
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Samoświadomość w Stanach Zjednoczonych:  
historia i definicje 

S t r e s z c z e n i e  

Samoocena jest konstruktem teoretycznym ważnym dla rozwoju dzieci, a zwłaszcza 
dla dzieci z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością w historii edukacji specjal-
nej. Artykuł ten prezentuje poglądy na temat roli, jaką odgrywa samoocena w dzie-
dzinie kształcenia specjalnego i jak wpłynęła na dzieci w historii edukacji w Stanach 
Zjednoczonych. Definicyjne modele samooceny będą prezentowane i analizowane 
w świetle wpływu skutków społecznych na rozwój poznawczy. 

SŁOWA KLUCZE: samoocena, niepełnosprawność intelektualna, edukacja, Stany 
Zjednoczone
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Jedną z najnowszych pozycji wydawniczych z pogranicza pedagogiki  
i pedagogiki specjalnej stanowi książka Danuty Apanel pt. Teoria i praktyka 
kształcenia integracyjnego w Polsce w latach 1989–2012. Autorka tego obszer-
nego opracowania wykorzystała materiał empiryczny oraz bogaty zbiór 
bibliograficzny. Poruszyła wiele wątków, dzięki czemu jej publikację warto 
polecić osobom zajmującym się tematyką edukacji integracyjnej zarówno 
zawodowo, jak i naukowo. Książka ta powstała w wyniku długoletnich 
badań autorki nad kondycją oraz procesem kształtowania się szkolnictwa 
integracyjnego w naszym kraju. Przedmiotem analizy stało się szkolnictwo 
integracyjne na wszystkich etapach – od edukacji przedszkolnej po wyższą. 
Celem dociekań było zbadanie różnych aspektów przeobrażeń szkolnictwa 
integracyjnego – od architektonicznego dostosowania budynków szkol-
nych i rozwoju bazy dydaktycznej, poprzez tendencje wiążące się z liczbą 
uczniów uczestniczących w edukacji integracyjnej oraz zmian zachodzą-
cych w kształceniu studentów z niepełnosprawnością, aż po kwalifikacje 
kadry pedagogicznej i charakterystykę instytucji wspierających oświatowe 
działania integracyjne. Pozycja autorstwa Danuty Apanel wypełnia pewną 
lukę, jak dotąd bowiem powstało niewiele opracowań naukowych podej-
mujących historyczne aspekty kształcenia integracyjnego. Przy poruszaniu 
poszczególnych zagadnień autorka kieruje się zasadą: „od ogółu do szcze-
gółu”, która wyznacza strukturę poszczególnych rozdziałów. W pierwszej 
kolejności omawia aspekty o charakterze uniwersalnym i koncepcyjnym,  
a w dalszych częściach książki uszczegóławia je i przenosi na grunt polski. 
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Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym z nich zostały 
omówione geneza oraz rozwój różnych koncepcji integracyjnych w eduka-
cji. Autorka przywołuje działalność, myśli i poglądy osób mających nieba-
gatelny wpływ na rozwój pedagogiki jako nauki – powołuje się na takie 
nazwiska jak: Vives, Morus, Komeński, Pestalozzi, Séguin, Decroly, Jotey-
ko, Montessori, Grzegorzewska, Freinet, Suchomiński, Korczak, Radlińska, 
Dega, Hulek. Elementem wspólnym dla tych wszystkich postaci jest postu-
lat powszechnego i równego dostępu do edukacji, niezależnego od statusu 
materialnego czy kondycji psychofizycznej. Tym samym podkreślone zo-
staje to, że idee integracyjne nie są niczym nowym. Ich geneza sięga po-
czątków humanistyki – są one w niej głęboko zakorzenione. 

Następnie autorka analizuje teoretyczne podstawy kształcenia integra-
cyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem elementarnych praw osób  
z niepełnosprawnością podkreślonych w międzynarodowych dokumen-
tach oraz koncepcjach, które zyskały już status uniwersalnych i aktualnie 
wyznaczają kierunek kształtowania polityki w wielu państwach. Pojęcie 
„integracja” jest rozpatrywane w świetle teorii socjologicznych, które stały 
się bazą do rozważań na gruncie edukacyjnym. Poruszone zostały m.in. 
następujące wątki: mechanizmy stereotypizacji, koncepcja piętna Goffma-
na, egalitaryzm Bakera, normalizacja Nirjego. Analiza ta nie jest jedno-
stronna – pod uwagę wzięto w niej również argumenty przeciwników 
integracji. Dzięki temu czytelnik może uzyskać całościowy i obiektywny 
obraz problemu. Kontynuacją oraz uzupełnieniem wątku socjologicznego 
jest prezentacja wyników badań własnych autorki nad postawami miesz-
kańców Słupska wobec osób z niepełnosprawnością. 

Dalej zostały omówione zalety i słabe strony różnych systemów kształ-
cenia osób z niepełnosprawnością. Umożliwia to pełniejszy wgląd w oma-
wianą tematykę i możliwość dokonania porównań. Opisy poparto przy-
kładami rozwiązań stosowanych w różnych krajach: w Niemczech, Anglii, 
Japonii i we Włoszech. 

Rozdział drugi poświęcono aspektom psychomedycznym i prawnym 
niepełnosprawności. Zawarto w nim szczegółową charakterystykę po-
szczególnych rodzajów niepełnosprawności, wybranych zaburzeń psy-
chicznych oraz rozwojowych. Ponadto autorka zestawiła statystyki doty-
czące aspektów ilościowych poszczególnych jednostek klinicznych (dane 
GUS z lat 1989–2012). Przeanalizowała również międzynarodowe doku-
menty stanowiące o prawach osób z niepełnosprawnością: Deklarację ma-
drycką, Deklarację z Salamanki, Światową deklarację „Education for All”, 
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konwencje praw dziecka, człowieka oraz osób niepełnosprawnych. W dal-
szej części książki zawęziła te aspekty do doświadczeń polskich. 

W rozdziale trzecim uwzględniono analizę uregulowań prawnych do-
tyczących edukacji osób z niepełnosprawnością w strukturach szkolnictwa 
ogólnodostępnego na poziomie krajowym. Posłużyły do tego rozporzą-
dzenia MEN z lat 2001–2010. 

W dalszej części opracowania przeanalizowano głównie materiał empi-
ryczny uzyskany przez autorkę podczas badań kondycji polskiego kształce-
nia integracyjnego. Badania miały charakter ilościowy. Zostały przeprowa-
dzone na podstawie danych dostarczonych przez kuratoria oświaty 
Ośrodkowi Rozwoju Edukacji w latach 2005–2012, analizy statystyk groma-
dzonych w GUS i ankiet przeprowadzonych przez autorkę w szkołach inte-
gracyjnych na terenie całego kraju. Autorka porównała sytuację w różnych 
województwach, co pozwala wskazać regiony, w których wciąż są potrzebne 
zmiany. Na początku sytuacja była badana w kontekście rozwoju infrastruk-
tury szkolnej, głównie różnych dostosowań architektonicznych. Kolejny etap 
badań poświęcono opisowi specyfiki organizacji pracy w placówkach inte-
gracyjnych. Wyraźnie zarysowuje się tendencja do wzrostu liczby dzieci  
i młodzieży w integracyjnych formach kształcenia przy jednoczesnym spad-
ku liczby uczniów szkół specjalnych. Widać również, że edukacja integracyj-
na jest bardziej popularna na poziomie przedszkola oraz klas I–III szkół 
podstawowych, co może świadczyć o istnieniu skuteczniejszych rozwiązań 
stosowanych na pierwszych etapach edukacyjnych. Następnym aspektem 
była jakość usług edukacyjnych badana na podstawie wskaźnika obiektyw-
nego, za jaki uznano obecność dodatkowego pedagoga i dostępność usług 
specjalistycznych w placówkach integracyjnych. W dalszej kolejności omó-
wiono działalność różnych instytucji i organizacji promujących, podtrzymu-
jących oraz rozwijających proces kształcenia integracyjnego. Uwzględniono 
przy tym funkcje i zadania gmin, powiatów, województw oraz innych jed-
nostek publicznych związane z osobami z niepełnosprawnościami. Opisano 
również działalność najważniejszych organizacji pozarządowych funkcjonu-
jących w poszczególnych regionach kraju. Przeprowadzone badania ukazują 
ogólne tendencje rozwoju szkolnictwa integracyjnego w Polsce oraz dostar-
czają materiału do porównań z innymi krajami. W końcowej części książki 
autorka podsumowała wyniki prac oraz sformułowała wnioski dla praktyki. 
Jej uwagi i postulaty są bardzo trafne. Autorka zaproponowała praktyczne 
rozwiązania istniejących problemów, warte wzięcia pod uwagę w procesie 
projektowania zmian. 
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Ostatni rozdział został poświęcony osobie nauczyciela i jego roli  
w procesie edukacji uczniów z niepełnosprawnością w warunkach integra-
cji. W tekście uwzględniono zadania zarówno pedagogów specjalnych, jak 
i tak zwanych nauczycieli „wiodących” oraz przedmiotowych. Autorka 
rozpatruje te kwestie z różnych perspektyw, bierze pod uwagę specyficzne 
i niespecyficzne kompetencje nauczycieli, ich predyspozycje osobowościo-
we, wiedzę, postawy. Podejmuje również wątek kształcenia pedagogów 
dla potrzeb edukacji integracyjnej z uwzględnieniem możliwości rozwoju 
zawodowego oraz instytucji prowadzących studia w tym zakresie. 

Jak widać, zakres omawianego opracowania jest niezwykle szeroki. 
Poruszono w nim wiele wątków składających się na niemal kompletny 
obraz polskiego kształcenia integracyjnego na przestrzeni lat 1989–2012. Ze 
względu na bardzo szeroką analizę teoretyczną różnych aspektów związa-
nych z pedagogiką specjalną publikacja ta może być traktowana nawet jako 
podręcznik akademicki. Jako że nie opracowano jeszcze solidnych podstaw 
teoretycznych pedagogiki integracyjnej, a wiedza naukowa na ten temat 
jest dość fragmentaryczna, pozycja autorstwa Danuty Apanel, stanowiąca 
bardzo wartościowe kompendium w tym zakresie, zdecydowanie może 
zostać polecona wszystkim osobom zainteresowanym kształceniem inte-
gracyjnym. 
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Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 4/2014 

Sprawozdanie z konferencji naukowej  

„Rodzice a dorosłość”  

(Poznań, 24–25 października 2014 r.) 

Podczas międzynarodowych konferencji organizowanych przez Sto-
warzyszenie Na Tak oraz Zakład Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach Spotkań Na Tak jest poruszana 
szeroko rozumiana problematyka podmiotowości osób niepełnospraw-
nych. W konferencjach tych co roku biorą udział zarówno teoretycy, jak  
i praktycy – pracownicy naukowi, terapeuci, nauczyciele, pedagodzy, psy-
chologowie, rehabilitanci, opiekunowie, pracownicy socjalni, studenci,  
a także członkowie rodzin osób dotkniętych niepełnosprawnością. 

Tempo przemian zachodzących w XXI w. i związane z nimi dylematy 
codziennej egzystencji znacznie utrudniają budowanie więzi międzyludz-
kich. Jest to problem dostrzegany i analizowany przez współczesnych 
humanistów również w odniesieniu do pełnosprawnych członków społe-
czeństwa. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną przy-
biera on jeszcze większe rozmiary, gdyż dla nich pośpiech jest barierą 
uniemożliwiającą nawiązanie jakiegokolwiek kontaktu. Spotkanie i podję-
cie dialogu z osobą wielorako niepełnosprawną wymagają skupienia oraz 
poświęcenia jej większej uwagi. Jako osoby w pełni sprawne często nie 
mamy świadomości, jakie bariery musi pokonać nasz niepełnosprawny 
rozmówca, aby wejść z nami w interakcję. Jest to obszar wymagający 
znacznego nakładu sił specjalistów, których zadanie polega na szerzeniu 
wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania osób z dysfunkcjami i akcento-
waniu tego, że ich aktywność zależy w dużej mierze od panującej atmosfe-
ry oraz zewnętrznych okoliczności, czyli również od nas. 
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Świat osób niepełnosprawnych to połączenie bezpiecznych punktów 
odniesienia z wywołującymi poczucie niepewności elementami niemiesz-
czącymi się w zasięgu tych punktów. Oznacza to, że tylko sytuacje pewne, 
niekrępujące, dające poczucie swobody, pełne akceptacji są tymi, w których 
osoby niepełnosprawne intelektualnie mają szansę otworzyć się i nawiązać 
relacje pozwalające na rozwój. 

Niezauważanie problemu niepełnosprawności przyczynia się do ist-
nienia barier architektonicznych, do zaburzeń i cierpkości relacji oraz bra-
ku inicjatywy w podejmowaniu działań na rzecz społecznej jedności przy 
jednoczesnej różnorodności. Pomijanie tematu to również ryzyko zawie-
dzionych nadziei i trudnych przeżyć osób niepełnosprawnych, bezsku-
tecznie poszukujących kontaktu ze światem zewnętrznym, który – choć  
w zasięgu ręki – bywa dla nich odległy i niedostępny. 

Inicjatorzy Spotkań Na Tak dokładają wszelkich starań, by konferencje 
przyciągały również ludzi spoza środowisk specjalizujących się w kwe-
stiach niepełnosprawności oraz pedagogiki specjalnej, czyli tych, dla któ-
rych omawiane zagadnienia są dalekie i obce. Podczas słuchania i obser-
wacji doświadczonych praktyków mogą oni oswoić się ze zjawiskami 
powszechnymi, lecz marginalizowanymi. 

Konferencja „Rodzice a dorosłość”, która odbyła się w Poznaniu  
w dniach 24–25 października 2014 r., wzbudziła spore zainteresowanie. 
Wzięło w niej udział blisko 250 osób z całej Polski oraz goście z Niemiec 
i Francji. Wystąpili cenieni prelegenci: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, 
prof. dr hab. Anna Sobolewska, dr Lore Brüggemann oraz mgr Łucja Cofta. 

Profesor Zbigniew Izdebski, pedagog i seksuolog, specjalista z zakresu 
poradnictwa rodzinnego, w swoim wystąpieniu poświęconym tematyce 
zdrowia seksualnego odniósł się zarówno do osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, jak i niezwykle ważnego, a bagatelizowanego wątku seksual-
ności ich rodziców. Podkreślił również znaczenie pogłębiania wiedzy w tej 
dziedzinie przez specjalistów i terapeutów, ukazał przestrzeń do ciągłego 
rozwijania kompetencji oraz zasobów w pracy z osobami z niepełnospraw-
nością intelektualną. Podniósł kwestię świadomości własnej seksualności 
jako nieodłącznego elementu świadomości seksualności swoich dzieci, rów-
nież niepełnosprawnych. Omówił rzadko poruszane wątki braku intymności 
i bliskości oraz pojawiającego się w ich obliczu strachu przed wywołaniem 
potrzeb seksualnych u dziecka. W sposób niezwykle przystępny wyjaśnił 
także znaczenie masturbacji w życiu człowieka dorosłego i dziecka (uznał ją 
za naturalną formę przejawiania seksualności i przedstawił jako jedną z form 
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aktywności, której nie należy negować ani tym bardziej się jej przeciwsta-
wiać, a jedynie starać się sprawować nad nią kontrolę, by była czynnością 
intymną, nieodbierającą jednostce poczucia godności i podmiotowości). 

Z kolejną prelekcją wystąpiła prof. dr hab. Anna Sobolewska, eseistka, 
krytyk i historyk literatury, a prywatnie matka dorosłej już Cecylii, dotkniętej 
zespołem Downa. W 2002 r. prelegentka opublikowała książkę pt. Cela. Od-
powiedź na zespół Downa, w której ukazała wiele aspektów związanych z wy-
chowaniem córki w pierwszych 12 latach jej życia. A. Sobolewska odniosła 
się w wystąpieniu do własnych obserwacji współczesnego społeczeństwa 
oraz miejsca w nim jednostek dotkniętych niepełnosprawnością intelektual-
ną. Przedstawiła dwie perspektywy osób z zespołem Downa: samotność  
i wspólnotę na tle „społeczeństwa konsumpcyjnego, gdzie wszyscy jesteśmy 
obserwatorami wyścigu po różne dobra realne i symboliczne, które określają 
nasz status społeczny w popkulturowej hierarchii”1. Zaakcentowała pro-
blem, jakim jest chęć ocalenia wartości osób bez zawodu, własnych pienię-
dzy, z nadwagą, zależnych od opiekunów, pozbawionych własnego głosu  
w obliczu jasno określonych parametrów sukcesu: stanu posiadania, presti-
żowego zawodu, sławy, prezencji, urody, zdrowia oraz niezależności. Pod-
kreśliła również rolę polityki różnorodności – jako tej, która niesie ze sobą 
wartości wzbogacające społeczeństwo i może przyczynić się do zwiększenia 
poczucia akceptacji, również wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 
Mimo iż stosunek do inności w ciągu ostatnich 20 lat w znaczącym stopniu 
się zmienił, w społeczeństwie wciąż brakuje postaw przyjmujących osoby  
z niepełnosprawnością intelektualną jako „plemiona etniczne mające prawo 
zarówno do inności, jak i do uczestnictwa w głównym nurcie kultury”2. 

Dr Lore Brüggemann, matka Clary, kobiety z niepełnosprawnością in-
telektualną, podczas swojego wystąpienia przedstawiła realia związane  
z mieszkalnictwem wspomaganym w Niemczech. W trakcie opowiadania 
o doświadczeniach swoich i córki przywoływała zarówno wątki rodzinne, 
społeczne, jak i instytucjonalne. Poruszyła niezwykle ważną kwestię bycia 
rodzicem osoby z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście jej sa-
modzielności. Zaprezentowała również system mieszkalnictwa wspoma-
ganego jako jeden z modelów normalizacji życia nie tylko osób z niepełno-
________________ 

1 Cytat z wystąpienia podczas konferencji „Rodzice a dorosłość” (Poznań,  
24 października 2014 r.). 

2 Cytat z wystąpienia podczas konferencji „Rodzice a dorosłość” (Poznań,  
24 października 2014 r.). 
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sprawnością intelektualną, lecz także ich rodzin. Mówiła o istocie i wadze 
zagwarantowania autonomii oraz niezależności, tak istotnych dla okresu 
dorosłości w życiu każdego człowieka, a ważnych również z perspektywy 
rodziców, którzy – zgodnie z naturalnym cyklem – w pewnym okresie 
powinni przejść na grunt relacji partnerskich ze swoimi dziećmi. Wystą-
pienie L. Brüggemann dotyczyło obszarów, które w Polsce są nadal nie-
zwykle rzadko polem dyskusji. Pomija się je z uwagi na brak odpowied-
niego systemu wsparcia instytucjonalnego w tej dziedzinie. Być może 
dlatego właśnie wykład wzbudził żywe zainteresowanie słuchaczy, którzy 
uznali przykład niemieckiego sytemu mieszkalnictwa wspomaganego za 
cel dla organizacji pozarządowych i administracji publicznej. 

Czwarta prelegentka, Łucja Cofta, psycholog i koordynator ds. meryto-
rycznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Przylesie” w Poznaniu oraz tre-
nerka umiejętności psychologicznych, na podstawie przeprowadzonych we 
wrześniu bieżącego roku badań dotyczących jakości życia osób z niepełno-
sprawnością intelektualną przedstawiła niezwykle istotny problem ich auto-
nomii w kontekście rodzinnym. Zaprezentowała obserwacje z własnej pracy 
psychologiczno-terapeutycznej, w której koncentruje się na kształtowaniu 
kompetencji społecznych, samodzielności i niezależności osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, na tle mało optymistycznego obrazu jawiącego 
się w świetle przywołanych badań. Omówiła niepokojące i niesprzyjające 
rozwojowi autonomii wypowiedzi rodziców osób niepełnosprawnych oraz 
ukazała uwarunkowania mające wpływ na ich postawy. Wystąpienie to 
skłoniło słuchaczy do refleksji i pozostawiło ich w konstruktywnej zadumie 
nad warunkami rozwoju oraz życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Drugi dzień konferencji poświęcono spotkaniom warsztatowym dedy-
kowanym rodzinom, opiekunom, terapeutom, a także studentom. Na zaję-
ciach można było zdobyć wiedzę na temat: 

– przemocy seksualnej  
– pracy z rodzicami osób z niepełnosprawnością 
– wideotreningu komunikacji 
– umierania i śmierci  
– programów przygotowujących do odgrywania dojrzałych ról spo-

łecznych 
– wspierania usamodzielniania się osób z niepełnosprawnością intelek-

tualną poprzez technologie informacyjno-komunikacyjne. 
Warsztaty były prowadzone przez doświadczonych specjalistów, ta-

kich jak: Monika Karwacka (pedagog specjalny, superwizor, kierownik 
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Środowiskowego Domu Samopomocy „Kamyk” w Poznaniu), Jacek Kielin 
(psycholog, dyrektor Przedszkola Specjalnego „Orzeszek” w Poznaniu, 
autor licznych publikacji naukowych), Adriana Domachowska-Man- 
dziak (psycholog, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej „Krzemień”  
w Poznaniu, specjalistka wideotreningu komunikacji), Anna Kielin (peda-
gog specjalny, neurologopeda, certyfikowana terapeutka wideotreningu 
komunikacji), Ewa Muszyńska (psycholog kliniczny szpitalnego oddziału 
paliatywno-hospicyjnego), Łucja Cofta (psycholog, koordynatorka ds. me-
rytorycznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Przylesie”, trenerka umie-
jętności psychologicznych), Michał Kosiedowski (lider zespołu PCSS  
w międzynarodowym projekcie HELPS, twórca opracowań prototypowych 
aplikacji służących wsparciu osób z niepełnosprawnością intelektualną), 
Filip Zaręba (specjalista z zakresu aktywizacji zawodowej, job coach, trener 
kompetencji miękkich, prezes zarządu Stowarzyszenia Wielkopolskich 
Doradców Kariery WiDoK), Bartosz Głuszak (członek zespołu Technologii 
Komunikacyjnych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym) 
i Joanna Baszyńska (pedagog specjalny, kierownik Domu Krótkiego Poby-
tu „Poranek” w Poznaniu). 

Duże zainteresowanie warsztatami wskazało na to, że uczestnicy kon-
ferencji poszukują – oprócz nowej wiedzy – przestrzeni do wzajemnej wy-
miany doświadczeń. Drugi dzień konferencji był asumptem do podejmo-
wania działań zmierzających w tym kierunku. 

Dzięki wystąpieniom wybitnych prelegentów i możliwości weryfikacji 
posiadanej wiedzy, myśli oraz wyników własnych obserwacji wspólnie  
z cenionymi specjalistami konferencje z cyklu Spotkania Na Tak przybliża-
ją i tłumaczą świat osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wykłady  
i warsztaty niosą ze sobą wartości uniwersalne, przyczyniają się do krze-
wienia wiedzy o osobach z niepełnosprawnością intelektualną – o ich po-
tencjale, możliwościach, ograniczeniach. Nade wszystko pozwalają spoj-
rzeć na nie jako na ludzi o bogatych osobowościach, bo – jak zaznaczył  
w swoim zeszłorocznym wystąpieniu jeden z prelegentów, prof. A. Fröhlich: 
„Nie normalność, w sensie przeciętności, jest pożądanym celem w rozwoju 
człowieka o szczególnych potrzebach, lecz uznanie, że ludzie są różni, że 
ludzkość składa się z nadzwyczaj różnych indywiduów i grup”3. 

Marta Jarantowska 
________________ 

3 Cytat z wystąpienia podczas konferencji „Wielorako niepełnosprawni” (Po-
znań, 25 października 2013 r.). 
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Sprawozdanie z sympozjum naukowego  

„Rozwój małego dziecka – jak i gdzie szukać pomocy”, 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu –  

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

(Poznań, 3 kwietnia 2014 r.) 

Problematyka rozwoju małego dziecka to temat wielu rozmów specja-
listów. Zaburzenia rozwoju dzieci, takie jak autyzm, niepełnosprawność 
intelektualna czy zaburzenia genetyczne i metaboliczne, są wykrywane  
u coraz młodszych dzieci. Sympozjum umożliwiło spotkanie się specjali-
stów z obszaru medycyny ze specjalistami z obszaru psychologii, pedago-
giki i logopedii. 

Wczesna i prawidłowa diagnoza dziecka oraz wczesne podjęcie od-
działywań terapeutycznych zwiększają szanse na lepsze funkcjonowanie 
dziecka w środowisku rodzinnym, przedszkolnym, szkolnym, lokalnym. 
Aby jednak ta diagnoza była prawidłowa, konieczna jest współpraca ze 
specjalistami z różnych obszarów. Celem sympozjum stało się więc zgro-
madzenie specjalistów z różnych dziedzin nauki i wspólne wypracowanie 
postępowania diagnostycznego w stosunku do małego dziecka przejawia-
jącego zaburzenia w rozwoju. 

Po raz pierwszy w Poznaniu odbyło się seminarium naukowe zorgani-
zowane przez Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży – Pracownię Psycho-
patologii Dziecka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Zakład 
Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Sympozjum zorganizowano 3 kwietnia 2014 r. Patronat honorowy objął 
marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Patronami byli 
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także rektor Uniwersytetu Medycznego oraz dziekan Wydziału Studiów 
Edukacyjnych. Sympozjum otworzył prof. dr hab. n. med. Andrzej Rajew-
ski, który wprowadził jego uczestników w tematykę spotkania. 

Pierwsza sesja sympozjum dotyczyła etiopatogenezy i diagnozy me-
dycznej. Swoje referaty zaprezentowali przedstawiciele Poznańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Jako pierwszy z referatem „Czynniki stresowe 
w okresie prenatalnym wpływające na rozwój ośrodkowego układu ner-
wowego” wystąpił prof. dr hab. n. med. Andrzej Rajewski. Jak podkreślił 
prelegent, liczne badania wskazują na to, że silny i długotrwały stres do-
świadczany przez matkę w trakcie ciąży ma wpływ na zmiany zachodzące 
w układzie nerwowym płodu, m.in. na zmianę neuroprzekaźników  
w mózgu oraz inne nieprawidłowości. 

Kolejny referat zaprezentowała dr hab. n. med. Agnieszka Słopień.  
W wystąpieniu „Zmiany zaproponowane w klasyfikacji DSM5 – rozwój 
mowy, niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu” prelegent- 
ka wskazała, jakie przeobrażenia zaszły w omawianej klasyfikacji w po-
równaniu z jej wcześniejszym wydaniem. Szczególnie istotne zmiany wy-
dają się dotyczyć redefinicji autyzmu oraz podejścia do diagnozy tego 
zaburzenia. 

Kolejne trzy wystąpienia dotyczyły specjalistycznej diagnostyki me-
dycznej w obszarze genetycznym, neurologicznym i metabolicznym. Prof. 
dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska przedstawiła referat „Wskazania do 
diagnostyki genetycznej w obserwowanych zaburzeniach rozwoju dziec-
ka”. Zwróciła w nim uwagę na to, że diagnostyka genetyczna jest bardzo 
ważna i konieczna. Wskazała sytuacje, w których należy skierować dziecko 
na takie badanie. Przedstawiła także liczne przykłady rzadkich zaburzeń 
genetycznych mogących wiązać się z niepełnosprawnością intelektualną 
dziecka oraz inne, bardziej znane zespoły genetyczne. 

Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn zaprezentowała referat „Wska-
zania do diagnostyki neurologicznej w przypadku zaburzonego rozwoju 
dziecka”. Podobnie jak jej przedmówczyni, zwróciła uwagę na to, jakie 
objawy u dziecka powinny być przesłankami do poszerzenia diagnostyki 
w obszarze neurologii. Wskazała także, jakie konsekwencje w rozwoju 
mogą spowodować padaczki pojawiające się u małych dzieci. 

Dr Łukasz Kałużny zaprezentował referat „Wskazania do diagnostyki 
w kierunku chorób metabolicznych w przypadku zaburzonego rozwoju 
dziecka”. Obszar ten jest ciągle mało poznany przez specjalistów zajmują-
cych się diagnostyką małych dzieci. Prelegent podał przykłady chorób 
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metabolicznych, które mogą występować u dzieci, oraz ich konsekwencje 
w sytuacji późnego rozpoznania. Podkreślił ogromną ważność diagnostyki 
u dzieci w tym obszarze. 

Po przerwie odbyły się warsztaty „Diagnoza zaburzeń rozwoju  
w praktyce – dokumentacja filmowa”, przygotowane przez dr Anetę Woj-
ciechowską oraz dr hab. n. med. Agnieszkę Słopień. W trakcie warsztatów 
zaprezentowano nagrania wideo pokazujące rozwój dziecka od pierw-
szych miesięcy życia do okresu wczesnoszkolnego w różnych obszarach: 
rozwoju ruchowego, komunikacji, społecznego oraz poznawczego. W fil-
mach wskazano zarówno prawidłowe zachowania w rozwoju, jak i takie, 
które mogą świadczyć o zaburzeniach, szczególnie ze spektrum autyzmu. 

W kolejnej części, zatytułowanej „Diagnoza psychologiczna, pedago-
giczna i logopedyczna”, wystąpili przedstawiciele ośrodków akademickich 
oraz placówek, które zajmują się diagnozą małego dziecka w praktyce. 

Natalia Juchniewicz (Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem  
ProFUTURO w Poznaniu), Joanna Lisiak (Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna nr 1 w Poznaniu), Ewa Szymańska (Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna nr 1 w Poznaniu) oraz Joanna Świątkowska (Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna nr 1 w Poznaniu) w wystąpieniu „Narzędzia 
badawcze stosowane w diagnozie rozwoju małego dziecka” oraz dr Ma-
rzena Buchnat (Zakład Pedagogiki Specjalnej UAM Poznań) i dr Magdale-
na Stawicka (Fundacja Zero-Pięć) w prelekcji „Diagnoza psychologiczno- 
-pedagogiczna dziecka z zaburzonym rozwojem – z uwzględnieniem  
narzędzi badawczych” omówiły narzędzia wykorzystywane do diagnozy 
psychologicznej funkcji poznawczych oraz do diagnozy pedagogicznej. 

W sekcji tej pojawiło się także wystąpienie dotyczące diagnozy logo-
pedycznej i różnicowania autyzmu od zaburzeń mowy u dzieci. Był to 
referat dr Anety Wojciechowskiej (Zakład Pedagogiki Specjalnej UAM) 
zatytułowany „Zaburzenia rozwoju mowy a spektrum autyzmu”. Dr Iza-
bela Kaczmarek (Pracownia Psychologii Dzieci i Młodzieży – Szpital Kli-
niczny w Poznaniu) zaprezentowała pracę „Diagnoza neuropsychologicz-
na”, w której podjęła rozważania nad związkiem między układem 
nerwowym a procesami poznawczymi. 

Ostatnie wystąpienie, zaprezentowane przez dr Annę Gulczyńską 
(Pracownia Edukacji Zdrowotnej UAM), miało tytuł „Funkcjonowanie 
dorosłego w kontekście zaburzeń komunikacji społecznej” i dotyczyło 
perspektywy osoby dorosłej w kontekście trudności komunikacyjnych. 
Prelegentka wskazała, jakie konsekwencje w zaburzonym rozwoju teorii 
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umysłu mogą pojawić się w funkcjonowaniu społecznym osoby dorosłej  
i jak istotne jest znaczenie treningu społecznego już od najmłodszych lat. 

Obrady sympozjum „Rozwój małego dziecka – jak i gdzie szukać po-
mocy” oficjalnie zamknął prof. dr hab. n. med. Andrzej Rajewski. 

Aneta Wojciechowska 
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