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 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 5/2014 

TERESA ŻÓŁKOWSKA

Uniwersytet Szczeciński

Dlaczego emancypacja osób  
niepełnosprawnych powinna być  

„pustym znaczącym”? 

ABSTRACT: Żółkowska Teresa, Why should the emancipation of disabled people (in Po-

land) be “an empty signifier”? [Dlaczego emancypacja osób niepełnosprawnych po-
winna być „pustym znaczącym”?]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjal-
nej, nr 5, Poznań 2014. Pp. 9–16. Adam Mickiewicz University Press. ISBN 978-83-232-
2866-0. ISSN 2300-391X. 

The aim of this deliberation is the presentation of the theoretical basis of liberal 
democracy as explained by Ernesto Laclau. The conception, which in my opinion, is 
a useful tool to analyze the social-political situation of the Excluded (disabled) in 
Poland. From the different important dimensions of these situations, I focused on 
the search for theoretical justifications for emancipation. An issue which is probably 
the oldest and most often anylised social issue. Emancipation has still not lost its 
significance despite the changes which took place through the history in the sense of 
understanding this term and the fields to which emancipation refers. The issue of 
emancipation of the Excluded (disabled) as shown by Laclau I analyze in the context 
of theory of discourse and hegemony. This is due to the fact that I decided that both 
discourse and discursive conception of hegemony are the conditions of the possibi- 
lity of existence of what is both social as well as a basis field of analysis of a social- 
-political situation of the Excluded (disabled). By presenting the theoretical perspec-
tive by Laclau (discourse, empty signifier, hegemony, emancipation) I try to show 
that this perspective not only shows “the meaning framework thanks to which the 
social life my take place” but also the multicontextivity and diversification of the 
social issued and different possibilities of its interpretation. An important characte- 
ristic of this perspective is also the fact that it points out the need of trying to im-
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prove democracy. Like Laclau claims, “the moment of imagining of a desire is may-
be more important than its accomplishing, because it is the moment that motivates 
us to action and initiates the creative thinking”. 

KEY WORDS: discourse, emancipation, empty signifiers, disability. 

W swoim wystąpieniu chciałabym przedstawić problematykę 
Innego z perspektywy politycznej. „Inny” pod pojęciem, którym  
w dalszych swoich rozważaniach będę ujmować „Wykluczonego”  
z życia społeczno-politycznego, jest częstym podmiotem analiz  
w obszarze refleksji lewicowych, chociażby w teorii działań komu-
nikacyjnych Jurgena Habermasa, koncepcji trzeciej drogi Antho-
ny’ego Giddensa i Ulricha Becka czy teorii demokracji radykalnej 
Ernesta Laclau. Ten ostatni projekt pozwolę sobie przedstawić  
(w wielkim skrócie) w niniejszym artykule. Głównym powodem 
przywołania Laclau jest mała znajomość jego teorii polityki  
w Polsce, szczególnie w literaturze z zakresu pedagogiki specjalnej, 
oraz – jak sądzę – przydatność tej teorii dla analizy sytuacji Wyklu-
czonych (osób niepełnosprawnych) z życia społeczno-politycznego 
w Polsce. 

Ernesto Laclau to argentyński filozof wykładający teorię poli-
tyczną na Uniwersytecie w Essex. Jest przedstawicielem postmark-
sizmu, współtwórcą teorii demokracji radykalnej. W swojej twór-
czości odwołuje się do marksizmu (najczęściej poddaje go krytyce  
i dekonstrukcyjnemu odczytaniu). Wyraźnie odrzuca marksistow-
ski dogmatyzm, a z samego marksizmu przyjmuje teorię hegemonii 
i emancypacji oraz kwestie dialektyki i antagonizmu społecznego. 
Stanowisko polityczne Laclau „można umieścić gdzieś pomiędzy 
liberalizmem a współczesnymi wersjami myślenia lewicowego, 
takimi jak komunitaryzm czy teoria krytyczna w wydaniu Haber-
masa” (Rasiński 2004, s. 10). Laclau próbuje łączyć wymienione 
podejścia – propaguje idee demokracji. Uważa, że nie można stwo-
rzyć idealnej demokracji, bowiem nie ma możliwości pozbycia się 
wszelkich wykluczeń. Stwierdza: „Każda polityka nieuchronnie 
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produkuje niezadowolonych. Żaden system społeczno-polityczny 
nie jest na tyle rozciągły, żeby reagować na wszystkie potrzeby  
i roszczenia” (Butler, Laclau, Zizek 2000; Sepczyńska 2006, s. 284). 

Laclau twierdzi, że wszystkie problemy społeczne należy rozpa-
trywać z perspektywy dyskursu. W swoich interpretacjach – wraz 
ze współautorką teorii Chantal Mouffe – bardzo szeroko ujmuje 
dyskurs. Ich teoria dyskursu jest teorią społeczną wyposażoną  
w zestaw adekwatnych założeń ontologicznych, epistemologicz-
nych, metodologicznych i we właściwą im aparaturę pojęciową. 
Wspólnie definiują go jako konstruowany społecznie system pola 
znaczeniowego, system, który określa ramy kształtowania się toż-
samości różnych przedmiotów i praktyk (Gąsior-Niemiec 2008; Lac-
lau 2002). Laclau wskazuje, że tożsamość określają reguły dyskursu, 
czyli logika różnicy i logika równoważności. Logika różnicy to, jego 
zdaniem, mechanizm wytwarzania znaczenia (tożsamości) poprzez 
odróżnianie danego przedmiotu dyskursu od innych, które są dla 
niego obce i/lub antagonistyczne. Logika równoważności działa na 
odwrót: wzmacnia, upowszechnia oraz legitymizuje znaczenie (toż-
samość) danego przedmiotu poprzez wytworzenie podobieństwa  
i w związku z innymi przedmiotami, które są znaczeniowo zbieżne 
(Laclau 2004a). 

Można to wytłumaczyć w następujący sposób: tożsamość Wy-
kluczonego kształtuje się jako różnica w stosunku do tego, co Ty-
powe. Wykluczony będzie więc określany za pomocą cech różnią-
cych go od Typowego, czyli jako ktoś, kto nie ma pracy, jest biedny, 
samotny, uzależniony od innych (Kaliszewska, Żółkowska 2013). 
Wymienione cechy są równoważne pod względem tego, że wszyst-
kie odróżniają Wykluczonych od Typowych. Tracą swój szczególny, 
różnicujący charakter, ponieważ każda z nich w podobny i równo-
ważny sposób symbolizuje dla Wykluczonych coś odwrotnego, 
przeciwstawnego, zagrażającego – dominującą władzę Typowych. 
Można to też wytłumaczyć dzięki ujęciu pod pojęciem Wykluczo-
nego różnych grup, np. niepełnosprawnych, grup etnicznych, eko-
logicznych, seksualnych, feministycznych, religijnych itd. Każda  
z nich różni się od pozostałych, ale w związku z logiką ekwiwalen-
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cji różnice te znoszą się i wszystkie grupy są traktowane jako jeden 
element systemu określany jako Wykluczony. 

W swojej teorii Laclau przyjmuje też, że dyskurs jest systemem 
otwartym. W tym miejscu jego podejście różni się od stanowiska, 
które prezentował Ferdinand de Saussure, autor teorii języka wyko-
rzystywanej przez Laclau przy tworzeniu teorii dyskursu (Rasiński 
2010). De Saussure traktował język jako całość, jednolitą i zamknię-
tą, dla Laclau natomiast język jest otwartym systemem polegającym 
na stałym konstruowaniu oraz dekonstruowaniu znaczenia. Laclau 
podkreśla też, że warunek konieczny dla systemu znaczeniowego 
stanowią granice tego systemu (dyskursu, języka). Granice są nie-
zbędne przy tworzeniu systemu, ponieważ jeżeli chcemy stworzyć 
system znaczeń z jakiegoś zbioru elementów, to musimy przenieść 
poza ten system to, co do niego nie należy. System znaczeń musi 
zajmować miejsce, poza którym istnieje coś, co nim nie jest, coś, co 
jawi się jako przeciwstawne dla systemu. W przypadku systemu 
znaczeniowego (dyskursu, języka) jego granice nie mogą być czymś 
oznaczanym, lecz muszą stanowić „zerwanie”, „załamanie”, koniec 
procesu oznaczania (Laclau 2002). Jak widać, przyjęcie przez Laclau 
tez o otwartości systemu umożliwia pojawienie się tego, co autor 
nazywa „pustymi znaczącymi”. Jego zdaniem, „puste znaczące to 
element znaczący bez elementu znaczonego”, „to element sytemu, 
który nie ma treści” (2004 a, s. 67). Takim „pustym znaczącym” mo-
że być np. emancypacja – kategoria określająca Wykluczonego jako 
różniącego się od Typowego, ale unieważniająca różnice między 
poszczególnymi Wykluczonymi. Nie ma jednej uniwersalnej defini-
cji emancypacji, ponieważ zmienia się ona wraz z czasem oraz miej-
scem i dla każdego oznacza coś innego. Rozumienie tego pojęcia 
będzie więc zależało od perspektywy tego, kto o nim mówi. 

Laclau uważa, że należy dokonywać redefinicji emancypacji. 
Nowe podejście do emancypacji wyprowadza z koncepcji hegemo-
nii połączonej ze współczesną teorią dyskursu. Jego zdaniem, 
współczesna emancypacja to obszar walk hegemonicznych. Warun-
kiem hegemonii czy – jak to określa – „stosunku hegemonicznego” 
są relacje pomiędzy uniwersalnością i partykularnością (Laclau 
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2004b). Współczesna emancypacja to walka o przejęcie uniwersali-
zmów, które z jednej strony będą tym, „co wyklucza”, a z drugiej – 
będą takimi „pustymi znaczącymi”, dającymi możliwość tworzenia 
wspólnoty w realizacji dalekosiężnych celów. Zdaniem Laclau, 
„uniwersalne cele jednoczące szeroki zbiór demokratycznych żądań 
nie mogą posiadać konkretnej treści. Jeżeli mają integrować grupy  
o różnych celach, to mogą być jedynie nazwą bądź symbolem bra-
ku” (Sepczyńska 2006, s. 286). Innymi słowy, emancypacja współ-
czesnych Wykluczonych, takich jak: członkowie grup etnicznych, 
seksualnych, feministycznych, niepełnosprawni, to walka o przeję-
cie „pustego znaczącego”. 

Zobaczmy na koniec, w jakim wymiarze koncepcja Laclau może 
być przydatna w analizie sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. 

Po pierwsze – propozycja wykorzystania dyskursu. Wiemy, że 
takie próby były podejmowane i zakończyły się sukcesem, ponie-
waż wskazały zupełnie nowe obszary niepełnosprawności. 

Po drugie – wykorzystanie reguł dyskursu (logiki różnicy  
i ekwiwalencji w uzupełnieniu interpretacji dotyczących kształto-
wania się tożsamości osób niepełnosprawnych i sposobu percypo-
wania tych osób przez Typowych). 

Dalej – znalezienie czynników utrudniających osobom niepełno-
sprawnym walkę o wyjście z wykluczenia. Jednym z czynników, 
który określa czy wręcz pogłębia wykluczenie społeczne osób nie-
pełnosprawnych, jest brak właściwej reprezentacji. Reprezentacje 
grup osób niepełnosprawnych nie były i nie są w chwili obecnej 
znaczącymi podmiotami dyskursu społeczno-politycznego. Uważa 
się je za „zbyt słabe” do podjęcia krytyki obecnego systemu, pod-
ważenia sztywnych, nieaktualnych schematów oraz stworzenia 
nowych idei, wspólnych dla wszystkich niepełnosprawnych. Przy-
czyn „słabości” reprezentacji osób niepełnosprawnych można do-
szukiwać się w czynnikach zewnętrznych, w ograniczaniu dostępu 
do dyskursu politycznego. Powszechna jest praktyka redukowania 
wpływów reprezentacji poprzez działania ekonomiczne, np. ogra-
niczanie dotacji na działalność statutową, dostępu do pełnienia 
ważnych funkcji w organizacjach czy instytucjach publicznych,  
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a nawet do korzystania z mediów. Reprezentację utrudniają też 
niewłaściwe działania rządu, np. resortowy podział zadań na rzecz 
osób niepełnosprawnych, realizacja tylko wybranych przedsię-
wzięć, często wyłącznie na rzecz określonych grup. Władze rządo-
we i samorządowe odchodzą od realizacji uniwersalizmów na rzecz 
działań specjalnych. Należą do nich m.in. różne programy dotyczą-
ce np. zakupu samochodów, komputerów itp., a także skierowane 
tylko do konkretnej grupy osób niepełnosprawnych, np. organizo-
wanie szkoleń zawodowych dla pracowników zakładów aktywno-
ści zawodowej. W trakcie analizy działań z zakresu polityki na 
rzecz osób niepełnosprawnych można również dostrzec, że pod-
mioty zaangażowane w kreowanie współczesnej sceny politycznej 
powiązanej z rynkiem wykorzystują swoje wpływy w celu bloko-
wania zasad typowych dla państwa opiekuńczego, praw ochrony 
pracowników czy poszerzania sfery zabezpieczenia socjalnego lub 
opieki zdrowotnej. Sprzyjają temu ostre cięcia budżetowe, obniżają-
ce zdolność egzekucji prawa oraz opóźnianie regulacji prawnych. 
Okazuje się ponownie, że w sytuacji, kiedy najbardziej znaczącym 
czynnikiem jest rynek, nie podejmuje się, i to za zgodą społeczną, 
działań na rzecz walki o równość i sprawiedliwość społeczną. 

Czynników „słabości” grupy osób niepełnosprawnych w dys-
kursie politycznym można się też doszukiwać w samej grupie. 
Obecnie dyskurs niepełnosprawności próbują prowadzić pojedyn-
cze osoby niepełnosprawne, naukowcy, a także organizacje mię-
dzynarodowe i pozarządowe, choć te z reguły reprezentują interesy 
tylko części osób niepełnosprawnych (np. o danym rodzaju niepeł-
nosprawności, korzystających z edukacji, poszukujących pracy itd.). 
Organizacje oraz fundacje reprezentujące osoby niepełnosprawne 
nie ucieleśniają więc bezpośrednio, jak ująłby to Laclau, „woli” 
wszystkich niepełnosprawnych, a większość ich działań ma charak-
ter przygodny i tymczasowy. Mamy więc taką sytuację: nie realizuje 
się celów uniwersalnych, lecz tylko zamysły wąskiej grupy osób 
niepełnosprawnych czy też wyłącznie uczestników grupy reprezen-
tującej, tych, którzy mają władzę. Zdaniem Laclau, takie odejście od 
uniwersalizmu nie jest właściwe, bowiem promowanie jedynie par-
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tykularnych interesów kończy się porażką. W takiej sytuacji wszyst-
kie partykularyzmy okazują się ważne; sprzyja ona konfliktom po-
między grupami. 

Pewnym wyjściem byłoby powstanie grupy, która mogłaby 
przekształcić swoje partykularne cele w uniwersalizm łączący wszyst-
kie zespoły. 

Być może takim uniwersalizmem – „pustym znaczącym” – mo-
głaby być emancypacja, jako kategoria, która unieważni różnice 
między Wykluczonymi (osobami niepełnosprawnymi), a jednocze-
śnie określi tożsamość tych osób jako różniącą je od Typowych. 
Podkreślam takie rozumienie emancypacji, bowiem uważam, że 
tożsamość osoby niepełnosprawnej jest ważna i, choć różna od Ty-
powej, to dla rozwoju człowieka niepełnosprawnego niezbędna. 
Moim zdaniem, w konstruowaniu dyskursu emancypacyjnego na-
leży więc uwzględniać znaczenie, jakie ma dla każdego podmiotu 
poczucie własnej tożsamości, oraz dążyć do zapobiegania opresyj-
ności społecznej. Trzeba więc poszukiwać czynników kształtujących 
tożsamość osoby niepełnosprawnej i jednocześnie określić możli-
wość eliminacji tych, które stwarzają wykluczenie. Wydaje się, że 
przy takim założeniu emancypacja jest możliwa, ale nie w sensie 
pełnym, całościowym. Chodzi o pokazanie sposobów kreowania  
i uskuteczniania działań demokratycznych, otworzenia się demo-
kracji na różnice społeczne, na nowe podmioty, kolejne antago-
nizmy społeczne, konieczność uznania swobody w tworzeniu się 
zróżnicowanych układów społeczno-politycznych. 
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Wstęp 

Interakcje z rówieśnikami sprzyjają rozwojowi poznawczemu, 
społeczno-moralnemu, emocjonalnemu i językowemu dziecka. 
Zdaniem Davida Fontany, czasami dziecko może uzyskać bardziej 
skuteczną pomoc od rówieśnika niż od osoby dorosłej1. Dzieci po-
trafią np. bardzo precyzyjnie określić trudności swoich kolegów. 
Aby porozumieć się z nimi, starają się mówić w sposób jak najbar-
dziej przystępny dla partnera. To w relacjach z rówieśnikami, a nie 
z dorosłymi dziecko opanowuje takie umiejętności społeczne, jak: 
współpraca z innymi, udzielanie pomocy, dzielenie się, obrona wła-
snych interesów, negocjowanie, osiąganie kompromisów, podpo-
rządkowywanie się kierownictwu innych i odgrywanie roli przy-
wódcy. Interakcje z rówieśnikami wspierają rozwój poznawczy. 
Stwierdzono, że już sama obecność kolegów wpływa mobilizująco 
na aktywność umysłową dziecka. Na przykład dzieci w wieku 
przedszkolnym w obecności rówieśników rozwiązywały zadania 
szybciej i lepiej niż w samotności2. Kontakty z rówieśnikami pobu-
dzają również rozwój emocjonalny dziecka. Sprzyjają kształtowaniu 
się zdolności do empatii oraz samokontroli emocjonalnej, umiejęt-
ności wyrażania emocji w sposób społecznie akceptowany i rozpo-
znawania emocji partnerów. 

Do końca lat 70. ubiegłego wieku dziecko było traktowane jako 
bierny odbiorca edukacyjnych oddziaływań dorosłych, swoiste 
„puste naczynie”, które stopniowo, dzięki wpływom dorosłych, 
„napełnia się” wiedzą i umiejętnościami. Zgodnie z powszechnym 
przekonaniem, oddziaływania edukacyjne miały przebiegać w jed-
nym kierunku: od dorosłego do dziecka. Nie brano pod uwagę te-
go, iż dzieci mogą uczyć się od siebie nawzajem. Dopiero Hugh 
Foot, Michelle Morgan i Rosalyn Shute szeroko udokumentowali, 
________________ 

1 D. Fontana, Where do we go from here? A personal view by an educationalist, [w:] 
Children helping children, red. H.C. Foot, M.J. Morgan, R.H. Shute, John Willey & 
Sons, New York 1990, s. 376. 

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

dren, „Developmental Psychology”, 1980, nr 5, s. 433–440. 
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że dzieci potrafią odgrywać role nauczycieli i pomocników – jeżeli 
stworzy się im odpowiednie warunki oraz uczyni współodpowie-
dzialnymi za przebieg procesu uczenia3. 

Jak wskazują dotychczasowe badania i doświadczenia prak-
tyczne, nauczanie prowadzone przez rówieśników przyczynia się 
do wzrostu osiągnięć szkolnych uczniów oraz tworzy bardziej przy-
jazną atmosferę w klasie. Uczniowie mają możliwość dzielenia się 
swoimi pomysłami i wymiany posiadanych wiadomości. Skutkuje 
to ich większym zaangażowaniem się w wykonywane zadania, 
podwyższa kreatywność, a przede wszystkim zwiększa liczbę osób, 
od których mogą pozyskiwać wiadomości oraz umiejętności. 

Teoretyczne podstawy rówieśniczego tutoringu 

Koncepcja rówieśniczego tutoringu znajduje uzasadnienie  
w dwóch fundamentalnych dla psychologii rozwojowej koncep-
cjach teoretycznych: Jeana Piageta i Lwa Wygotskiego. Pomimo że 
Piaget i Wygotski prezentują odmienne punkty widzenia odnośnie 
roli rówieśników w procesie rozwoju, to w niektórych kwestiach ich 
podejścia wykazują uderzające podobieństwa4. Obaj akcentują 
współzależność organizmu i środowiska oraz podzielają przekona-
nie, że dzieci aktywnie uczestniczą we własnym rozwoju. 

Jak wskazywał J. Piaget, kontakty rówieśnicze w okresie przed-
operacyjnym stymulują przezwyciężanie egocentryzmu, ponieważ 
wymagają tego, aby dzieci porównywały swoje perspektywy po-
znawcze. W relacjach dorosły – dziecko dominuje natomiast punkt 
widzenia dorosłego, co zniechęca dziecko do wyjaśniania swojej 
perspektywy poznawczej poprzez porównanie jej z perspektywą 
partnera. Dziecko może np. traktować pytania dorosłego jako próbę 
sprawdzenia, czy zrozumiało jego wypowiedź, a nie jako zaprosze-
________________ 

3 Children helping children, ed. cit. 
4 J. Tudge, B. Rogoff, Wpływ rówieśników na rozwój poznawczy – podejście Piageta  

i Wygotskiego, [w:] Dziecko wśród rówieśników i dorosłych, red. A. Brzezińska, G. Lu-
tomski, B. Smykowski, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1995, s. 181. 
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nie do wspólnego rozwiązania problemu. Inaczej jest w relacjach  
z rówieśnikami, które charakteryzują się równowagą zdolności po-
znawczych i władzy. Kiedy partner ma odmienne zdanie, dziecko 
dąży do wyjaśnienia swojego punktu widzenia poprzez skonfron-
towanie go z jego stanowiskiem. 

Myśli J. Piageta zostały rozwinięte przez Anne-Nelly Perret- 
-Clermont i jej współpracowników. Ich zdaniem, mechanizm po-
wodujący zmianę stanowi konflikt społeczno-poznawczy. Konflikt 
pojawia się w trakcie wspólnego rozwiązywania zadań, kiedy 
dziecko natrafia na odmienny, choć niekoniecznie właściwy punkt 
widzenia prezentowany przez partnera. W takiej sytuacji konieczna 
jest poznawcza rekonstrukcja, ponieważ dziecko musi powiązać 
ideę zaproponowaną przez partnera z własnym pomysłem na roz-
wiązanie zadania. Innymi słowy, pojawienie się konfliktu między 
perspektywą własną a perspektywą partnera zmusza dziecko do 
przekształcenia dotychczasowej reprezentacji. W rezultacie uzysku-
je ono nową wiedzę, która nie jest prostą sumą informacji posiada-
nych przez nie i partnera5. A zatem interakcja społeczna staje się 
źródłem postępu w rozwoju poznawczym dzięki temu, że prowa-
dzi do konfliktu społeczno-poznawczego. „Oczywiście konflikt 
społeczno-poznawczy sam z siebie nie tworzy nowych form opera-
cji umysłowych, natomiast doprowadza do utraty równowagi, co  
z kolei wyzwala aktywność poznawczą. Konflikt społeczno-po- 
znawczy działa jak katalizator w reakcji chemicznej: choć nie jest 
obecny w końcowym produkcie, to jest niezbędny, aby reakcja mo-
gła nastąpić”6. Kontakty z rówieśnikami wywołują więc konflikty 
społeczno-poznawcze i zmuszają do ich rozwiązywania. Tym  
samym skłaniają partnerów do intelektualnej współpracy oraz 
przyczyniają się do przezwyciężenia przez nich egocentryzmu po-
znawczego. 
________________ 

5 W. Doise, The development of individual competencies through social interaction, 
[w:] Children helping children, ed. cit., s. 49–54. 

6 A.-N. Perret-Clermont, Social interaction and cognitive development in children, 
Academic Press, London 1980, s. 178. 
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Odmienne stanowisko w kwestii roli relacji z rówieśnikami  
w procesie rozwoju dziecka zajmował L. Wygotski. Analizował on 
sposoby, za których pomocą bardziej dojrzali uczestnicy kultury 
przekazują mniej dojrzałym jednostkom kulturowo akceptowane 
praktyki, działania i narzędzia, przede wszystkim język. Zdaniem 
Wygotskiego, rozwój może dokonywać się w relacji z kimś, kto wie 
więcej o tych narzędziach, czyli z dorosłym lub bardziej kompe-
tentnym rówieśnikiem. Wszystkie umiejętności i wiedza najpierw 
są doświadczane w procesie interakcji społecznej, a dopiero później 
zostają zinternalizowane i podlegają dekonstualizacji. „Każda  
z wyższych funkcji psychicznych była dlatego zewnętrzna, że była 
funkcją społeczną, zanim stała się wewnętrzna; zanim stała się 
funkcją ściśle psychiczną, była poprzednio stosunkiem społecznym 
dwojga ludzi”7. Bez pośrednictwa, współpracy i pomocy innych 
osób istota ludzka nie byłaby w stanie rozwinąć swoich procesów 
poznawczych oraz wytworzyć poznawczej reprezentacji otaczającej 
ją rzeczywistości. Dla Wygotskiego idealni partnerzy nie są sobie 
równi, przy czym nierówność dotyczy rozumienia, a nie władzy.  
„Z tego powodu zarówno dorośli, jak i rówieśnicy mogą przyczynić 
się do rozwoju poznawczego dziecka w toku interakcji. Aby jednak 
rozwój ten mógł zachodzić podczas interakcji rówieśniczej, ko-
nieczny jest wyższy stopień przygotowania któregoś z partnerów”8. 

Rodzaje nauczających interakcji z rówieśnikami 

Można wyróżnić dwa rodzaje rówieśniczych interakcji o charak-
terze nauczającym: uczenie przez rówieśnika (peer tutoring) oraz 
uczenie się z rówieśnikiem (peer collaboration). 

Pojęcie „uczenie przez rówieśnika” opisuje taką sytuację, w któ-
rej jedno dziecko (tutor) pomaga drugiemu (uczniowi) opanować 
określone wiadomości i umiejętności poprzez dostarczanie mu 

________________ 

7 L.S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne, PWN, Warszawa 1971, s. 132–133. 
8 J. Tudge, B. Rogoff, op. cit., s. 191. 
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wskazówek oraz porad lub bezpośrednie kierowanie jego czynno-
ściami. Zazwyczaj tutorzy są w tym samym wieku metrykalnym co 
uczniowie, a tylko czasami bywają nieco starsi od nich. Pomimo 
tego samego lub zbliżonego wieku, między dziećmi występuje na-
tomiast różnica poziomu kompetencji. Tutor znajduje się na wyż-
szym poziomie wiedzy i umiejętności niż uczeń. Obaj mają świa-
domość tego, kto jest ekspertem, czyli tym, kto uczy (tutor), a kto 
nowicjuszem, czyli tym, kto jest uczony (uczeń). Pomiędzy nimi 
zachodzi relacja o charakterze asymetrycznym. Ekspert dostarcza 
informacji i instrukcji oraz kieruje wysiłkami ucznia zmierzającymi 
do rozwiązania określonego zadania. Teoretycznego uzasadnienia 
dla tego rodzaju nauczającej interakcji dostarcza koncepcja L. Wy-
gotskiego oraz prace kontynuatorów jego myśli, takich jak Jerome 
Bruner, David Wood oraz James Wertsch. 

Termin „uczenie się z rówieśnikiem” dotyczy sytuacji, w której 
dwoje dzieci o podobnym poziomie zdolności próbuje rozwiązać 
określone zadanie. W tym celu wymieniają się one informacjami. 
Wiedza posiadana przez każde z nich jest niepełna i dlatego żadne 
nie potrafi rozwiązać zadania samodzielnie. Mogą je natomiast zre-
alizować we współpracy, dzięki wymianie posiadanych informacji 
oraz pomaganiu sobie nawzajem w zdobywaniu nowych. Takie 
uczenie się poprzez wspólne odkrywanie dokonuje się w ramach 
symetrycznej relacji, w atmosferze wzajemnej sympatii i przy rów-
nym zaangażowaniu obojga partnerów. Teoretycznego uzasadnie-
nia dla tego rodzaju nauczającej interakcji między dziećmi dostar-
cza teoria rozwoju poznawczego J. Piageta, a szczególnie prace 
grupy A.-N. Perret-Clermont. 

Uczenie się we współpracy z rówieśnikami może odbywać się 
również na tych lekcjach, na których jest wykorzystywana metoda 
pracy w grupach9. Uczniowie wykonują zadania w małych, cztero- 
lub pięcioosobowych zespołach. Nagradza się ich za rozwiązania, 

________________ 

9 W. Damond, E. Phelps, Strategies uses of peer learning in children’s education, [w:] 
Peer relationships in child development, red. T.J. Berndt, G.W. Ladd, John Willey & 
Sons, New York 1989, s. 135–157. 



Możliwości wykorzystania rówieśniczego tutoringu w edukacji dzieci 23 

do których dochodzą dzięki wspólnym wysiłkom. Zadania są tak 
pomyślane, aby uczniowie podczas poszukiwania rozwiązania mu-
sieli ze sobą współpracować – wymieniać się informacjami, wyja-
śniać sobie pewne kwestie, dyskutować, zadawać pytania, wspólnie 
zastanawiać się nad różnymi pomysłami. Dzięki staraniom nauczy-
ciela nauczające interakcje mogą pojawiać się również w toku tra-
dycyjnej lekcji. W tym celu powinien on zachęcać dzieci, by w sytu-
acji pojawienia się jakiejś trudności zwracały się o pomoc do innego 
dziecka. Należy dodać, że do wspólnego uczenia się dochodzi  
w licznych sytuacjach poza klasą szkolną, gdy dziecko przebywa  
w nieformalnej grupie rówieśniczej lub domu rodzinnym. Wówczas 
w roli tutorów występują rówieśnicy z sąsiedztwa oraz rodzeństwo. 

Przygotowanie pełnosprawnych rówieśników  
do roli tutorów 

Aby pełnosprawni rówieśnicy mogli występować w roli tuto-
rów, muszą opanować w trakcie specjalnie zorganizowanego szko-
lenia określone umiejętności. Szkolenie to może mieć charakter in-
dywidualny lub zespołowy i powinno składać się z następujących 
etapów: 1) przedstawienie szczegółowego opisu danej umiejętności; 
2) zademonstrowanie umiejętności przez nauczyciela; 3) ćwiczenie 
umiejętności w relacji z nauczycielem za pomocą metody grania ról; 
4) posługiwanie się nabytą umiejętnością w relacjach z niepełno-
sprawnymi rówieśnikami w sytuacjach grania ról; 5) używanie na-
bytej umiejętności w relacjach z pełnosprawnymi rówieśnikami  
w naturalnych sytuacjach10. Ten ostatni etap jest szczególnie ważny, 
ponieważ podczas przenoszenia nabytych umiejętności z sytuacji 
treningowych na realne mogą pojawić się niespodziewane trudno-
ści. Niektórzy autorzy uważają, że na początku szkolenia sprawne 

________________ 

10 E. Murphy, I.M. Grey, R. Honan, Co-operative learning for students with difficul-

ties in learning: a description of model and guidelines for implementation, „British Journal 
of Special Education”, 2005, nr 3, s. 161–162. 
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dzieci powinny zostać zaznajomione z celami rówieśniczego tuto-
ringu, a na zakończenie każdej sesji muszą mieć możliwość wyra-
żenia własnych opinii na temat uczonej umiejętności. Autorzy ci 
podkreślają również konieczność monitorowania nauczających od-
działywań tutorów po zakończeniu szkolenia i systematycznego 
przekazywania im informacji zwrotnych11. 

Pierwszą udaną próbę włączenia dzieci pełnosprawnych w pro-
ces edukacji niepełnosprawnych rówieśników podjęli Phillip Strain 
i jego współpracownicy12. Za pomocą procedury modelowania nau-
czyli oni czteroletnie dzieci o wysokim poziomie inteligencji (po-
wyżej 130 punktów) oraz rozwoju społecznego różnych sposobów 
zapraszania niepełnosprawnych kolegów do wspólnej zabawy. Se-
sje treningowe miały formę 20- lub 30-minutowych zajęć, prowa-
dzonych z każdym dzieckiem indywidualnie. Najpierw terapeuta 
prosił dziecko, aby podało wszystkie wypowiedzi, za których po-
mocą starałoby się zainicjować zabawę z niepełnosprawnym inte-
lektualnie rówieśnikiem. W ten sposób ustalano, jakim repertuarem 
wypowiedzi inicjujących interakcje dysponuje dziecko. Następnie 
uczono je nowych. Terapeuta podawał dziecku przykłady inicjują-
cych wypowiedzi: „Pobawimy się?”, „Chciałbyś poukładać ze mną 
klocki?”, „Pobawimy się samochodzikami?”. Następnie prosił 
dziecko, aby włączyło go do wspólnej zabawy z użyciem jak naj-
większej liczby wypowiedzi tego typu. Na co drugą z nich reagował 
pozytywnie: „Bardzo dobrze, to może zachęcić twojego kolegę do 
zabawy”. Pozostałe wypowiedzi ignorował – milczał przez 10 se-
kund, a następnie mówił: „Czasami twój kolega nie będzie chciał się 
bawić. Nie martw się, spróbuj jeszcze raz”. W dalszej kolejności 
dzieci uczyły się nawiązywania interakcji za pomocą zabawek. Te-
rapeuta demonstrował próbki takich zachowań – np. podchodził do 
dziecka z piłką i mówił: „Pobawimy się piłką?”, „Chcesz pograć  
________________ 

11 E.W. Carter, L.S. Cushing, C.H. Kennedy, Peer support strategies: improving all 

student’s social lives and learning, Paul H. Brookes, Baltimore 2009, s. 48–50. 
12 Ph.S. Strain, R.E. Shores, M.A. Timm, Effects of peer social initiations on the  

behavior of withdrawn preschool children, „Journal of Applied Behavior Analysis”, 
1977, nr 2, s. 289–298. 
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w piłkę?”, „Rzucisz piłkę do mnie?”. Następnie prosił dziecko, aby 
próbowało włączyć go do wspólnej zabawy w taki lub podobny 
sposób. Tak jak poprzednio, po niektórych próbach stosował po-
chwały, a po innych nie reagował i zachęcał dziecko do użycia ko-
lejnych wypowiedzi inicjujących. 

Po zakończeniu opisanego wyżej szkolenia dzieci posługiwały 
się nabytymi umiejętnościami podczas zabaw z trojgiem rówieśni-
ków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym. 
Już po kilku dniach niepełnosprawne dzieci zaczęły włączać się do 
zabaw i podejmować rozmowy. Ta sama procedura okazała się sku-
teczna również w odniesieniu do dzieci ze znaczną niepełnospraw-
nością intelektualną oraz autystycznych. W trakcie późniejszych 
badań Ph. Strain i jego współpracownicy uczyli dzieci pełnospraw-
ne, jak powinny one zachęcać niepełnosprawnych rówieśników do 
porozumiewania się – poprzez zadawanie pytań, proszenie o od-
powiedzi, podpowiadanie partnerowi, co powinien powiedzieć. Ta 
procedura również przyniosła zamierzone efekty. 

Podczas badań Howarda Goldsteina i Susan Wickstrom dwoje 
pełnosprawnych dzieci w wieku przedszkolnym nauczono strategii 
ułatwiających ich niepełnosprawnym intelektualnie rówieśnikom 
zainicjowanie interakcji i podtrzymanie jej przez pewien czas13. Uła-
twiające strategie polegały na: 1) nawiązywaniu kontaktu wzroko-
wego; 2) inicjowaniu wspólnej zabawy; 3) zachęcaniu partnera do 
wyrażania próśb; 4) mówieniu o czynnościach wykonywanych 
przez partnera lub przez siebie; 5) reagowaniu na wypowiedzi 
partnera poprzez ich powtarzanie, rozszerzenie lub proszenie  
o dodatkowe informacje. Po zakończeniu szkolenia pełnosprawne 
dzieci posługiwały się nabytymi strategiami w relacjach z trojgiem 
autystycznych rówieśników podczas zajęć w przedszkolu. Już po  
20 dniach liczba interakcji społecznych nawiązywanych przez dzieci 
z autyzmem znacznie wzrosła, a po zakończeniu terapii utrzymy-
wała się na niezmienionym poziomie. 
________________ 

13 H. Goldstein, S. Wickstrom, Peer intervention effect on communicative interaction 

among handicapped and nonhandicapped preschoolers, „Journal of Applied Behavior 
Analysis”, 1986, nr 2, s. 209–214. 
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Pam Hunt i jej współpracownicy przeprowadzili szkolenie dla 
pełnosprawnych uczniów w wieku dorastania14. Uczyli ich, jak na-
leży rozmawiać z kolegami niepełnosprawnymi intelektualnie  
w stopniu głębszym. Posługiwali się przy tym podręcznikiem za-
wierającym ilustracje różnych sytuacji społecznych oraz zestawy 
słów i zwrotów używanych w takich sytuacjach. Pełnosprawni ucz-
niowie byli instruowani, aby ich wypowiedzi nawiązywały do tre-
ści wypowiedzi partnerów i kończyły się pytaniami, ponieważ py-
tania bardziej obligują do udzielenia odpowiedzi niż wypowiedzi  
w trybie oznajmującym. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy 
prowadzili codziennie dziesięciominutowe oddziaływania terapeu-
tyczne. Już po kilku dniach u niepełnosprawnych uczniów nastąpił 
znaczny wzrost liczby prawidłowych wypowiedzi oraz wyraźny 
spadek liczby wypowiedzi nieadekwatnych do sytuacji. 

Poprzez kolejny eksperyment P. Hunt i jej współpracownicy sta-
rali się ustalić, czy umiejętności nabyte przez niepełnosprawnych 
uczniów podlegają generalizacji, tzn. czy są używane również  
w nowych sytuacjach i kontaktach z nowymi osobami15. Dorastający 
uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym 
uczestniczyli w sesjach terapeutycznych prowadzonych przez pełno-
sprawnych rówieśników. W rezultacie u tych pierwszych nastąpił 
znaczny postęp w zakresie prowadzenia rozmów. Po zakończeniu 
terapii niepełnosprawni uczniowie byli obserwowani w trakcie in-
terakcji z pełnosprawnymi rówieśnikami przeszkolonymi w posłu-
giwaniu się strategiami ułatwiającymi partnerowi prowadzenie 
rozmowy oraz z rówieśnikami niepoddanymi szkoleniu. Okazało 
się, że poziom umiejętności dialogowych niepełnosprawnych ucz-
niów utrzymywał się na niezmienionym poziomie niezależnie od 
tego, czy rozmówca stosował ułatwiające strategie, czy nie. 
________________ 

14 P. Hunt, L. Goetz, M. Alwell, W. Sailor, Using an interrupted behavior chain 

strategy to teach generalized communication responses to students with severe disabilities, 
„The Journal of The Association for Persons with Severe Handicaps”, 1988, nr 3,  
s. 196–204. 

15 Tychże, Generalized effects of conversational skills training, „Journal of the Asso-
ciation for Severely Handicapped”, 1990, nr 4, s. 250–260. 
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Skuteczność rówieśniczego tutoringu w nauczaniu dzieci 
z niepełnosprawnością intelektualną 

Wielu badaczy za miarę skuteczności rówieśniczego tutoringu 
w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną uznaje 
postępy w osiągnięciach szkolnych. Joseph Fisher oraz jego współ-
pracownicy na podstawie przeglądu literatury stwierdzili, że ró-
wieśniczy tutoring powoduje wzrost umiejętności czytania i pisa-
nia, doskonali kompetencje matematyczne, usprawnia mowę dzieci 
z niepełnosprawnością intelektualną. Jest również korzystny dla 
pełnosprawnych uczniów występujących w roli tutorów, ponieważ 
wzbogaca ich wiedzę, kompetencje językowe, pamięć i myślenie16. 

Robert Slavin badał skuteczność rówieśniczego tutoringu  
w edukacji matematycznej oraz językowej dzieci w wieku od 7 do 
12 lat niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim17. Tuto-
rzy uczyli niepełnosprawnych rówieśników rozwiązywania zadań 
matematycznych oraz poprawnego czytania i pisania fragmentów 
tekstu. Zadania i teksty były dobierane przez nauczyciela. Tutorzy 
sprawdzali poprawność wykonania zadań przez niepełnospraw-
nych kolegów. Jeśli niepełnosprawne dziecko nie opanowało mate-
riału w 80%, dalsze nauczanie prowadził nauczyciel. Takie przy-
padki występowały jednak rzadko, ponieważ pełnosprawne dzieci 
bardzo dobrze radziły sobie w roli tutorów. 

Udokumentowano, że rówieśniczy tutoring może być z powo-
dzeniem wykorzystywany w nauczaniu dzieci z umiarkowaną  
i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Na przykład Lisa 
Cushing oraz Craig Kennedy uczyli pełnosprawne dzieci, jak należy 
postępować w relacjach z rówieśnikami niepełnosprawnymi inte-
lektualnie w stopniu głębszym18: nawiązywać interakcje, przeka-
________________ 

16 J.B. Fisher, J.B. Shumaker, D.D. Deshler, Searching for validated inclusive practi- 
ces: A review of literature, „Focus on Exceptional Children”, 1995, nr 4, s. 1–20. 

17 R.E. Slavin, Cooperative learning. Theory, research and practice, Allyn & Bacon, 
Boston 1995. 

18 L.S. Cushing, C.H. Kennedy, Academic effect of providing peer support in general 

education classrooms on students without disabilities, „Journal of Applied Behavior 
Analysis”, 1997, nr 1, s. 139–151. 
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zywać informacje zwrotne, zadawać pytania, prowadzić rozmowy. 
Przeszkolone dzieci chętnie podejmowały relacje z niepełnospraw-
nymi kolegami, co skutkowało wzrostem zaangażowania tych 
ostatnich w proces nauki. Szczególnie korzystne były sytuacje,  
w których jednym niepełnosprawnym dzieckiem zajmowało się 
równocześnie dwóch tutorów. Stwierdzono, że dzięki nauczającym 
relacjom ze sprawnymi rówieśnikami dzieci z głębszą niepełno-
sprawnością intelektualną dłużej koncentrowały się na wykonywa-
nym zadaniu, chętniej podejmowały nowe wyzwania, częściej do-
prowadzały zadanie do końca i popełniały mniej błędów19. 

Traktowanie osiągnięć szkolnych jako miary skuteczności ró-
wieśniczego tutoringu może budzić zastrzeżenia, tym bardziej że 
zazwyczaj osiągnięcia szkolne są utożsamiane z wynikami, jakie 
dziecko uzyskało w testach wiadomości. Dlatego niektórzy badacze 
proponują, aby oceniać skuteczność rówieśniczego tutoringu na 
podstawie porównania poziomu akceptacji niepełnosprawnego 
dziecka przez pełnosprawnych rówieśników przed rozpoczęciem 
oddziaływań i po ich zakończeniu. 

Joanne Putnam i jej współpracownicy sprawdzali, jak zmieniły 
się relacje między dziećmi sprawnymi i niepełnosprawnymi intelek-
tualnie po ośmiu miesiącach rówieśniczego tutoringu20. Okazało się, 
że w tych klasach, w których go nie stosowano, u pełnosprawnych 
dzieci wytworzył się negatywny obraz niepełnosprawnych rówie-
śników. Utrzymywał się on do końca badań. W klasach, w których 
stosowano rówieśniczy tutoring, dzieci pełnosprawne były nato-
miast dobrze nastawione do niepełnosprawnych kolegów i pozy-
tywnie ich oceniały. 

Dianne Gut podkreśla, że rówieśniczy tutoring pomaga prze-
zwyciężyć izolację społeczną dzieci z niepełnosprawnością intelek- 
________________ 

19 A.F. Ashman, Peer mediation and students with diverse learning needs, [w:]  
Co-operative learning. The social and intellectual outcomes of learning in groups, red.  
R.M. Gillies, A.F. Ashman, Taylor & Francis, New York 2005, s. 92–93. 

20 J. Putnam, K. Markovchick, D.W. Johnson, R.T. Johnson, Cooperative learning 

and peer acceptance of students with learning disabilities, „Journal of Social Psychology”, 
1996, nr 6, s. 741–752. 
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tualną, pozwala wejść w pozytywne relacje z pełnosprawnym ró-
wieśnikiem i nawiązać z nim koleżeńskie więzi21. Autorka analizo-
wała, jakie zmiany w zachowaniach niepełnosprawnych dzieci, 
wcześniej izolowanych przez rówieśników, zaszły po objęciu ich 
rówieśniczym tutoringiem. Okazało się, że znacznie wzrósł poziom 
ich zaangażowania się w czynności związane z uczeniem się; dzieci 
uważniej słuchały, zadawały pytania, angażowały się w rozwiązy-
wanie zadań i współpracowały z tutorem. 

Jak dowodzą niektóre badania, po przeprowadzeniu nauczają-
cych oddziaływań poziom akceptacji dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną nie zwiększył się, co wskazuje na nieskuteczność ró-
wieśniczego tutoringu. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy się 
dopatrywać w trudnych, a nawet destruktywnych zachowaniach 
niepełnosprawnych dzieci. Wycofywanie się z kontaktów, zacho-
wania agresywne lub bardzo niski poziom samokontroli emocjo-
nalnej znacznie utrudniają, a niekiedy wręcz uniemożliwiają 
współpracę z tutorem. Na przykład Bonnie Brinton i jej współpra-
cownicy napotkali na znaczne utrudnienia w zastosowaniu rówie-
śniczego tutoringu wobec dzieci z zaburzeniami mowy opóźnio-
nych w rozwoju intelektualnym22. Dzieci te niechętnie włączały się 
w relacje z rówieśnikami, unikały podejmowania zadań, preferowa-
ły czynności wykonywane w samotności i angażowały się w dzia-
łania niezwiązane z pracą grupy. Nieskuteczne było też udzielanie 
im szczegółowych instrukcji na temat tego, jak powinny współpra-
cować z tutorem. Badania B. Brinton dowodzą, że posiadanie przez 
niepełnosprawne dziecko odpowiedniego zasobu umiejętności in-
terpersonalnych jest niezbędnym warunkiem jego integracji z peł-
nosprawnymi rówieśnikami, a zwłaszcza owocnej współpracy  
z tutorem. Oznacza to, że może nie być właściwe ani korzystne 
kwalifikowanie niektórych dzieci z niepełnosprawnością intelektu-
________________ 

21 D.M. Gut, We are social beings learning how to learn cooperatively, „Teaching  
Exceptional Children”, 2000, nr 4, s. 46–53. 

22 B. Brinton, M. Fujiki, L.M. Higbee, Participation in cooperative learning activities 

by children with specific language impairment, „Journal of Speech, Language and  
Hearing Research”, 1998, nr 5, s. 1193–1206. 
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alną do udziału w rówieśniczym tutoringu, zanim nie opanują one 
odpowiednich umiejętności. Aby dzieci mogły skorzystać z takiej 
formy pomocy, muszą zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze, 
nauczyciele oraz pełnosprawni rówieśnicy muszą dobrze znać spo-
sób funkcjonowania niepełnosprawnych dzieci. Po drugie, niepeł-
nosprawne dzieci muszą mieć umiejętności społeczne i interperso-
nalne umożliwiające udział w interakcjach z tutorem. 

W niektórych badaniach podstawami oceny skuteczności rówie-
śniczego tutoringu były wywiady z nauczycielami posługującymi 
się tą metodą. Zostali oni poproszeni o ocenę uzyskiwanych efek-
tów oraz korzyści wynoszonych przez niepełnosprawne dzieci  
i tutorów. Rollanda O’Connor i Joseph Jenkins prosili, aby nauczy-
ciele uzasadnili, dlaczego stosują rówieśniczy tutoring, przedstawili 
jego cele i opinie o efektywności23. Nauczyciele stwierdzili, że sku-
teczność rówieśniczego tutoringu zależy przede wszystkim od spo-
sobu doboru par tutor – uczeń, systematyczności nadzoru nad pa-
rami oraz typu nauczających strategii stosowanych przez tutorów. 

Brakuje badań, które pozwoliłyby odpowiedzieć na pytanie o to, 
jak niepełnosprawne dzieci oceniają skuteczność rówieśniczego 
tutoringu. Pewne dane na ten temat zgromadzili J. Putnam i jej 
współpracownicy24: 74% uczniów ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi deklarowało, że lubi uczyć się we współpracy ze spraw-
nymi rówieśnikami, 13% nie potrafiło zająć stanowiska w tej kwe-
stii, a 13% stwierdziło, iż nie lubi takiej formy nauczania. 

Zgromadzone dotychczas dane pozwalają stwierdzić, że rówie-
śniczy tutoring może być z powodzeniem wykorzystywany w edu-
kacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Metoda ta przy-
czynia się do postępów w nauce i rozwoju kompetencji społecznych 
dziecka. Zwiększa m.in.: poziom wiedzy, motywację do nauki, za-
angażowanie w wykonywane zadania oraz jakość interakcji z pełno-
sprawnymi rówieśnikami i nauczycielem, poprawia pozycję w gru-
pie rówieśniczej. 
________________ 

23 R.E. O’Connor, J.R. Jenkins, Cooperative learning as an inclusion strategy: a closer 

look, „Exceptionality”, 1996, nr 1, s. 29–51. 
24 J. Putnam, K. Markovchick, D.W. Johnson, R.T. Johnson, op. cit., s. 741–752. 
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Nauczyciel jako organizator rówieśniczego tutoringu  

Włączenie pełnosprawnych rówieśników w proces edukacji 
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną może być dla nauczy-
ciela poważnym wyzwaniem. Warto bowiem zauważyć, że jeszcze  
w 2005 r. wśród prac dotyczących rówieśniczego tutoringu nie było 
takich, które zawierałyby propozycje empirycznie zweryfikowa-
nych programów przygotowania nauczycieli do posługiwania się tą 
metodą w stosunku do niepełnosprawnych dzieci w toku zajęć 
szkolnych25. Dopiero w ostatnich latach pojawiły się opracowania 
dotyczące dzieci z niektórymi rodzajami niepełnosprawności26. 

Nauczyciel jako organizator rówieśniczego tutoringu nie może 
dopuścić do tego, aby cały ciężar oddziaływań edukacyjnych spo-
czywał na barkach pełnosprawnych dzieci. Ich oddziaływania po-
winny być elementami procesu nauczania prowadzonego przez 
nauczyciela i pozostawać pod jego ścisłym nadzorem. To oznacza, 
że musi on zrealizować wiele zadań. Poniżej zostały przedstawione 
najważniejsze z nich27. 

1. Wybór pełnosprawnych dzieci do roli tutorów. Nauczyciel 
musi pamiętać, że dzieci, którym powierza role tutorów, po-
winny być wysoko uspołecznione, tzn. dysponować bogatym 
repertuarem zachowań prospołecznych i mieć wysoki poziom 
kompetencji komunikacyjnej. Powinny też być pozytywnie 
nastawione do niepełnosprawnych rówieśników i chętnie na-
wiązywać z nimi interakcje. Ponadto powinny prawidłowo 
reagować na instrukcje i polecenia nauczyciela. 

________________ 

25 E. Murphy, I.M. Grey, R. Honan, op. cit., s. 163. 
26 A.N. Grauvogel-MacAleese, M.D. Wallace, Use of peer-mediated intervention in 

children with attention deficit hyperactivity disorder, „Journal of Applied Behavior 
Analysis”, 2010, nr 3, s. 547–551; T. Smith, Making inclusion work for students with 

autism spectrum disorders, Guilford Press, New York 2012. 
27 A. Twardowski, Rola pełnosprawnych rówieśników w procesie wspomagania roz-

woju dzieci niepełnosprawnych, [w:] Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z gene-

tycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń, red. idem, Wydawnictwo Naukowe PTP, 
Poznań 2004, s. 91–92. 
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2. Przygotowanie tutorów. Kandydaci do roli tutorów muszą 
nie tylko dysponować odpowiednio wysokim poziomem 
wiedzy, lecz także wiedzieć, jak przekazywać ją mniej kompe-
tentnym kolegom. W tym celu powinni zostać poddani spe-
cjalnym szkoleniom z wykorzystaniem metod modelowania 
oraz grania ról. Przyszli tutorzy muszą nauczyć się m.in.: jak 
nawiązywać i podtrzymywać nauczające interakcje, jakich 
materiałów dydaktycznych używać, w jaki sposób przekazy-
wać informacje, jak pytać oraz odpowiadać na pytania,  
jak identyfikować błędy i jak je korygować, jakie nagrody sto-
sować. 

3. Dobór par tutor – uczeń. Przy łączeniu dzieci w pary nauczy-
ciel powinien uwzględnić ich zainteresowania oraz stopień 
wzajemnej akceptacji. W parze powinny znaleźć się dzieci, 
które lubią ze sobą przebywać i chętnie podejmują wspólne 
czynności. Jak zauważają David Johnson i Roger Johnson, ró-
wieśniczy tutoring nie przynosi spodziewanych efektów, gdy 
dzieci są łączone w diady, triady oraz poliady w sposób przy-
padkowy i na krótki czas28. W takiej sytuacji partnerzy więk-
szość czasu poświęcają na wzajemne poznawanie się kosztem 
czynności związanych z nauką. 

4. Stwarzanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu nauczają-
cych interakcji. Temu celowi służy wykorzystywanie natural-
nie pojawiających się sytuacji i okoliczności, w których dzieci 
muszą współpracować, aby osiągnąć określone cele. Nauczy-
ciel powinien zapewnić dzieciom zabawki i pomoce dydak-
tyczne sprzyjające podejmowaniu działań o charakterze ko- 
operacyjnym. Powinien uczyć tutorów strategii ułatwiających 
zainicjowanie interakcji z niepełnosprawnymi rówieśnikami. 
Takimi strategiami są: nawiązywanie kontaktu wzrokowego, 
podzielanie uwagi, mówienie o czynnościach partnera, zada-
wanie pytań, proszenie o informacje, nakłanianie partnera, 
aby spełnił określoną prośbę. 

________________ 

28 D.W. Johnson, R.T. Johnson, Learning together and alone: cooperative, competitive 

and individualistic learning, Allyn & Bacon, Boston 1994. 



Możliwości wykorzystania rówieśniczego tutoringu w edukacji dzieci 33 

5. Monitorowanie zmian w umiejętnościach niepełnosprawnych 
dzieci. Nauczyciel powinien uważnie śledzić przebieg zajęć  
i zachęcać tutorów do stosowania nauczających strategii. Musi 
podpowiadać, jakich strategii mają użyć, nagradzać za ich po-
prawne zastosowanie oraz korygować ewentualne błędy. 
Wymienione czynności są niezbędne, ponieważ pozytywne 
zmiany u niepełnosprawnych intelektualnie dzieci mogą po-
jawić się dopiero po 30 lub 40 sesjach rówieśniczego tutorin-
gu29. Ponadto nauczyciel powinien od czasu do czasu prze-
prowadzać dodatkowe sesje szkoleniowe dla tutorów, aby 
przypomnieć im niektóre strategie lub nauczyć ich nowych. 

6. Stopniowe wycofywanie bezpośredniego nadzoru nad na-
uczającymi interakcjami. W miarę nabywania przez pełno-
sprawne dzieci wprawy w posługiwaniu się nauczającymi 
strategiami nauczyciel może stopniowo ograniczać kontrolę  
i pozwalać im na coraz bardziej samodzielne działania. Powi-
nien skoncentrować się na organizowaniu zajęć sprzyjających 
prowadzeniu rówieśniczego tutoringu oraz dyskretnie nadzo-
rować postępowanie tutorów. Musi ustalić prosty, a jednocze-
śnie skuteczny system wymiany informacji z tutorami. Na 
przykład każdej strategii można przypisać jeden z piktogra-
mów zawieszonych na ścianie, widocznych z różnych miejsc  
i odległości. Piktogramy pełnią wówczas podwójną funkcję. 
Po pierwsze, przypominają tutorom o poszczególnych strate-
giach. Po drugie, nauczyciel poprzez wskazywanie odpo-
wiednich symboli może podpowiadać tutorom, jaką strategią 
powinni się posłużyć w danej sytuacji. 

Dotychczasowe badania dowodzą, że dzięki nauczającym inter- 
akcjom z pełnosprawnymi rówieśnikami dzieci z niepełnosprawno-
ścią intelektualną częściej uczestniczą w zabawach zespołowych, 
częściej nawiązują interakcje z kolegami, chętniej z nimi rozmawia- 
ją oraz rzadziej przejawiają zachowania społecznie nieakceptowa-

________________ 

29 M.J. Guralnick, Peer interactions and development of handicapped children’s social 

and communicative competence, [w:] Children helping children, ed. cit., s. 275–305. 
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ne30. Po zakończeniu oddziaływań nabyte umiejętności utrzymują 
się na niezmienionym poziomie i są używane w nowych sytuacjach. 
Zatem warto wykorzystywać metodę rówieśniczego tutoringu  
w edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Nie moż- 
na jednak zapominać o tym, że skuteczność tej metody zależy od 
tego, jak nauczyciel poradzi sobie z przedstawionymi powyżej za-
daniami. 

Problemy wymagające dalszych badań 

Wykorzystanie rówieśniczego tutoringu w edukacji dzieci  
z niepełnosprawnością intelektualną rodzi wiele pytań, wymagają-
cych weryfikacji w dalszych badaniach. Poniżej umieszczono naj-
ważniejsze z nich. 

1. Jak włączyć rówieśniczy tutoring w klasowo-lekcyjny system 
organizacji pracy szkoły? Jak zaaranżować przestrzeń klasy  
i jakie pomoce dydaktyczne zgromadzić? Jak zorganizować 
zajęcia, aby pracujące pary lub zespoły nie przeszkadzały so-
bie nawzajem? I wreszcie – jakie dodatkowe przygotowanie 
powinien mieć nauczyciel, aby z powodzeniem posługiwać 
się tą metodą, i w jaki sposób może je zdobyć?31 

2. Czy to możliwe, aby w roli nauczyciela występował uczeń, 
który nie jest ekspertem w dziedzinie będącej przedmiotem 
nauczania i wie niewiele więcej od swojego ucznia? Jak uznał 
Jerome Bruner, taki „nauczyciel” nie zapozna ucznia z głębo-
ką strukturą wiedzy i nie odpowie wyczerpująco na pytania  

________________ 

30 J.R. Jenkins, L.R. Antil, S.K. Wayne, P.F. Vadasy, How cooperative learning 

works for special education and remedial students, „Exceptional Children”, 2003, nr 3,  
s. 279–292. 

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

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

stość. Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych, red. T. Żółkowska, 
M. Wlazło, ZAPOL, Szczecin 2008, s. 150. 
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o znaczenie różnych pojęć oraz relacje między nimi32. Stąd 
możliwe, że rówieśniczy tutoring jest skuteczny na poziomie 
poznania, zrozumienia i zastosowania, ale nie na poziomie 
analizy, syntezy i oceny. 

3. W jaki sposób ustalić, kto kogo ma uczyć? Czy uczniowie ma-
ją decydować o tym sami, czy też decyzje powinien podej-
mować nauczyciel? Jeśli przyjmie się pierwszy wariant, to co 
uczynić, gdy wybory nie będą wzajemne, a zwłaszcza gdy 
znajdą się niepełnosprawni uczniowie, których nikt nie wy-
bierze? Czy skuteczność rówieśniczego tutoringu jest wyższa, 
gdy w parze są dzieci tej samej płci, czy też gdy są różnych 
płci? Czy w roli tutorów lepiej sprawdzają się dziewczynki, 
czy chłopcy? W relacjach z jakimi partnerami? 

4. Jaką postawę wobec rówieśniczego tutoringu zajmują rodzice 
dzieci sprawnych i niepełnosprawnych? Rodzice dzieci spraw-
nych mogą nie popierać rówieśniczego tutoringu, szczególnie 
gdy nie dostrzegają w nim korzyści dla swojego dziecka. We 
współczesnej szkole dominuje rywalizacja, a nie współpraca, 
dlatego niektórzy rodzice mogą uznać, że czas, który ich 
dziecko poświęca gorzej uczącemu się koledze, jest czasem 
straconym dla jego własnej nauki. 

5. Jak przezwyciężyć problemy natury etycznej? Przede wszyst-
kim nauczyciel musi zadbać o to, aby rówieśniczy tutoring był 
korzystny zarówno dla tutora, jak i ucznia. W przypadku gdy 
uczniami są dzieci niepełnosprawne intelektualnie, pojawia 
się problem, co sprawni tutorzy powinni wiedzieć o nie-
sprawności swoich partnerów i wpływie tej niesprawności na 
przebieg nauki. Czy uczniowie pełniący funkcje tutorów po-
winni uczestniczyć w spotkaniach nauczycieli, na których 
omawia się ich prace i analizuje postępy „uczniów”? Jak 
chronić uczniów występujących w roli tutorów przed nieuza-
sadnionym przekonaniem o własnej wyjątkowości i posiada-
niu szczególnych umiejętności? 

________________ 

32 J.S. Bruner, W poszukiwaniu teorii nauczania, Państwowy Instytut Wydawni-
czy, Warszawa 1974. 
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6. Jak budować pozytywne nastawienie do rówieśniczego tutorin-
gu u decydentów oświatowych, nauczycieli i rodziców? Przede 
wszystkim trzeba zmienić tradycyjny pogląd, zgodnie z którym 
prawdziwą wiedzę dziecko może uzyskać tylko od nauczyciela, 
a ta zdobyta od rówieśników nie ma wartości z perspektywy ce-
lów kształcenia. Należy również wyeliminować dość powszech-
ne przekonanie o tym, że nauczyciel, który przekazuje swoje 
uprawnienia uczniom, lekceważy własne obowiązki i nie rozu-
mie, jak trudna i odpowiedzialna jest jego praca. Decydenci, ro-
dzice oraz nauczyciele muszą zrozumieć, że bywają sytuacje,  
w których niepełnosprawne dziecko „z niewielką pomocą swo-
ich przyjaciół” może osiągnąć równie wiele, a nawet więcej niż 
wtedy, kiedy edukują je wyłącznie nauczyciele. 

Dotychczasowe doświadczenia związane z rówieśniczym tuto-
ringiem wskazują na to, że przyczynia się on do wzrostu osiągnięć 
wszystkich uczniów, a także tworzy bardziej przyjazną, życzliwą 
atmosferę w klasie. Uczniowie mają możliwość dzielenia się pomy-
słami i wymiany posiadanych wiadomości. Tym samym zwiększa 
się liczba źródeł, z których czerpią wiedzę. Rówieśniczy tutoring 
stymuluje kreatywność uczniów, zwiększa zainteresowanie wyko-
nywanymi zadaniami i podwyższa motywację do nauki33. 

Zakończenie 

Włączenie pełnosprawnych rówieśników w proces edukacji 
dzieci niepełnosprawnych jest korzystne dla jednych i drugich. Peł-
nosprawne dzieci mogą lepiej zrozumieć przekazywane treści, bo-
wiem uczenie kogoś sprzyja uporządkowaniu i pogłębieniu własnej 
wiedzy na określony temat. W obszarze rozwoju społeczno-mo-
ralnego tutoring może zwiększyć wrażliwość na potrzeby niepełno-
sprawnych kolegów, poczucie odpowiedzialności oraz empatię.  
W sferze kształtowania się osobowości może przyczynić się do wzro-
________________ 

33 K.M. Tateyama-Sniezek, Cooperative learning: does it improve the academic 

achievement of students with handicaps?, „Exceptional Children”, 1990, nr 5, s. 426–437. 
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stu samooceny, wiary we własne możliwości oraz poczucia własnej 
wartości. Dzięki rówieśniczemu tutoringowi dzieci pełnosprawne 
mogą lepiej poznać i zrozumieć swoich niepełnosprawnych kolegów. 
Mają okazję przekonać się, że z niepełnosprawnymi rówieśnikami 
można się bawić oraz rozmawiać, można się od nich wiele nauczyć,  
a ich świat wewnętrzny jest bogaty i godny poznania. 

Nauczanie przez pełnosprawnych rówieśników przynosi rów-
nież liczne korzyści dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie. 
Przede wszystkim wzbogaca ich wiedzę i umiejętności. Dzięki ró-
wieśniczemu tutoringowi zwiększa się poziom zaangażowania nie-
pełnosprawnych dzieci w życie grupy, intensyfikują się ich kontak-
ty z kolegami oraz wzrasta liczba rozmów, w których mogą one  
z powodzeniem uczestniczyć. Niepełnosprawne dzieci mogą prze-
konać się, że sprawni rówieśnicy obdarzają je uwagą, chcą się  
z nimi uczyć i spędzać czas; mają okazję zrozumieć, że dzięki naby-
tym umiejętnościom mogą skutecznie wpływać na innych ludzi  
i osiągać zamierzone cele. W ten sposób u dzieci niepełnospraw-
nych intelektualnie kształtuje się poczucie kompetencji, czyli prze-
świadczenie, że potrafią sprawować kontrolę nad sobą i otocze-
niem. Zwiększa się również ich autonomia, ponieważ w relacjach  
z rówieśnikami muszą bardziej polegać na sobie i wspólnie z part-
nerami wypracowywać programy działania. 

Należy mocno podkreślić to, że rówieśniczy tutoring ma szcze-
gólne znaczenie dla nauczania integracyjnego. Zwrócenie uwagi na 
możliwość występowania przez pełnosprawnych uczniów w rolach 
nauczycieli niepełnosprawnych kolegów pozwala postrzegać klasę 
jako miejsce, w którym jednocześnie znajduje się tylu nauczycieli, 
ilu jest uczniów, a nie takie, w którym wszystkich uczniów uczy 
jeden nauczyciel. 
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Wstęp 

Schizofrenia jest ciężkim zaburzeniem psychicznym, na które 
choruje ok. 1% populacji1. Choroba ta zaczyna się w młodym wieku 
________________ 
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i trwa do późnej starości. Rozwija się wskutek interakcji czynników: 
genetycznych, uszkadzających wewnątrzmaciczny rozwój płodu, 
okołoporodowych i w efekcie nieprawidłowej stymulacji środowi-
skowej we wczesnym okresie życia dziecka2. Tylko 10% chorych na 
schizofrenię wraca do aktywności przedchorobowej w stopniu 
umożliwiającym pracę zawodową3. Około 10% chorych popełnia 
samobójstwo. 

Praca psychoedukacyjna i pedagogiczna z chorymi na schizo-
frenię stanowi jedną z podstawowych strategii terapeutycznych 
stosowanych w leczeniu tej choroby (obok farmakoterapii za pomo-
cą leków przeciwpsychotycznych – neuroleptyków)4. 

Powstaje pytanie o miejsce zawodu pedagoga specjalnego  
w pracy z osobami chorymi na schizofrenię. Celem artykułu jest 
analiza znaczenia przygotowania pedagogicznego w pracy z oso-
bami chorymi na zaburzenia psychotyczne, a pośrednio także 
wskazanie konieczności rzetelnego kształcenia pedagogów specjal-
nych z podstaw psychiatrii. 

Rehabilitacja psychiatryczna chorych na schizofrenię  

Wsparcie niefarmakologiczne chorych na schizofrenię stanowi 
ważny element terapii. Może się ono odbywać na poziomie: 

– rehabilitacji psychiatrycznej, rozumianej jako korekta po-
wstałych zaburzeń funkcjonowania społecznego u pojedyn-
czego pacjenta5 

________________ 

2 J. Wciórka, Psychozy schizofreniczne, [w:] Psychiatria, t. II: Psychiatria kliniczna, 
red. J. Rybakowski, S. Pużyński, J. Wciórka, Wydawnictwo Medyczne Urban & 
Partner, Wrocław 2011, s. 195–269. 

3 S. Marwaha, S. Johnson, Schizophrenia and employment – a review, „Social Psy-
chiatry and Psychiatric Epidemiology”, 2004 May, 39(5), s. 337–349. 

4 A.B. Murray-Swank, L. Dixon, Family psychoeducation as an evidence-based prac-

tice, „CNS Spectrums”, 2004 Dec, 9(12), s. 905–912. 
5 T.K. Rajji, D. Miranda, B.H. Mulsant, Cognition, function, and disability in pa-

tients with schizophrenia: a review of longitudinal studies, „Canadian Journal of Psychia-
try”, 2014 Jan, 59(1), s. 7–13. 
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– psychiatrii środowiskowej (społecznej), oznaczającej takie od-
działywanie na środowisko społeczne chorego, które umożli-
wia skuteczną readaptację chorych psychicznie do życia w spo-
łeczeństwie6. 

Rehabilitacja psychiatryczna odbywa się na poziomie kompen-
sowania u pacjenta deficytów poznawczych i behawioralnych po-
wstałych w wyniku procesu psychotycznego7. Model rehabilitacji 
jest bliski w swoim założeniu traktowaniu każdego zaburzenia,  
w tym schizofrenii, jako zespołu deficytów. Leczenie i rehabilitacja 
polegają na skompensowaniu tych deficytów za pomocą różnych 
metod korekcji, w tym także na drodze procesów wychowawczych 
oraz edukacyjnych. Model ten stanowi podstawę teoretyczną róż-
nych metod kompensowania zaburzenia o wykazanej naukowo 
skuteczności, także tych przynależących tradycyjnie do obszaru 
pedagogiki specjalnej. U jego podstaw leży myślenie patogenetycz-
ne, typowe dla tradycyjnej medycyny naprawczej, która powstała  
w XIX w. wraz z rozwojem nauk empirycznych i linearnego myśle-
nia kartezjańskiego. 

Model ten jest krytykowany ze względu na traktowanie wszel-
kich zaburzeń w kategorii deficytu, braku, niedoboru, gorszej jako-
ści. Zwraca się uwagę na „defektologiczny charakter” omawianego 
paradygmatu. Współczesne psychiatria i pedagogika specjalna ode-
szły od modelu deficytu – skłaniają się raczej do modelu uczestnic-
twa społecznego osób odmiennych, w tym także chorych na schi-
zofrenię8. Model ten oznacza docelowo stworzenie możliwości 

________________ 

6 S. Yamaguchi, S.I. Wu, M. Biswas, M. Yate, Y. Aoki, E.A. Barley, G. Thorni-
croft, Effects of short-term interventions to reduce mental health-related stigma in universi-

ty or college students: a systematic review, „The Journal of Nervous and Mental  
Disease”, 2013 Jun, 201(6), s. 490–503, doi: 10.1097/NMD.0b013e31829480df. 

7 A. Bose, S.M. Agarwal, S.V. Kalmady, G. Venkatasubramanian, Cognitive 

Mapping Deficits in Schizophrenia: A Critical Overview, „Indian Journal Psychological 
Medicine”, 2014 Jan, 36(1), s. 9–26. 

8 A. Krause, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza 
Impuls, Kraków 2010; O. Speck, Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopeda-

gogiki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005. 
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udziału w życiu społecznym osób z różnymi zaburzeniami i ograni-
czeniami. 

Metodami pracy z pacjentem nieprzystosowanym do życia  
w społeczeństwie z powodu deficytów wywołanych chorobą są: 

– psychoedukacja, polegająca na nauczeniu pacjenta sposobów 
radzenia sobie z chorobą, przyjmowania właściwych dawek le-
ków, rozpoznawania wczesnych objawów nawrotu choroby9 

– psychoterapia poznawczo-behawioralna, oznaczająca zmianę 
schematów poznawczych i przekonań kluczowych u pacjenta10 

– pomoc socjalna11 
– terapia systemowa rodziny pacjenta12 
– terapia zajęciowa, biblioterapia, hortikuloterapia, muzykote-

rapia, choreoterapia, dogoterapia, hipoterapia itd.; metody te 
zostały szczegółowo opisane w monografii S. Leszto i in.13 

Wiele z powyżej opisanych metod stanowi kompetencje spo-

łeczne pedagoga specjalnego. Warto zastanowić się nad tym, czy  
w zakresie studiów z dziedziny pedagogiki specjalnej nie wprowa-
dzić specjalności, której przedmiotem byłoby postępowanie z oso-
________________ 

9 J. Sin, I. Norman, Psychoeducational interventions for family members of people 

with schizophrenia: a mixed-method systematic review, „The Journal of Clinical Psy-
chiatry”, 2013 Dec, 74(12), s. 1145–1162, doi: 10.4088/JCP.12r08308; W.T. Chien,  
S.F. Leung, F.K. Yeung, W.K. Wong, Current approaches to treatments for schizophrenia 

spectrum disorders, part II: psychosocial interventions and patient-focused perspectives in 

psychiatric care, „Neuropsychiatric Disease and Treatment”, 2013, 9, s. 1463–1481. 
10 G. Newton-Howes, R. Wood, Cognitive behavioural therapy and the psycho-

pathology of schizophrenia: systematic review and meta-analysis, „Psychology and Psy-
chotherapy: Theory, Research and Practice”, 2013 Jun, 86(2), s. 127–138, doi: 
10.1111/j.2044-8341.2011.02048. 

11 K.T. Mueser, F. Deavers, D.L. Penn, J.E. Cassisi, Psychosocial treatments for 

schizophrenia, „Annual Review of Clinical Psychology”, 2013, 9, s. 465–497, doi: 
10.1146/annurev-clinpsy-050212-185620. 

12 M. Pakyurek, R. Yarnal, C. Carter, Treatment of psychosis in children and adoles-

cents: a review, „Adolescent Medicine: State of the Art Reviews”, 2013 Aug, 24(2),  
s. 420–432. 

13 S. Leszto, A. Witusik, T. Pietras, Terapia pedagogiczna dorosłych w psychiatrii  

i w medycynie somatycznej. Ujęcie psychologiczne, biomedyczne i aksjologiczne, Naukowe 
Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2013. 
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bami chorymi na schizofrenię. Propozycja ta jest o tyle interesująca, 
że część pedagogów specjalnych uzyskuje zatrudnienie w placów-
kach medycznych oraz placówkach pomocy społecznej zajmujących 
się osobami z zaburzeniami psychicznymi, o czym piszemy szcze-
gółowo w następnym podrozdziale. 

Psychiatria środowiskowa wobec chorych na schizofrenię 

Celem psychiatrii środowiskowej jest wypracowanie takiego 
modelu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, aby pa-
cjenta ,,przywrócić” (w miarę możliwości) do funkcjonowania  
w środowisku lokalnym14. Cel ten stanowi priorytetowe zadanie 
nowocześnie rozumianej promocji zdrowia psychicznego15. Model 
ten zakłada leczenie, rehabilitację neuropsychologiczną, rehabilita-
cję psychospołeczną i pomoc socjalną w środowisku lokalnym pa-
cjenta, w warunkach najbardziej zbliżonych do naturalnego życia 
człowieka. Jest analogiczny do modelu probacji dotyczącego re-
adaptacji społecznej osób mających konflikt z prawem, propagowa-
nego przez A. Bałandynowicza16. 

Według G. Thornicrofta, organizację i skuteczność metod oraz 
założeń psychiatrii środowiskowej można opisać trzema zmiennymi: 

– wejścia, czyli zasobami środowiska społecznego (instytucje 
pracy socjalnej, lekarze psychiatrzy, pielęgniarki, sytuacja lo-
kalowa) 

– procesu, czyli strukturą organizacji opieki psychiatrycznej  
i rehabilitacji, zasobami ludzkimi, przygotowaniem meryto-
rycznym pracowników, sposobami terapii oraz jej dostępnością 

________________ 

14 J. Wciórka, Terapia społeczna, [w:] Psychiatria, t. II: Podstawy psychiatrii, red.  
A. Bilikiewicz, J. Rybakowski, S. Pużyński, J. Wciórka, Wydawnictwo Medyczne 
Urban & Partner, Wrocław 2002, s. 244–263. 

15 G. Thornicroft, M. Tansella, W stronę lepszej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, 
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2010. 

16 A. Bałandynowicz, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Lex a Wol-
ters Kluwer Polska, Warszawa 2011. 
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– wyjścia, czyli skutecznością realizacji zamierzonych celów te-
rapeutycznych. 

Wszystkie te zmienne można rozpatrywać w aspekcie global-

nym (systemu opieki zdrowia psychicznego w danym państwie), 
lokalnym (w aspekcie społeczności) i indywidualnym (z punktu 
widzenia podmiotu)17. 

Model ten został nazwany przez swojego twórcę modelem ma-
cierzy (matrix model). Najpełniej oddaje on teoretyczne założenia 
idei psychiatrii środowiskowej. Wyznacza pewien cel, ma charakter 
normy powinnościowej, typowej dla nauk pedagogicznych rozu-
mianych jako nauk o wychowaniu, nauczaniu i pożądanej zmianie 
człowieka według określonego paradygmatu18. 

Opieka nad pacjentami w środowisku ma także ważny wymiar 
dydaktyczny dla społeczeństwa, w którym żyją osoby z zaburze-
niami psychicznymi. Uczestnictwo chorych na schizofrenię w życiu 
społeczności lokalnej zmniejsza stygmatyzację i zwiększą stopień 
akceptacji obecności osób odmiennych psychicznie. Stygmatyzacja 
jest procesem niekorzystnym, nasilającym dysfunkcjonalność pa-
cjentów19. Styczność społeczeństwa z osobami chorymi psychicznie 
uczestniczącymi w życiu codziennym społeczności lokalnej zmniej-
sza lęk przed zaburzeniami psychicznymi i obala powszechne nega-
tywne stereotypy dotyczące obrazu chorego na schizofrenię20. 

W polskiej pedagogice już dawno zwrócono uwagę na aspekty 
marginalizacji i stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi21. 
________________ 

17 M. Tansella, G. Thornicroft, H. Lempp, Lessons from community mental health to 

drive implementation in health care systems for people with long-term conditions, „Interna-
tional Journal of Environmental Research and Public Health”, 2014 Apr, 30, 11(5),  
s. 4714–4728, doi: 10.3390/ijerph110504714. 

18 C. Wiśniewski, Filozofia a wychowanie, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 
Piotrków Trybunalski 2002. 

19 P. Świtaj, Piętno choroby psychicznej, „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, 2005, 
14, s. 137–144. 

20 E. Goffman, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2005. 

21 E. Trempała, Zagrożenia rozwoju człowieka marginalizacją i wykluczeniem w śro-

dowiskach lokalnych a pedagogika społeczna, [w:] Marginalizacja w problematyce pedagogi-
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W subiektywnym odczuciu autorów publikacji, procesami margina-
lizacji i stygmatyzacji chorych na schizofrenię w większym stopniu 
zajmowali się specjaliści z zakresu pedagogiki społecznej i pracy 
socjalnej niż pedagogiki specjalnej22. W akademickim podręczniku  
z zakresu pedagogiki specjalnej nie ma rozdziału poświęconego 
metodom pracy pedagogicznej oraz terapeutycznej z osobami doro-
słymi chorymi na schizofrenię i inne zaburzenia psychotyczne23. 
Również w amerykańskim podręczniku Deborah Deutsch Smith 
niewiele uwagi poświęca osobom chorym na zespoły psychotyczne24. 

Tymczasem uregulowania prawne wymuszają powstawanie 
środowiskowych domów samopomocy, służących realizacji idei 
psychiatrii środowiskowej. W takich domach celem jest nauczanie 
chorych na schizofrenię czynności użytecznych w życiu codzien-
nym w naturalnym środowisku człowieka, dalekim od szpitala psy-
chiatrycznego, który ma charakter instytucji totalnej25. Chorych 
uczy się racjonalnego wydawania pieniędzy, wypełniania kwitów, 
płacenia rachunków, robienia zakupów, planowania wydatków, 
gotowania posiłków, dbania o higienę osobistą. Prowadzi się też 
treningi umiejętności społecznych oraz treningi komunikacyjne. 
Propaguje się czytelnictwo czasopism i książek. Chorym zapewnia 
się rozrywkę i zaspokaja się ich podstawowe potrzeby związane  
z tworzeniem więzi z innymi ludźmi oraz uczestnictwem w życiu 
społecznym. W placówkach zawsze są dostępni psycholog i pra-
cownik socjalny, a w niektórych ośrodkach także lekarz psychiatra, 
________________ 

ki społecznej i praktyce pracy socjalnej, red. K. Marzec-Holka, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005, s. 46–52. 

22 E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. I, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006; A. Kotlarska-Michalska, Przyczyny  

i skutki marginalizacji w Polsce, [w:] Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej  

i praktyce pracy socjalnej, ed. cit., s. 69–80. 
23 Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 

2009. 
24 D.D. Smith, Pedagogika specjalna, t. I i II, Wydawnictwo APS, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2009. 
25 K. Jankowski, Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej… dwadzieścia lat 

później, Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, Warszawa 1994. 
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który często prowadzi zajęcia z zakresu psychoedukacji oraz oma-
wia zasady przyjmowania leków26. 

W takich domach znajdują zatrudnienie również wykształceni 
specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej (głównie oligofrenope-
dagogiki) oraz specjaliści z dziedziny pracy socjalnej. Zatem po-
trzeba nauczania o zespołach psychotycznych w toku studiów  
z zakresu pedagogiki specjalnej wydaje się konieczna z perspekty-
wy potrzeb praktyki społecznej zawodu pedagoga. Niedobrze się 
stało, że pracę socjalną uczyniono kierunkiem odrębnym od peda-
gogiki. Praca socjalna w założeniach ma u podstaw paradygmaty 
pedagogiki społecznej. Naszym zdaniem, rozdzielenie tych dwóch 
ważnych dziedzin życia społecznego przyniosło szkodę specjali-
stom z obu kierunków. Doświadczony pracownik socjalny zajmują-
cy się chorymi na schizofrenię musi mieć kompetencje do nauczania 
i wychowywania. Podobnie, pedagog specjalny powinien znać pod-
stawowe formy prawne związane z możliwościami pomocy in-
strumentalnej dla podopiecznych. 

Podsumowanie 

Praca z osobami psychotycznymi stanowi ważny element pracy 
pedagoga (specjalnego) w obszarze rehabilitacji psychiatrycznej  
i psychiatrii środowiskowej. Potrzeba społeczna kształcenia profesjo-
nalistów zajmujących się nauczaniem oraz wychowywaniem osób 
chorych na schizofrenię wymusza uwzględnienie wiedzy z dziedziny 
psychiatrii w programach studiów z zakresu pedagogiki specjalnej. 
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Wprowadzenie 

Niepełnosprawność współcześnie jest charakteryzowana i anali-
zowana z perspektywy holizmu społecznego – poglądu, zgodnie  
z którym jednostki można zrozumieć tylko w odniesieniu do sys-
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temów społecznych i/lub instytucji, w jakich uczestniczą. Ograni-
czenie sprawności ma swoje odrębne prawidłowości i nie można ani 
zrozumieć, ani wyjaśnić zachowań osoby z niepełnosprawnością bez 
odwołania się do prawidłowości określających całość zjawiska (or-
ganizacja życia społecznego, infrastruktura, kultura, świadomość 
społeczna, stereotypy, postawy społeczne itp.)1. Niepełnosprawność 
wynika zatem z interakcji między osobami z dysfunkcjami a barie-
rami związanymi z postawami ludzkimi i środowiskiem, które 
utrudniają tym osobom pełny, skuteczny udział w życiu społecz-
nym, na zasadzie równości z innymi ludźmi2. 

Podstawowymi czynnikami ograniczającymi integrację społecz-
ną osób z niepełnosprawnością są stopień i rodzaj niepełnospraw-
ności oraz miejsce zamieszkania3. Bariery utrudniające niepełno-
sprawnemu partycypację społeczną spiętrzają się, gdy człowiek ten 
jest mieszkańcem wsi4. Na obszarach wiejskich obserwuje się ku-
mulację zjawisk wpływających na marginalizację społeczną. Można 
wyróżnić cztery rodzaje barier mających wpływ na ograniczenie 
procesów integracyjnych niepełnosprawnych mieszkańców wsi: 

– socjoekonomiczne – związane ze strukturą demograficzną, sta-
tusem zawodowym, z wykształceniem oraz sytuacją material-
ną jednostki 

________________ 

1 Z. Woźniak, Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny 

kontekst medycznego problemu, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 
Academica, Warszawa 2008, s. 36. 

2 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, preambuła, punkt e (Dz. U.  
z 2012 r. Nr 0, poz. 1169). 

3 W. Dykcik, Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej. Osiągnięcia naukowe i prakty-

ka (z perspektywy 50-lecia pracy pedagogicznej z osobami z niepełnosprawnością), Wy-
dawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań 2010, s. 226. 

4 W niniejszym artykule pojęcie wsi jest definiowane poprzez koncepcję community 
– to nie tylko pewien obszar o określonym, zwykle niskim zagęszczeniu ludności (ob-
szar wiejski), na którym dominuje praca w rolnictwie, lecz także charakterystyczny typ 
więzi społecznej, krewniaczo-sąsiedzkiej oraz długotrwałość zamieszkania. Mieszkańcy 
wsi tworzą wspólnotę, w obrębie której mają wobec siebie wzajemne obowiązki,  
a w czasie kryzysu wzajemnie sobie pomagają. K. Gorlach, Socjologia obszarów wiejskich. 

Problemy i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 14. 
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– komunikacyjne – ograniczające funkcjonowanie w przestrzeni 
publicznej oraz korzystanie z dostępnych dóbr i usług 

– instytucjonalne – rozumiane jako sieć instytucji państwowych  
i pozarządowych realizujących zadania z zakresu edukacji 
oraz rehabilitacji 

– środowiskowe i społeczne – odnoszące się do otoczenia ro-
dzinnego i społeczności lokalnej, z których członkami osoba  
z niepełnosprawnością wchodzi w codzienne nieformalne lub 
formalne kontakty społeczne. 

Socjoekonomiczne bariery integracji  
społecznej niepełnosprawnych mieszkańców wsi 

Ostatnie pełne dane dotyczące liczby i struktury populacji osób 
z niepełnosprawnością w Polsce pochodzą z przeprowadzonego 
przez GUS Narodowego Spisu Powszechnego 2011. Jego wyniki 
pokazały, że w Polsce żyje niemal 4,7 mln osób z niepełnosprawno-
ścią. Prawie połowę z nich stanowią ludzie w wieku produkcyjnym 
(48,6%). Ponad jedna trzecia ogółu populacji niepełnosprawnych 
Polaków to mieszkańcy wsi (35,8%)5. 

Na polskich wsiach żyje więcej niepełnosprawnych kobiet niż 
mężczyzn – stanowią one 52% populacji osób niepełnosprawnych 
zamieszkujących obszary wiejskie. Co dwudziesty niepełnospraw-
ny mieszkaniec wsi jest osobą niepełnoletnią. Połowa mieszkańców 
wsi mających ograniczoną sprawność to osoby w wieku produkcyj-
nym (49,96%), przy czym zdecydowana większość to mężczyźni 
(63,42% mężczyzn i 37,56% kobiet). 3/5 niepełnosprawnych miesz-
kanek wsi jest w wieku powyżej 60 lat (58,1%). Można zatem przy-
puszczać, że większość kobiet, które zamieszkują obszary wiejskie, 
________________ 

5 Tabela 12. Częstość występowania niepełnosprawności według płci i miejsca za-

mieszkania oraz województw w 2011 roku. Dane demograficzne na podstawie Narodowego 

Spisu Powszechnego 2011, Główny Urząd Statystyczny, pobrano 10 maja 2014 r., 
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/dane-demogra 
ficzne/informacje-i-dane-demograficzne/. 
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ma ograniczoną sprawność z powodu chorób przewlekłych zwią-
zanych z wiekiem biologicznym. 

Niepełnosprawni mieszkańcy wsi są zdecydowanie gorzej wy-
kształceni niż mieszkańcy miast (wykres 1). Podczas gdy co dziesią-
ty niepełnosprawny mieszkaniec miasta ma wyższe wykształcenie, 
tylko 3% osób mieszkających na wsi zdobyło dyplom uczelni wyż-
szej. Niemal 7% mieszkańców wsi nie ukończyło szkoły podstawo-
wej, a ponad połowa kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnością za-
mieszkujących obszary wiejskie nie kontynuowała nauki po szkole 
podstawowej, podczas gdy niemal 3/4 niepełnosprawnych miesz-
kańców miast ma wykształcenie ponadpodstawowe6. 

Na obszarach wiejskich obserwuje się kumulację zjawisk demo-
graficznych zagrażających wykluczeniem społecznym osób niepełno-
sprawnych – ich niskiemu wykształceniu towarzyszy bierność za-
wodowa. Tylko 18,46% niepełnosprawnych mieszkańców wsi jest 
aktywna zawodowo. Do najczęstszych przyczyn bierności zawodo-
wej tych ludzi należą: niedostosowanie posiadanego przygotowania 
zawodowego do potrzeb występujących w danym regionie, niższe 
aspiracje życiowe, trudniejszy dostęp do rynku pracy, a w niektórych 
rejonach kraju także niższy standard życia mieszkańców wsi7. 

Bierność zawodowa kształtuje sytuację ekonomiczną jednostki. 
Niskie dochody sprawiają, że osoba z niepełnosprawnością jest za-
leżna finansowo od pozostałych członków rodziny. Badania jakości 
życia ludzi z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących 
małe miasta i tereny wiejskie ujawniły szczególnie trudną sytuację 
tych osób8. Zarówno badani, jak i ich rodzice ocenili swoją sytuację 

________________ 

6 Tabela 4. Osoby niepełnosprawne w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształ-

cenia, płci, miejsca zamieszkania oraz kategorii niepełnosprawności w 2011 roku. Dane 

demograficzne na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego 2011, Główny Urząd Sta-
tystyczny, pobrano 10 maja 2014 r., http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelno 
sprawnosc-w-liczbach-/dane-demograficzne/informacje-i-dane-demograficzne/. 

7 Program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich, Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej, Warszawa 2008. 

8 A. Zawiślak, Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, Wy-
dawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 84. 
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jako trudną. Niskie dochody pochodzą głównie ze świadczeń so-
cjalnych, takich jak zasiłki, renty socjalne oraz zasiłki pielęgnacyjne. 
Posiadane środki finansowe najczęściej nie pozwalają na zaspokoje-
nie podstawowych potrzeb, w tym tych związanych z rozwojem9. 

Wykres 1. Osoby niepełnosprawne w wieku 13 lat i więcej według poziomu wy- 
 kształcenia i miejsca zamieszkania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego 
2011, GUS. 

Bieda jest czynnikiem izolującym i barierotwórczym. Sytuuje 
ubogie osoby z niepełnosprawnością na marginesie życia społecz-
nego. Jest również czynnikiem kształtującym postawy osób z nie-
pełnosprawnością wobec sytuacji, w jakiej się one znalazły. Wpływa 
na postrzeganie samych siebie, obniża poczucie własnej wartości. 
Tworzy bariery psychiczne, które są wyrazem braku akceptacji 
swojego stanu, poczucia krzywdy i zagrożenia. Brak wiary we wła-
sne siły oraz poczcie zależności sprawiają, że osoba z niepełno-
sprawnością nie podejmuje aktywności społecznej – nie wychodzi 
do środowiska, nie ma szans na zdobycie pozytywnych doświad-
czeń i zmianę postawy fatalistycznej10. Samoizolacja wynika rów-
________________ 

9 Ibidem, s. 85. 
10 M. Chruściak i in., Bariery aktywności zawodowej oraz czynniki sprzyjające podej-

mowaniu i utrzymywaniu pracy, [w:] W. Łukowski, Osoby z ograniczoną sprawnością na 
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nież z silnej tendencji do koncentrowania się na własnej niespraw-
ności, definiowania siebie w kontekście deficytu, które pogłębiają 
niskie poczucie własnej wartości. 

Bariery komunikacyjne utrudniające dostęp do dóbr  
i usług społecznie cenionych 

Udział jednostek w życiu społecznym jest warunkowany do-
stępnością przestrzeni publicznej. Nieosiągalność przestrzeni dla 
osoby z ograniczoną sprawnością wiąże się z poważnymi ograni-
czeniami dojścia lub dojazdu niepełnosprawnego do obszarów, na 
których realizuje się część codziennej aktywności społeczności lo-
kalnej związaną np. z usługami, edukacją, kulturą, religią, rekreacją. 
Wykluczenie osoby z niepełnosprawnością z tych obszarów margi-
nalizuje jej udział w życiu społecznym. 

Tereny wiejskie, mimo intensywnego rozwoju w ostatnich latach, 
pod względem infrastrukturalnym nadal są znacznie gorzej przysto-
sowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością niż obszary miejskie. 
Dotyczy to zarówno usług komunalnych, jak i elementów architektury. 

Dostęp i funkcjonowanie w przestrzeni publicznej najbardziej 
ograniczają bariery architektoniczne, czyli elementy budowlane utrud-
niające lub uniemożliwiające poruszanie się osobom z mniejszą 
sprawnością, takie jak: zbyt długie, wąskie i strome schody, pochyl-
nie o śliskiej nawierzchni, niewłaściwy kierunek otwierania drzwi, 
nieodpowiednie profile umieszczenia klamek i uchwytów, brak po-
ręczy. Ograniczenie dostępu może również wiązać się ze zbyt małą 
powierzchnią pomieszczeń, z wąskimi, ciężkimi drzwiami, wysokimi 
progami i dużymi różnicami poziomów bez pochylni, podnośników 
lub dźwigów11. 
________________ 

rynku pracy – portret środowiska, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecz-
nej Academica, Warszawa 2008, s. 132. 

11 Niepełnosprawni w przestrzeni miejskiej, red. Z. Woźniak, Wydawnictwo Miej-
skie, Warszawa 2005, s. 40. 
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Charakter przestrzeni wiejskiej wykazuje znaczne ograniczenia 
fizjograficzne dotyczące niekorzystnego ukształtowania terenu (licz-
ne spady i wzniesienia), nieodpowiedniego rodzaju gruntu (brak 
utwardzonych powierzchni) oraz przeszkód terenowych, takich jak 
źle zorganizowane przejścia dla pieszych czy niekorzystny układ 
zbiorników wodnych lub zespołów zieleni znajdujących się w stre-
fie przewidzianej dla ruchu pieszego12. Trudności z samodzielnym 
poruszaniem się osób o ograniczonej sprawności motorycznej i sen-
sorycznej mają swoje źródło także w takich elementach, jak: progi, 
dziury, krzywe chodniki oraz krawężniki. Swoboda poruszania się 
po okolicy zamieszkania jest szczególnie ważna na terenach wiej-
skich, gdzie występują duże odległości między sąsiadami i obiek-
tami użyteczności publicznej. 

Istotną rolę w procesie integracji społecznej odgrywa dostęp do ob-
szarów zurbanizowanych wyposażonych w obiekty użyteczności pu-
blicznej mające wpływ na realizowanie podstawowych zadań życio-
wych (placówki opieki medycznej, pomocy społecznej, edukacji oraz 
urzędy, sklepy itp.). Problemy stanowią niska częstotliwość połączeń 
komunikacyjnych między wsią i miastem, a także komunikacja pu-
bliczna nieprzystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością 
(brak pojazdów niskopodłogowych i nowych technologii, takich jak 
cyfrowy syntetyzator mowy, wąskie drzwi, zbyt mała przestrzeń we-
wnątrz pojazdu uniemożliwiająca sprawne ustawienie wózka)13. 

Projektowanie środowiska materialnego uwzględniającego po-
trzeby osób z niepełnosprawnością jest niezaprzeczalnym warun-
kiem wzrostu jakości ich życia i integracji społecznej14. Infrastruktu-

________________ 

12 Ibidem, s. 42. 
13 C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, 

s. 64–66. 
14 Przykładem mogą być problemy z dostępem do podstawowej opieki zdro-

wotnej powodowane barierami geograficznymi i finansowymi. Dzieci, młodzież 
oraz dorośli niepełnosprawni zamieszkujący obszary wiejskie znacznie rzadziej 
korzystają z usług medycznych niż mieszkańcy miast. Jest to spowodowane trudno-
ściami transportowymi, brakiem wysoko wykwalifikowanych pracowników opieki 
domowej docierających na obszary wiejskie, niedostępnością usług pielęgnacyjnych 
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ra wiejska warunkuje poziom partycypacji osób niepełnosprawnych 
w życiu społecznym. Należy podkreślić, że nieprzystosowane oto-
czenie działa jak efekt domina – przeszkody napotkane w architek-
turze wsi generują trudności w życiu edukacyjnym, zawodowym, 
obywatelskim, kulturalnym i towarzyskim. Bariery architektoniczne 
oraz komunikacyjne stanowią rzeczywistą przyczynę dezaktywiza-
cji i izolacji wielu osób, których dotyczy niesprawność. Trudności  
z przemieszczaniem się w obrębie własnego mieszkania, sąsiedztwa 
oraz powiatu uniemożliwiają rozpoczęcie edukacji w wymarzonej 
szkole, podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie, kontynuowanie lecze-
nia/rehabilitacji, a także korzystanie z rekreacji i dorobku kultury15. 

Instytucjonalne bariery integracji społecznej 

Sprawna komunikacja między obszarami wiejskimi a terenami 
zurbanizowanymi jest istotna przede wszystkim dlatego, że w mia-
stach realizuje się znaczną część instytucjonalnego wsparcia osób  
z niepełnosprawnością. Pomoc dzieciom z niepełnosprawnością oraz 
ich rodzinom jest udzielana niemal wyłącznie w miastach powiato-
wych (ośrodki wczesnej interwencji, poradnie psychologiczno-peda-
gogiczne, oferujące kompleksową pomoc medyczną, rehabilitację oraz 
poradnictwo). W miejskich przedszkolach i szkołach publicznych two-
rzy się coraz więcej oddziałów integracyjnych, dających osobom nie-
pełnosprawnym szansę na zdobycie wykształcenia podstawowego  

________________ 

i rehabilitacyjnych lub brakiem ich ciągłości. Sprzyja to pojawianiu się na wsiach 
lokalnych „znachorów”, którzy zastępują lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. 
Brak profesjonalizacji z ich strony może sprzyjać pogłębianiu się wad funkcjonowa-
nia oraz pojawianiu się powikłań prowadzących do sprzężonych chorób przewle-
kłych (D.M. Lishner, M. Richardson, P. Levine, D. Patrick, Access to Primary Health 

Care Among Persons With Disabilities in Rural Areas: A Summary of the Literature, „The 
Journal of Rural Health”, 1996 Winter, 12(1), s. 50). 

15 Cyt. za: A. Kubel i in., Założenia i metodyka badań dostępności przestrzeni miej-

skiej dla osób z ograniczoną sprawnością, [w:] Niepełnosprawni w przestrzeni miejskiej,  
ed. cit., s. 43. 
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i średniego. W miastach jest rozwinięte także kształcenie specjalne na 
wszystkich poziomach, coraz efektywniej dostosowujące formy pomo-
cy do zgłaszanych potrzeb dzięki dobrze zorganizowanemu orzecznic-
twu o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego16. Zdoby-
cie dyplomu uczelni wyższej wiąże się niemal zawsze z wyjazdem do 
aglomeracji miejskich. Z kolei niepełnosprawni intelektualnie absol-
wenci szkół mogą realizować swój potencjał w środowiskowych do-
mach samopomocy, ośrodkach wsparcia i na warsztatach terapii zaję-
ciowej. Osoby chcące rozpocząć aktywność zawodową mogą znaleźć 
wsparcie w zakładach pracy chronionej, zakładach aktywności zawo-
dowej oraz spółdzielniach socjalnych. Pojawiają się także agencje za-
trudnienia wspomaganego, pomagające osobom niepełnosprawnym 
znaleźć pracę na otwartym rynku. 

Ofertę edukacyjną i zawodową dla osób niepełnosprawnych re-
alizuje się niemal wyłącznie na terenach miejskich. Jednostki samo-
rządu terytorialnego (władze samorządowe na poziomie gminy, 
powiatu oraz województwa) wspierają niepełnosprawnych miesz-
kańców wsi dopiero od momentu podjęcia przez nich obowiązku 
szkolnego (od szóstego roku życia). Organizują dowóz dzieci do 
szkoły lub nauczanie indywidualne (zazwyczaj w domach)17. Bada-
nia społeczne pokazują, że jeden z czynników obniżających szanse 
na pełne uczestnictwo w życiu społecznym osób niepełnospraw-
nych stanowi właśnie miejsce zamieszkania. Ma ono wpływ m.in. 
na poziom wykształcenia niepełnosprawnych mieszkańców wsi, 
znacznie niższy niż w przypadku mieszkańców miast. 

Wsparcie gminy w zakresie dowozu osób z niepełnosprawno-
ścią do instytucji publicznych kończy się wraz z zakończeniem 
przez nie edukacji. W systemie pomocy społecznej dominują roz-
wiązania dyskryminujące ludzi zamieszkujących obszary wiejskie. 
Usługi opiekuńcze i ośrodki wsparcia organizuje się głównie w mia-
________________ 

16 I. Niemiec, Wzajemna percepcja roli i sposobu jej pełnienia a poczucie szczęścia i za-

dowolenia z małżeństwa rodziców dziecka niepełnosprawnego, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 28. 

17 Ibidem. 
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stach powiatowych18. Nie ma zapewnionego transportu osób z nie-
pełnosprawnością z terenów wiejskich do placówek terapeutycz-
nych. Dodatkowo udział w tych ośrodkach niepełnosprawnych po-
chodzących ze wsi ogranicza ustawowy zapis wskazujący na 
pierwszeństwo udostępniania miejsc w placówkach osobom z tere-
nu, na którym funkcjonuje ośrodek19. Ograniczony jest także dostęp 
do warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, 
centrów integracji społecznej i spółdzielni socjalnych (rysunek 1). 

 
Rys. 1. Lokalizacja ośrodków rehabilitacji zawodowej w Wielkopolsce 

Źródło: http://wlkp.ekonomiasukcesu.pl. 

________________ 

18 Vide: Wykaz środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie wielkopolskim, pobrano 10 maja 
2014 r., http://wuw.bip-i.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecz 
nej-i-zdrowia. 

19 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. 
w sprawie środowiskowych domów samopomocy, § 7.3 (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, 
poz. 1586). 
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Również innowacyjne modele pracy mające na celu wzrost sa-
modzielności osób z niepełnosprawnością są rozwijane głównie  
w dużych miastach. Przykładem może być system mieszkalnictwa 
wspomaganego, dający osobom niepełnosprawnym szansę na za-
mieszkanie poza domem rodzinnym i jednoczesne uniknięcie pobytu 
w całodobowej instytucji totalnej. Pierwsze takie programy zostały 
wdrożone w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Stargardzie Szcze-
cińskim oraz we Wrocławiu. Dorośli niepełnosprawni mieszkańcy 
wsi zazwyczaj do końca życia pozostają zależni finansowo i bytowo 
od starzejących się rodziców lub są kierowani do domów pomocy 
społecznej znacznie oddalonych od środowiska rodzinnego20. 

Istotną rolę w integracji społecznej osób niepełnosprawnych od-
grywają organizacje pozarządowe. To one często wypełniają luki  
w systemie oświaty i pomocy społecznej. Mimo pozytywnych opinii 
na temat funkcjonowania stowarzyszeń oraz fundacji, niewielu 
mieszkańców wsi podejmuje się jednak założenia takiej organizacji21. 
Brak impulsów do tworzenia stowarzyszeniowych form działania  
i do stymulacji rozwoju w zakresie przezwyciężania trudnych sytu-
acji22 znacznie obniża potencjał integracyjny środowiska wiejskiego. 

Środowiskowe czynniki  
niepełnosprawności mieszkańców wsi 

Podczas analizy barier w integracji społecznej osób niepełno-
sprawnych należy zwrócić uwagę na czynniki niepełnosprawności, 
________________ 

20 I. Niemiec, op. cit., s. 28. 
21 Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Fundację Wspomaga-

nia Wsi na próbie 512 mieszkańców wsi wykazały, że połowa respondentów uważa 
za trudne lub bardzo trudne założenie organizacji pozarządowej. Wśród głównych 
barier są wymieniane: nieumiejętność pozyskiwania pieniędzy na funkcjonowanie 
organizacji, trudności z zaangażowaniem innych osób oraz skomplikowane przepi-
sy związane z zakładaniem i prowadzeniem organizacji. R. Trzepałko, K. Malecka, 
Bariery w zakładaniu organizacji pozarządowych na wsi i małych miastach, Fundacja 
Wspomagania Wsi, Warszawa 2011, s. 5. 

22 K. Gorlach, op. cit., s. 15. 
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przede wszystkim intelektualnej. Przyczyny niepełnosprawności 
najczęściej wiąże się z czynnikami biologicznymi. Jest to jednak 
tylko jedna z determinant rozwoju, a jej wpływ może być mody-
fikowany przez czynniki społeczne i psychologiczne23. Termin  
najczęściej stosowany w opisach genezy niepełnosprawności inte-
lektualnej to „zaniedbanie środowiskowe”, w tym brak kontaktu  
z dobrami kultury i właściwymi modelami zachowań społecznych 
oraz brak odpowiedniej stymulacji pochodzącej z wrażeń fizykal-
nych, bodźców społecznych czy materiału edukacyjnego w postaci 
zabawek terapeutycznych i książek24. Z tego względu coraz bardziej 
popularna staje się teza, że osoby z lekką niepełnosprawnością, któ-
re na obszarach wiejskich stanowią 31% ogółu niepełnosprawnych 
mieszkańców25, są niepełnosprawne nie w wyniku czynników bio-
logicznych, lecz społecznych. Przy odpowiedniej stymulacji ze stro-
ny środowiska rodzinnego, szkolnego i instytucjonalnego znaczny 
odsetek osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 
zamieszkujących obszary wiejskie mógłby osiągnąć normę intelek-
tualną jeszcze w okresie dzieciństwa26. Brak odpowiedniej stymula-
cji jest spowodowany przede wszystkim trudnością w dostępie do 
ośrodków edukacyjnych i kulturalnych. 

Społeczne bariery partycypacji osób z niepełnosprawnością  
zamieszkujących obszary wiejskie 

Istotnymi przeszkodami w społecznej integracji niepełnospraw-
nych są bariery społeczne rozumiane jako przeszkody piętrzone  
________________ 

23 M. Kościelska, Oblicza upośledzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 1998, s. 171. 

24 Ibidem, s. 176. 
25 Z. Ogonowska-Musiatowicz, Główny Urząd Statystyczny, Osoby niepełnosprawne 

oraz ich gospodarstwa domowe 2002, cz. 2: Gospodarstwa domowe, Zakład Wydawnictw 
Statystycznych, Warszawa 2003, s. 24. 

26 Por. E. Andrzejewska, Z. Czlapińska, J. Radwańska, J. Radwański, J. Serejski, 
Próba oceny stanu i perspektywy młodzieży umysłowo upośledzonej zamieszkałej na wsi, 
[w:] I. Wald, O integrację społeczną młodocianych i dorosłych upośledzonych umysłowo, 
WSiP, Warszawa 1978, s. 74. 



Osoby z niepełnosprawnością na wsi – bariery integracji społecznej 63 

w otoczeniu społecznym osoby z niepełnosprawnością. Wskazuje 
się na niewłaściwy stosunek ludzi sprawnych do niepełnospraw-
nych. Negatywne postawy często mają u podstaw dotyczące wy-
glądu i funkcjonowania innych osób stereotypy, w związku z któ-
rymi każda inność budzi niepokój bądź zdziwienie27. 

Stygmatyzacja dotyczy nie tylko osób z niepełnosprawnością, 
lecz także ich rodzin. Zarówno podłoże niepełnosprawności (nie-
pełnosprawność jako naznaczenie, kara za grzechy rodziców), jak  
i życie z osobą niepełnosprawną (rodzina jako instytucja postrzegana 
w kategoriach układu powinności oraz obowiązków wobec niepeł-
nosprawnego członka) ograniczają udział takiej rodziny w głównym 
nurcie życia społeczności wiejskiej. Negatywne oceny powodują 
również, iż rodziny z osobą niepełnosprawną niechętnie przyjmują 
wsparcie ze strony instytucji pomocy społecznej lub organizacji 
pozarządowych (np. przejmowanie opieki nad osobą niepełnospraw-
ną przez wolontariuszy, samodzielne wyjazdy na turnusy rehabili-
tacyjne, zamieszkanie niepełnosprawnego w domu pomocy społecz-
nej)28. Przejęcie przez rodzinę pełnej odpowiedzialności za osobę  
z niepełnosprawnością może mieć również związek z koncepcją 
„tradycyjnej rodziny chłopskiej”, zgodnie z którą rodzina, często 
wielopokoleniowa, powinna być instytucją samowystarczalną29. 

Środowisko wiejskie stwarza jednak również szanse na udział 
osób z niepełnosprawnością w społecznym podziale dóbr i usług,  
w tym w życiu społeczności lokalnej na tych samych prawach co 
inni jej członkowie. Integracja społeczna jest bowiem uwarunkowa-
na m.in. społecznym postrzeganiem stopnia wywiązywania się jed-

________________ 

27 Por. teoria piętna E. Goffmana, w której rozwinięto analizę zjawiska napięt-
nowania społecznego, jego sposobów i służących mu symboli. E. Goffman, Piętno. 

Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 
2005, s. 31–76. 

28 K. Choda, Społeczne stereotypy niepełnosprawności i możliwości ich korygowania, 
http://otwarteserca.pomocmaltanska.pl/index.php?option=com_content&task=view
&id=186&Itemid=23, pobrano 20 kwietnia 2014 r. 

29 J. Turowski, Socjologia wsi i rolnictwa, Towarzystwo Naukowe Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995, s. 148. 
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nostek z określonych zadań i ról. Z badań A. Kumanieckiej-Wiś-
niewskiej30 wynika, że kobiety z niepełnosprawnością intelektualną 
funkcjonujące w biednych środowiskach wiejskich mogą realizować 
się w wielu obszarach życia, ponieważ nie są poddawane społecz-
nemu naznaczeniu etykietą „upośledzenie umysłowe”. Wielość ról 
społecznych przyjmowanych przez osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną wywodzące się z ubogich społeczności wiejskich wią-
że się z naturą zadań i funkcji charakterystycznych dla tych spo-
łeczności. Na ogół są one pozbawione barier oraz wyzwań o charak-
terze poznawczym. Umożliwiają osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną udział w realizacji codziennych zadań życiowych. 

Podsumowanie 

Przedstawione bariery integracji społecznej niepełnosprawnych 
mieszkańców wsi mają negatywny wpływ na ich funkcjonowanie 
społeczne i zawodowe. Znaczenia nabierają tu uwarunkowania 
wynikające z ogólnie niskiego poziomu gospodarczego, dużych 
odległości oraz znacznych trudności w dostępie do infrastruktury 
edukacyjnej, społecznej, teleinformatycznej i kulturalnej31. Wieś 
ogranicza realizację postulatów normalizacyjnych w obszarze edu-
kacji i pracy osób niepełnosprawnych oraz spędzania przez nie cza-
su wolnego32. Występujące w tym zakresie dysproporcje pomiędzy 
miastem a wsią decydują o mniejszych szansach rozwoju i integracji 
społecznej niepełnosprawnych mieszkańców wsi. 

Strategia polityki społecznej państwa wobec osób niepełnospraw-
nych ma na celu stworzenie społeczeństwa otwartego, dostępnego 
________________ 

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

słowo, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006, s. 279–280. 
31 Ibidem. 
32 Por. A. Krause, Normalizacja życia osób niepełnosprawnych jako podłoże relacji  

i doświadczeń społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo Edu-
kacyjne Akapit, Toruń 2010, s. 19. 
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dla wszystkich. Podkreśla się potrzebę koncentracji na rozpoznawa-
niu i usuwaniu różnych barier uniemożliwiających osobom niepeł-
nosprawnym zamieszkującym obszary wiejskie integrację społeczną. 
Niepełnosprawni mieszkańcy wsi są przedstawicielami kategorii 
społecznej wymagającej szczególnego wsparcia w przezwyciężaniu 
skutków marginalizacji. Problemy niepełnosprawnych mieszkańców 
wsi nie podlegają systematycznym badaniom, a lokalni politycy nie 
tworzą dla tej grupy zindywidualizowanych programów społecz-
nych. Także w pedagogice specjalnej i psychologii tematowi temu 
poświęca się mało miejsca. Konieczne jest stworzenie ram koncep-
cyjnych, a także prowadzenie systematycznych badań i programów 
mających na celu rozpoznanie faktycznych potrzeb osób niepełno-
sprawnych mieszkających na wsi, zwłaszcza w zakresie eliminowa-
nia barier środowiskowych, społecznych czy infrastrukturalnych, 
utrudniających pełną partycypację społeczną w każdej dziedzinie 
życia. 
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Tabela 4. Osoby niepełnosprawne w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia, 

płci, miejsca zamieszkania oraz kategorii niepełnosprawności w 2011 roku. Dane demo-

graficzne na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego 2011, Główny Urząd Staty-
styczny, pobrano 10 maja 2014 r., http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelno 
sprawnosc-w-liczbach-/dane-demograficzne/informacje-i-dane-demograficzne/. 

Tabela 12. Częstość występowania niepełnosprawności według płci i miejsca zamieszkania 

oraz województw w 2011 roku. Dane demograficzne na podstawie Narodowego Spisu 

Powszechnego 2011, Główny Urząd Statystyczny, pobrano 10 maja 2014 r., 
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/dane-de 
mograficzne/informacje-i-dane-demograficzne/. 

Wykaz środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi w województwie wielkopolskim, pobrano 10 maja 2014 r., 
http://wuw.bip-i.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej- 
i-zdrowia. 
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The purpose of this article is to compare the theoretical knowledge with parents' 
declarations concerning their emotional experiences resulting from the fact of ha- 
ving a child with autism. Main effort was made to indicate factors that affect these 
experiences, giving them a positive or negative meaning. Understanding the expe- 
riences that the parents of children with autism are highly probable to come across 
is extremely important as it can contribute to designing better supporting system for 
such families. It can also enhance mothers' and fathers' life satisfaction and increase 
effectiveness of preventive measures against the burnout phenomenon. 
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Wprowadzenie 

W ostatnich latach obserwuje się rozwój specjalistycznej wiedzy 
oraz wzrost zainteresowania społeczeństwa tematem autyzmu. 
Dawniej diagnoza autyzmu oznaczała życie w samotności, brak 
akceptacji społecznej oraz szans rozwojowych dziecka. Obecnie 
sytuacja osób z autyzmem oraz ich rodzin jest lepsza, a szanse na 
poprawę funkcjonowania dziecka znacznie wzrosły. Mimo wszel-



70 LIDIA SZMANIA 

kich pozytywnych zmian pozostaje jednak jeszcze wiele przypusz-
czeń i poszukiwań. Autyzm nadal postrzega się jako złożone, nie-
dostatecznie poznane „zjawisko”, stanowiące zagadkę – zarówno 
dla naukowców zainteresowanych tematyką owego zaburzenia, jak 
i praktyków, czyli terapeutów pracujących z osobami z autyzmem. 
Rodzice dzieci autystycznych stanowią specyficzną grupę osób, pod 
wieloma względami odmienną od innych. Owa „inność” polega na 
tym, iż przez kilka pierwszych lat życia dziecka obserwują jego 
prawidłowy rozwój, snują plany dotyczące przyszłości jego i rodzi-
ny, a także marzenia – jak się zdaje – osadzone na realnych podsta-
wach. Rodzice tworzą obraz swojego dziecka, w którym nie ma 
miejsca na niepełnosprawność. Z drugiej strony, ta grupa rodziców 
dysponuje czasem na „oswojenie się” z myślą o występowaniu nie-
prawidłowości w rozwoju dziecka, ponieważ pojawiają się one 
stopniowo, a rodzice są pierwszymi dostrzegającymi je osobami. 

Każda rodzina doświadcza różnego rodzaju trudnych sytuacji, 
które sprawiają, że u jej członków zmieniają się świat wartości, spoj-
rzenie na innych ludzi oraz siebie samych. Jedną z takich sytuacji 
jest właśnie zdiagnozowanie u dziecka autyzmu. Jeśli ujmuje się 
rodzinę systemowo, to należy pamiętać, iż skutki wystąpienia tego 
zaburzenia u jednego z jej członków dotykają nie tylko jego samego, 
lecz także pozostałych osób oraz rodziny pojmowanej jako całość. 
Codzienne życie staje się wówczas niełatwym wyzwaniem, które po-
dejmuje rodzina dziecka, a przede wszystkim jego rodzice (Pisula 
2012). 

Problematyką doświadczeń emocjonalnych dzieci z niepełno-
sprawnością od wielu lat interesują się przedstawiciele nauki (m.in. 
Gałkowski 1995; Marcus 1983; Peeters 1996; Pisula 1999; Twardow-
ski 2008). W ostatnim czasie zrealizowano kilka projektów badaw-
czych, którym przewodniczyły m.in. Ewa Pisula oraz Małgorzata 
Sekułowicz. 

Celem badań E. Pisuli (1998b) było określenie występowania 
zjawiska wypalenia się sił u rodziców dzieci z autyzmem. Analizie 
poddano znaczenie różnorodnych czynników (takich jak: płeć ro-
dziców, poziom ich wykształcenia, aktywność zawodowa, sytuacja 
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rodzinna i materialna, rodzaj niepełnosprawności występującej  
u dziecka – autorka badała rodziców dzieci z autyzmem oraz zespo-
łem Downa, płeć dziecka, liczba dzieci w rodzinie) dla postrzegania 
swojej sytuacji życiowej oraz poziomu lęku rodziców. Badania wy-
kazały, że poziom lęku jest wyższy w grupie rodziców dzieci z nie-
pełnosprawnością niż w grupie rodziców dzieci pełnosprawnych. 
Wniosek ten wydaje się bardzo ważny z uwagi na zwiększenie po-
datności tej grupy rodziców na obniżenie odporności na stres oraz 
utratę sił. 

M. Sekułowicz (2013) w trakcie prowadzonych badań podjęła 
próbę przedstawienia pozytywnych i negatywnych przeżyć emo-
cjonalnych rodziców dzieci z niepełnosprawnością w perspektywie 
całożyciowych doświadczeń rodziny. Jeden z głównych wniosków, 
który nasuwa się po analizie tych badań, odnosi się do poziomu 
życiowej satysfakcji rodziców dzieci z niepełnosprawnością jako 
czynnika mającego kluczowe znaczenie dla funkcjonowania człon-
ków rodziny. 

Celem artykułu jest ukazanie sposobu funkcjonowania rodziny 
z dzieckiem z autyzmem, przeżyć rodziców na poszczególnych 
etapach życia: przed diagnozą, po jej otrzymaniu oraz przy stoso-
waniu oddziaływań wykorzystujących elementy terapii behawio-
ralnej, a także czynników mających wpływ na owe przeżycia, po-
przez odniesienie wypowiedzi rodziców do literatury przedmiotu. 
Praca ta nie ma charakteru badawczego, stanowi jedynie próbę zro-
zumienia doświadczeń emocjonalnych obserwowanych u rodziców 
dzieci z autyzmem dzięki skonfrontowaniu ich z teorią. Zaprezen-
towane informacje pochodzą z najważniejszego źródła: od rodziców 
– zarówno z literatury biograficznej (Płacz bez łez. Listy rodziców 
dzieci autystycznych M. Grodzkiej-Gużkowskiej; Oblężenie. Rodzinna 
wyprawa w świat dziecka autystycznego C. Park; uwagę zwróciły rów-
nież wypowiedzi matek zawarte w książce Modele zachowań oraz 
współpraca z dziećmi autystycznymi C. Maurice), jak i rozmów z trze-
ma matkami dzieci z autyzmem. 

W tym miejscu zostają przedstawione krótka charakterystyka 
funkcjonowania dzieci oraz struktury systemu rodzinnego. 
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Wojtek (6 lat) – dziecko bardzo inteligentne, o szerokim zakresie 
mowy czynnej i biernej, czujny obserwator. Jest bardzo spokojny, 
czasami również powolny, niezwykle precyzyjny, co uważa się za 
jego charakterystyczną cechę. Uczęszcza do ogólnodostępnej „ze-
rówki”. Jego matka obecnie nie pracuje, zajmuje się wychowy-
waniem jedynego syna. Osobą zarabiającą na utrzymanie rodziny 
jest ojciec dziecka. Rodzina mieszka w małej miejscowości pod 
Poznaniem. 

Julia (7 lat) – wypowiada proste zdania i rozumie proste komu-
nikaty. Bardzo lubi korale oraz inne elementy damskiej biżuterii. 
Uczęszcza do przedszkola specjalnego. Jej rodzice pracują. Dziew-
czynka jest najmłodszym, szóstym dzieckiem w rodzinie. Członko-
wie rodziny są ze sobą bardzo zżyci. Rodzeństwo chętnie pomaga 
w opiece nad Julią oraz zdobywa wiedzę na temat autyzmu na kur-
sach i konferencjach. Rodzina mieszka pod Poznaniem. 

Tomek (7 lat) – jego zasób słownictwa biernego jest bardzo wą-
ski. Chłopiec nie mówi. Jest jednak dzieckiem pogodnym, lubi po-
chwały słowne, potrafi okazać zadowolenie z nich. Uczęszcza do 
przedszkola specjalnego. Rodzinę utrzymuje ojciec. Matka zajmuje 
się wychowywaniem synów: Tomka i jego starszego o trzy lata bra-
ta. Rodzice bardzo starają się traktować synów jednakowo. Obecnie 
ich największym zmartwieniem jest przyszłość Tomka. Rodzina 
mieszka w małej miejscowości niedaleko Poznania. 

Rozmowy miały charakter anonimowy, dlatego imiona dzieci 
zostały zmienione. Badania przeprowadzono zgodnie z założeniami 
strategii badań jakościowych. Wybrano metodę studium przypadku 
grupy – rodziców dzieci z autyzmem, podopiecznych Stowarzysze-
nia na rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu. Jako 
technikę badawczą wykorzystano wywiad (Łobocki 2001). Wszyst-
kim matkom na początku rozmowy zadano główne pytania: jakie 
emocje odczuwała pani przed diagnozą dziecka oraz po jej otrzy-
maniu?, w jaki sposób postrzega pani terapię dziecka?, jakie emocje 
odczuwała pani w momencie rozpoczęcia terapii, a jakie odczuwa 
pani teraz? Matki opowiadały o swoich doświadczeniach tak długo, 
jak było to konieczne, w preferowany przez siebie sposób. Pytania 
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dodatkowe, mające na celu rozwinięcie ciekawych wątków poru-
szonych podczas narracji, zostały zadane na końcu rozmowy. Każ-
dy dialog był nagrywany, a następnie w całości transkrybowany. 
Rozmowy trwały od jednej do półtorej godziny. Materiał zebrano 
na potrzeby niepublikowanej pracy licencjackiej, której celem nie 
było zaprezentowanie wyników badań, lecz przedstawienie wypo-
wiedzi rodziców dzieci z autyzmem ukazujących historie trzech 
rodzin doświadczających sytuacji krytycznej. 

Emocje doświadczane przez rodziców dziecka  
z autyzmem 

Rodzice dzieci z autyzmem doświadczają wielu bardzo trud-
nych, specyficznych dla tej grupy przeżyć. Towarzyszące im emocje 
są zróżnicowane w zależności od etapu, na jakim znajduje się 
dziecko, a wraz z nim jego rodzina. Należy podkreślić, iż każde 
dziecko dotknięte autyzmem jest inne, każda rodzina tworzy wła-
sną, niepowtarzalną historię. Podobne doświadczenia rodzin dzieci 
autystycznych, takie jak trudne zachowania i specyficzne potrzeby 
tych dzieci czy specyfika ich wychowywania, sprawiają jednak, że 
emocje towarzyszące rodzicom w poszczególnych okresach życia 
mogą być do siebie zbliżone (Randall, Parker 2010; Pisula 2007). 

Czas przed diagnozą 

Rodzice są najczujniejszymi obserwatorami dziecka. To oni jako 
pierwsi zauważają nietypowe zachowania dziecka, opóźnienia 
rozwojowe czy też zanik posiadanych wcześniej umiejętności. Na 
skutek tego, iż dostrzegają problem, którego nie potrafią zdefinio-
wać i wytłumaczyć, narasta w nich niepokój. Intuicyjnie wyczuwa-
ją, że rozwój dziecka nie jest prawidłowy (Pisula 2007). Rodzice 
czują w tym okresie silny lęk, są zagubieni, zdesperowani. Towa-
rzyszy im również poczucie winy oraz braku kompetencji rodziciel-
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skich – nie wiedzą, w jaki sposób postępować z dzieckiem oraz jak 
radzić sobie z jego trudnymi zachowaniami (Pisula 2007; Pisula 
2010b). Podczas rozmowy matka Wojtka przedstawiła tę kwestię  
w następujący sposób: „Przed diagnozą bardziej się stresowałam 
jego trudnymi zachowaniami, bo wydawało mi się, że może to moja 
wina, że może nie potrafię ułożyć dziecka”. Zdarza się również, że 
rodzice czują się niepotrzebni; kwestionują tym samym własną wy-
jątkowość dla dziecka (Pisula, Mazur 2007). Trudniej jest im zauwa-
żyć objawy przywiązania, czują się uprzedmiotowieni przez dziecko. 
„Cudzym ramieniem i dłonią posługiwała się jak narzędziem – zu-
pełnie jakby osoba, do której należały, nie istniała” (Park 2003, s. 13). 
Dodatkowo rodzice mogą odczuwać pozorny brak miłości ze stro-
ny dziecka i jego wrogie nastawienie względem siebie, co odczytują 
najczęściej z zachowań takich jak: szarpanie za włosy, szczypanie, 
tulenie się z jednoczesnym unikaniem spojrzenia. Takie zachowania 
mogą pogłębiać ich dezorientację i zagubienie (Olechnowicz 2004). 
Ból rodziców potęguje dostrzeganie odmienności w zachowaniu 
oraz rozwoju dziecka z autyzmem w porównaniu do jego rodzeń-
stwa. „[…] kontrast między moimi dziećmi był dla mnie bardzo 
oczywisty i jednocześnie sprawiał mi bardzo dużo bólu” (Maurice 
2007, s. 500). Rodzice często porównują swoje dzieci z ich prawi-
dłowo rozwijającymi się rówieśnikami. Dostrzegane liczne rozbież-
ności stanowią dla nich źródło przykrości: „w kościele odbywało się 
poświęcenie tornistrów pierwszoklasistów i tak sobie pomyślałam, 
że on by też mógł iść teraz do szkoły, i oczywiście łzy naszły mi do 
oczu...” (matka Tomka). Wielu rodziców doświadcza wówczas po-
czucia krzywdy, wyrażającego się w pytaniach: „dlaczego ja/my?”, 
„dlaczego mnie/nas to spotyka?”, będącego jednocześnie wyrazem 
braku akceptacji sytuacji (Pisula 1998a). 

Rodzice podkreślają, że uczucia towarzyszące im przed diagno-
zą są dla nich bardzo trudne. Jako najcięższe z nich jawi się bezrad-
ność. „Uczucia… ich się nie da tak po prostu opisać. To było okrop-
ne. Człowiek bezradnie patrzył, co dzieje się z dzieckiem, i nic, 
zupełnie nic nie mógł zrobić – tak się przynajmniej wtedy wydawa-
ło” (matka Julii). 
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Istnieje również grupa rodziców, która w tym okresie „zamra-

ża” emocje, „odkłada je na później”. Rodzice dostrzegają nieprawi-
dłowości w zachowaniu dziecka i całą swoją energię przeznaczają 
na działanie, poszukiwanie przyczyn doświadczanych problemów 
oraz możliwości rozwiązań. „Na początku nie miałam problemów, 
normalnie to przyjęłam. Stwierdziłam, że jesteśmy w takiej sytuacji  
i trzeba działać, pozałatwiać, ile się da […]. Mąż zawsze był przy 
mnie i powtarzał, że damy radę. Oboje to przyjęliśmy i wiedzieli-
śmy, że trzeba się z tym pogodzić i działać, to było najważniejsze” 
(matka Tomka). Inni rodzice nie dopuszczają do siebie myśli o trwa-
łym zaburzeniu. Sądzą, że dziecko przechodzi chwilowy kryzys. 
„[…] były chwile załamania, które odbierały chęć do życia, ale były 
i chwile nadziei i złudzeń, że może wszystko to nieprawda” 
(Grodzka-Gużkowska 1995, s. 27). 

Niezaprzeczalne pozostaje to, że odczuwane (lub też początko-
wo nieodczuwane) przez rodziców emocje stopniowo potęgują się  
i kumulują. Rodzice są coraz bardziej zmęczeni niepewnością i nie-
ustannym lękiem, dlatego zaczynają szukać pomocy u specjalistów, 
takich jak: pediatrzy, foniatrzy, psychologowie, psychiatrzy. Dążą 
do określenia przyczyn problemów oraz otrzymania diagnozy (Pi-
sula 2008; Pisula 2010b). Ponadto rodzice poprzez podejmowane 
działania poszukują sposobów na „odzyskanie” dziecka: „należała 
tyleż do nas, co do siebie samej, a my chcieliśmy, żeby była z nami 
[…], uciekaliśmy się do najwymyślniejszych podstępów, by zdobyć 
jej fortecę, […] zwabić w człowieczeństwo” (Park 2003, s. 17). 

Otrzymanie diagnozy 

Rodzice podkreślają, że otrzymanie diagnozy to bardzo ważny 
moment w życiu całej rodziny. Diagnoza pomaga opisać problem, 
zrozumieć sytuację, określić przyczyny nieprawidłowego rozwoju 
dziecka i – nade wszystko – daje nadzieję na odzyskanie kontroli 
nad własnym życiem. Jak jednak wielokrotnie podkreślano, zdia-
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gnozowanie autyzmu u dziecka jest bardzo trudne. Niekiedy proces 
diagnostyczny trwa kilka lat, a rodzice odbywają długą, męczącą 
wędrówkę po gabinetach specjalistów. Często zdarza się również, 
że stawiane są mylne diagnozy, takie jak np. zaburzenia wzroku, 
niedosłuch (Pisula 1998a). Opóźnienie diagnozy prowadzi do ob-
ciążenia emocjonalnego rodziców, którzy odczuwają coraz większe 
zmęczenie, żal i smutek. Dlatego po otrzymaniu diagnozy autyzmu 
czują ulgę oraz spadek napięcia. Diagnoza stanowi często potwier-
dzenie ich przypuszczeń, a także zakończenie trudnego etapu  
w życiu całej rodziny, przepełnionego obawami, lękiem, niepewno-
ścią, bezradnością (Pisula 1998a; Pisula 2007). „Byłam zmęczona 
psychicznie, czułam ulgę, że wiem już, co mam robić, a wcześniej 
nie wiedziałam, jak reagować, nie wiedziałam, co mam robić w ta-
kich trudnych momentach” (matka Julii). 

W przekonaniu rodziców, otrzymanie diagnozy rozpoczyna 
okres działań na rzecz dziecka, czas specjalistycznej pomocy, terapii 
i powrotu rodziny do równowagi. Ponadto stanowi ona motywację 
do pracy z dzieckiem, zdobywania informacji na temat autyzmu 
oraz metod pracy terapeutycznej (Pisula 1998a; Pisula 2007). Para-
doksalnie, w takich sytuacjach często dochodzi do pomieszania 
uczuć pozytywnych z negatywnymi, np. nadziei z rozpaczą i lę-
kiem (Pisula 1998a; Randall, Parker 2010). Podczas rozmowy jedna 
z matek powiedziała: „diagnoza przyniosła mi ulgę, ale pojawił się 
też lęk, strach przed nowym, nieznanym i… cicha nadzieja, że teraz 
będziemy mogli pomóc synkowi. Po diagnozie naprawdę mi ulżyło, 
bo wiedziałam, skąd to wszystko się bierze. Początkowo było we 
mnie takie niedowierzanie, że to naprawdę się dzieje, że to na-
prawdę dotyka naszą rodzinę. Ale im więcej czytałam, im więcej się 
dowiadywałam, tym bardziej dostrzegałam „normalność” w za-
chowaniach syna, one po prostu były autystyczne – zmieniło się  
w moim odczuciu pojęcie normy. Dzięki temu też nie denerwowa-
łam się, nie czułam się już winna, nie czułam się złą matką. Po pro-
stu nasze dziecko miało taką przypadłość, taką cechę, i wszyscy 
musieliśmy nauczyć się z tym żyć” (matka Wojtka). 
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Stosowanie terapii z elementami metody behawioralnej 

Kolejnym krokiem po otrzymaniu diagnozy jest rozpoczęcie te-
rapii. Terapia behawioralna to jedna z najskuteczniejszych i najczę-
ściej stosowanych metod wspierania rozwoju dziecka z autyzmem. 
Wybór rodzaju terapii należy do rodziców. Niekiedy bywa on 
przypadkowy. Często rodzice świadomie decydują się jednak na 
wykorzystanie owej metody w terapii swojego dziecka: „studiowałam 
kiedyś psychologię i uczyłam się pracować z osobami uzależnio-
nymi właśnie metodą behawioralną. Przez to wiem, że behawioral-
na jest skuteczna, że pomaga. […] Poza tym uważam, że w przy-
padku dzieci z autyzmem behawioralna jest bazą. Żeby cokolwiek 
wypracować, dotrzeć do dziecka, ono musi nabyć podstawowe 
umiejętności, a to zapewnia behawioralna. Wszystkie inne metody 
(z udziałem zwierząt, stosowanie diety itd.) są ważne i potrzebne, 
ale, w moim odczuciu, stanowią drugi plan. Fundamentem jest be-
hawioralna. Zresztą badania nad skutecznością tej metody to po-
twierdzają” (matka Wojtka). 

Rodzice dzieci z autyzmem przyznają, iż w początkowej fazie 
stosowania elementów metody behawioralnej w terapii dziecka 
doświadczali ambiwalentnych uczuć. Z jednej strony, ujawniają 
problemy związane z otrzymaniem informacji na temat owej terapii 
od negatywnie nastawionych specjalistów. Jak podkreślają, wszyst-
kie osoby odradzające im stosowanie terapii z elementami metody 
behawioralnej brały pod uwagę osobiste przekonania, a nie wiedzę 
potwierdzoną badaniami. Rodzice wielokrotnie słyszeli, że w efek-
cie stosowanej analizy zachowania dziecko stanie się „robotem”. 
Taka postawa specjalistów, a także ogółu społeczeństwa powoduje 
poczucie dezorientacji i osamotnienia rodziców. Zastanawiają się 
oni, gdzie popełniają błąd. Z drugiej strony, kontakt z ludźmi wy-
korzystującymi metodę poznawczo-behawioralną w pracy z dzieć-
mi z autyzmem (zarówno terapeutami, jak i rodzicami) przywraca 
im nadzieję oraz uwalnia od poczucia winy (Maurice 2007). 

Rodzice dzieci z autyzmem opowiadają o swoich pierwszych 
odczuciach związanych z ową metodą w następujący sposób: 
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„Zdziwiły mnie okrzyki terapeutów, głośna, żywa radość z każdego 
– nawet najmniejszego – sukcesu dziecka. A także to, że to była ra-
dość prawdziwa! Podejście terapeutów do rodziców, ich otwartość, 
chęć pomocy, podejście do dziecka… i to, że już po pierwszych za-
jęciach były efekty, sprawiło, że czuliśmy, że jesteśmy we właści-
wym miejscu” (matka Tomka). Rodzice początkowo nie rozumieli, 
na czym polega terapia. Wydawało im się, iż wymagania stawiane 
dzieciom przez terapeutki są zbyt wysokie. Już na pierwszych zaję-
ciach przekonywali się jednak, że dziecko potrafi znacznie więcej, 
niż przypuszczali. Jak deklarują, dzięki temu dostrzegli sens stoso-
wania terapii oraz poczuli ogromną motywację do działania i dal-
szej pracy z dzieckiem. 

Nie bez znaczenia jest także obecność kompetentnych terapeu-
tów, służących radą, udzielających rodzicom licznych wskazówek  
i podpowiadających sposoby postępowania z dzieckiem. „Każde 
słowo terapeutki było dla mnie cenne” (Grodzka-Gużkowska 1995, 
s. 64). Pomoc terapeutów powoduje znaczny wzrost poczucia kom-
petencji rodziców (Grodzka-Gużkowska 1995). 

Rodzice twierdzą, że głównymi uczuciami, których doświadcza-
ją podczas stosowania terapii poznawczo-behawioralnej, są radość, 
poczucie spełnienia, satysfakcja. Cieszą się z odnoszenia przez 
dziecko sukcesów, zdobywania przez nie nowych umiejętności. 
Czują z tego powodu dumę. „[…] serce mi się raduje, jak widzę, jak 
liczy, dopasowuje… jest mi dużo lżej” (matka Julii). Ponadto rodzi-
ce dostrzegają, że sukcesy mają znaczenie również dla samych dzie-
ci. Terapia behawioralna jest dla dzieci zrozumiała, przewidywalna, 
a wykorzystywane elementy stanowią dla niektórych z nich moty-
wację i nagrodę samą w sobie (Park 2003). Ze względu na skutecz-
ność terapii rodzice mają poczucie dobrze spełnionego obowiązku, 
a także świadomość, iż zrobili wszystko, by zapewnić dziecku po-
moc i możliwość rozwoju. „Przeszliśmy razem bardzo długą i trud-
ną drogę, pełną obaw i niepowodzeń. […] Wydaliśmy tysiące na 
terapię, warsztaty, konsultacje i materiały. Czy znowu podjęłabym 
to ryzyko? Absolutnie tak. Czy zarekomendowalibyśmy ten rodzaj 
terapii innym rodzinom […]? Bez wątpienia. […] wiem, że to była 
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najlepsza życiowa decyzja. Ta forma terapii w przypadku syna 
zdziałała cuda” (Maurice 2007, s. 494). Podczas rozmowy matka 
Wojtka wyznała: „[…] teraz jestem szczęśliwa, że mam takiego sy-
na, i nie zamieniłabym go na nikogo innego. Naprawdę. On jest 
wspaniały, tak idzie do przodu, jest po prostu wyjątkowy. Z per-
spektywy czasu widzę, że autyzm to nic strasznego”. 

Należy jednak pamiętać o tym, że rodzice dzieci z autyzmem są 
narażeni na chroniczny stres, spowodowany brakiem społecznego 
zrozumienia, tolerancji i akceptacji specyficznych zachowań dziec-
ka. Doświadczają go na skutek czynników ukazanych w tabelach  
nr 1 i 2. Stres rodzicielski można zdefiniować jako kompleks ogrom-
nych obciążeń odczuwanych przez rodziców w związku z rolą, 
którą odgrywają (Pisula 2007). Cechą odróżniającą stres rodzicielski 
od innych jest „charakter wymagań związanych z opieką nad wła-
snym dzieckiem, a także duży wpływ tych wymagań na tożsamość 
i poczucie własnej wartości rodziców” (Pisula 2007, s. 42). Cechy 
charakterystyczne stresu rodzicielskiego zostały przedstawione na 
rysunku nr 1. 

Charakterystyczne cechy  Konsekwencje 

1. Permanentny charakter 

2. Ograniczone możliwości  

zmiany sytuacji 

3. Wieloletnia zależność innej 

osoby od opieki 

4. Bezpośredni związek z istot- 

nym obszarem tożsamości 

jednostki 

5. Silny wpływ na poczucie  

własnej wartości 

6. Poczucie braku kompetencji 

niezbędnych  

do sprostania wymaganiom 

7. Obciążenia związane z kon- 

taktem z profesjonalistami 

 1. Wpływ na kondycję 

psychiczną dziecka  

i jego rozwój 

2. Wpływ na dobrostan 

rodziców 

3. Wpływ na wszystkich 

członków rodziny i rela-

cje między nimi 

4. Wpływ na inne relacje 

społeczne rodziców 

Rys. 1. Charakterystyka stresu rodzicielskiego 

Źródło: Pisula 2007, s. 43. 

Stres 
 rodzicielski 
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Jedną z możliwych konsekwencji chronicznego stresu występu-
jącego u rodziców dziecka z autyzmem jest zespół wypalenia się sił. 
Objawia się on utratą sił fizycznych i/lub psychicznych, brakiem 
motywacji, wrażeniem pustki oraz niedostatku. Rodzice czują się 
przeciążeni opieką nad dzieckiem, zmęczeni, osamotnieni. Zespo-
łowi wypalenia się sił sprzyjają poczucie wyizolowania rodziny na 
skutek specyficznych zachowań dziecka oraz niezadowalająca ro-
dziców jakość kontaktów ze specjalistami, którzy zaniedbują ich 
potrzeby. Na wypalenie się sił szczególnie narażeni są rodzice nie- 
otrzymujący wystarczającego wsparcia – zarówno formalnego (in-
stytucjonalnego), jak i nieformalnego (od pozostałych członków 
rodziny oraz osób bliskich; Pisula 2008). 

W podsumowaniu powyższych rozważań i na podstawie anali-
zy wypowiedzi rodziców należy stwierdzić, że kiedy stają oni  
w obliczu trudnej sytuacji, odczuwają wiele zróżnicowanych (pozy-
tywnych i negatywnych) emocji w różnych okresach życia dziecka. 
Paradoksalnie, emocje te często pozostają ze sobą w związku (np. 
jednoczesne poczucie zasmucenia, ulgi i radości). Przeżycia te są 
uwarunkowane przez czynniki, które przedstawiono poniżej. 

Czynniki mające wpływ na przeżycia rodziców dziecka  
z autyzmem 

Trudności, które spotykają rodziców dzieci z autyzmem, oraz 
specyficzne przeżycia stanowiące ich konsekwencje są uwarunko-
wane przez splot czynników wewnętrznych i zewnętrznych, po-
chodzących z różnych źródeł. W niniejszej pracy przyjęto podział 
na: społeczeństwo, specjalistów, rodziców oraz dziecko. Należy 
podkreślić, iż tak jak każda rodzina doświadcza różnych przeżyć, 
tak też wywołujące je czynniki są różnorodne. Co więcej, ten sam 
czynnik może mieć znaczenie pozytywne bądź negatywne – w za-
leżności od sposobu postrzegania go przez daną rodzinę. Ponadto 
warto pamiętać o tym, że pomiędzy rodzinami istnieją liczne różni-
ce indywidualne w sposobie przeżywania sytuacji życiowej, po-
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strzegania związanych z nią wyzwań, stosowanych sposobów ra-
dzenia sobie z trudnymi sytuacjami, a także ze względu na od-
mienne osobowości członków rodziny (Pisula 2007). Poza tym  
rodziny różnią się między sobą „możliwościami sprostania wyzwa-
niom związanym z opieką nad dzieckiem oraz dostępem do źródeł 
wsparcia” (Pisula 2007, s. 42). 

W tabelach nr 1 i 2 przedstawiono czynniki mające wpływ na 
przeżycia rodziców dzieci z autyzmem. Jak wynika z zestawionych 
informacji, rodzice dostrzegają znacznie więcej czynników o zabar-
wieniu negatywnym niż pozytywnym. Należy również zwrócić 
uwagę na to, że najwięcej czynników ma swoje źródło w we-
wnętrznych odczuciach rodziców. 

Informacje zaprezentowane w tabeli nr 1 ukazują czynniki 
wpływające na przeżycia rodziców dziecka z autyzmem w sposób 
pozytywny. Rodzice za najważniejsze i najbardziej znaczące uznają 
wsparcie ze strony współmałżonka, przyjaciół oraz specjalistów,  
a także pozytywne myślenie i sukcesy odnoszone przez dziecko. 
Tabela nr 2 prezentuje czynniki negatywnie wpływające na przeży-
cia rodziców dziecka z autyzmem. Najbardziej akcentowane przez 
rodziców są: brak społecznej tolerancji, funkcjonujące stereotypy, 
niedoinformowanie rodziców przez specjalistów, przeciążenie  
i osamotnienie w opiece nad dzieckiem, brak objawów zaburzenia 
przejawiającego się w wyglądzie dziecka. Warto zauważyć, iż  
w celu zmniejszenia wpływu czynników negatywnych należy za- 
oferować rodzicom to, czego potrzebują najbardziej – wsparcie ze 
strony rodziny, przyjaciół, specjalistów, a także zrozumienie, spo-
łeczną akceptację i pomoc. Może się to przejawiać np. w odciążeniu 
rodziców w opiece nad dzieckiem, udzielaniu wskazówek oraz rad, 
a także w poświęconym czasie i rozmowie. 

Posiadanie dziecka z autyzmem wpływa negatywnie na funk-
cjonowanie rodziny w pewnych aspektach życia. Niewiele uwagi 
poświęca się jednak tym rodzicom, którzy dzięki pomocy i wspar-
ciu życzliwych ludzi uzyskali życiową równowagę, potrafili wska-
zać dobre strony swojej sytuacji, pozytywne zmiany zachodzące  
w nich samych, a także w relacjach z innymi ludźmi, za przyczyną 
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pojawienia się w rodzinie dziecka z autyzmem (Olechnowicz 2004; 
Pisula 1998a). Pozytywny i negatywny wpływ posiadania dziecka  
z autyzmem na funkcjonowanie rodziny jako całości oraz wzajemne 
relacje przedstawiono w kolejnej części opracowania. 

Wpływ posiadania dziecka z autyzmem  
na funkcjonowanie rodziny 

Obecność dziecka z autyzmem z całą pewnością wywiera 
wpływ na całą rodzinę. Z literatury oraz rozmów przeprowadzo-
nych z rodzicami wynika, iż może on być zarówno pozytywny, jak  
i negatywny – w zależności od licznych zmieniających się czynni-
ków, do których zalicza się m.in.: rozpatrywaną w danym momen-
cie sferę życia, wcześniejsze doświadczenia, przeżycia oraz inne 
czynniki, przedstawione powyżej (Pisula 1998a). 

Wychowywanie dziecka z autyzmem jest dla rodziców trudnym 
zadaniem, sytuacją problemową, z którą mogą oni sobie radzić le-
piej lub gorzej (Grodzka-Gużkowska 1995). Bardzo ważną rolę od-
grywa tu jakość związku rodziców. Może ona stanowić swoisty 
bufor przeciwko stresowi, ochronę przed wszelkiego rodzaju za-
grożeniami (Pisula 1998a). Rodzice za najważniejsze uznają wza-
jemne wspieranie się, zaufanie, oddanie oraz zrozumienie. W trak-
cie przeprowadzonej rozmowy jedna z matek przyznała, iż trudne 
przeżycia cementują związek, pozwalają zrozumieć, na czym na-
prawdę polega małżeństwo. Ponadto według rodziców, dziecko 
autystyczne jeszcze bardziej jednoczy rodzinę, uczy jej członków 
pomagania sobie, wspólnego organizowania czasu, równego po-
działu obowiązków oraz wiary w to, że „ciężar jest dużo lżejszy, 
gdy dźwiga się go razem” (matka Tomka). Matka Wojtka wyznała: 
„Syn jest owocem naszej miłości, więc połączył nas tak, jak każde 
dziecko łączy dwoje kochających się ludzi, sprawił, że staliśmy się 
prawdziwą rodziną”. Należy jednak podkreślić, że zdarzają się sy-
tuacje, w których na skutek zdiagnozowania autyzmu u dziecka, 
codziennego przemęczenia oraz braku czasu dla siebie nawzajem 
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więź emocjonalna między małżonkami słabnie. Rodzice czują się 
osamotnieni, obwiniają się wzajemnie za sytuację, w której przyszło 
im żyć (Randall, Parker 2010). 

Występowanie autyzmu u dziecka może negatywnie wpływać 
na wzajemność uczuć oraz obniżać poziom empatii w relacji rodzic 
– dziecko (Randall, Parker 2010). Jak jednak twierdzą rodzice, na 
skutek wzmożonej opieki nad dzieckiem z autyzmem, poświęcania 
mu większej ilości czasu i uwagi czują z nim silniejszą więź, więk-
szą bliskość. Są również bardziej wyczuleni na wszelkie oznaki mi-
łości oraz przywiązania ze strony dziecka. Bardzo często bywa tak, 
że dziecko z autyzmem znajduje się w centrum życia rodziny, co 
potwierdza wypowiedź jednej z matek: „córka jest rozpieszczana, 
jest naszym oczkiem w głowie. Dostaje taką porcję miłości, że inne 
dzieci mogą jej zazdrościć” (matka Julii). W sytuacji posiadania 
większej liczby dzieci trudne i męczące może być nieustanne prze-
chodzenie z roli rodzica dziecka z autyzmem do roli rodzica pozo-
stałych dzieci. Rodzice starają się jednakowo traktować wszystkie 
swoje dzieci, ale jednocześnie chcą najpierw zaspokajać potrzeby 
dziecka autystycznego (Randall, Parker 2010). Taka postawa oraz 
mała ilość czasu poświęcana pozostałym dzieciom może skutkować 
pojawianiem się konfliktów między nimi a rodzicami (Pisula 
1998a). Rodzice zauważają, że ogólna sytuacja rodziny jest dużo 
łatwiejsza, gdy rodzeństwo włącza się w opiekę nad dzieckiem  
z autyzmem. Wtedy oni mają więcej czasu dla siebie nawzajem oraz 
pozostałych dzieci, nie czują się tak zmęczeni i przeciążeni obo-
wiązkami. Są również spokojniejsi, ponieważ widzą, iż rodzeństwo 
ma ze sobą kontakt i pozostaje w dobrych relacjach (Park 2003). 

Jak deklaruje część rodziców, pojawienie się w rodzinie dziecka 
z autyzmem nie miało wpływu na ich wcześniejsze przyzwyczaje-
nia związane ze spotkaniami z przyjaciółmi lub z wychodzeniem 
do kina, teatru, restauracji. Twierdzą oni, że zabierają dziecko 
wszędzie, bez względu na społeczne reakcje powodowane jego nie-
typowymi zachowaniami. Jak wyznają, posiadanie dziecka z auty-
zmem sprawiło, iż „wyselekcjonowała się” grupa ich prawdziwych 
przyjaciół. Pozostali najwierniejsi, udzielający silnego wsparcia,  
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a także pojawili się nowi – rodzice dzieci z autyzmem oraz terapeu-
ci (Grodzka-Gużkowska 1995). Istnieje jednak grupa rodziców, któ-
ra na skutek zaistniałej sytuacji uległa procesowi izolacji społecznej. 
Schemat powstawania izolacji społecznej rodzin został przedsta-
wiony na rysunku nr 2. Wynika z niego, iż izolacja ta stanowi kon-
sekwencję obecności trzech czynników źródłowych: negatywnych 
kontaktów ze specjalistami, wrogości i wyśmiewania dziecka z au-
tyzmem przez społeczeństwo oraz braku akceptacji własnego 
dziecka. Izolacja społeczna wpływa niekorzystnie na dziecko, jego 
rodziców i rodzeństwo. Wszyscy członkowie rodziny czują jej kon-
sekwencje i dla każdego z nich jest ona trudna (Pisula 1998a). 

Rodzice mają negatywne 
doświadczenia w kontaktach 

ze specjalistami 

Rodzice stykają się z wrogo-
ścią i wyśmiewaniem wła-

snego dziecka 

Rodzice nie akceptują  
własnego dziecka 

p p p 
Rodzice boją się kontaktów z innymi ludźmi  

p 
Rodzice unikają kontaktów własnych i dziecka z otoczeniem 

p 

Otoczenie nie zna problemów rodziców i dziecka, 
odczuwa lęk przed dzieckiem o zaburzonym rozwoju 

p 

Otoczenie unika kontaktów z dzieckiem i jego rodzicami 

Rys. 2. Powstawanie izolacji społecznej rodziny z dzieckiem o zaburzonym rozwoju 

Źródło: Pisula 1998a, s. 26. 

Ponadto rodzice dostrzegają wpływ posiadania dziecka z auty-
zmem na siebie samych, mają świadomość wewnętrznych zmian, 
które w nich zaszły. Przypisują im pozytywny charakter. Twierdzą, 
iż dziecko nauczyło ich tolerancji, empatii, cierpliwości, wyrozu-
miałości, a także zwiększyło ich pokłady miłości. Dzięki wyjątkowej 
sytuacji, w jakiej znalazła się rodzina, rodzice doświadczają swojego 
rozwoju osobistego: zdobywają wiedzę na temat zaburzenia, uczest-
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niczą w różnych kursach i szkoleniach, czytają fachową literaturę, 
rozpoczynają studia, podejmują pracę (Grodzka-Gużkowska 1995). 

W literaturze można znaleźć następujące wypowiedzi rodziców 
dzieci autystycznych: „[autyzm to] narzędzie, które miało mnie 
nauczyć pokory” (Park 2003, s. 47), „kochamy go takim, jaki jest; 
jesteśmy bogatsi psychicznie” (Grodzka-Gużkowska 1995, s. 165) 
oraz „wychowanie dziecka upośledzonego wymaga wielu wyrze- 
czeń, ale jednocześnie czyni nasze życie bogatszym i bardziej war-
tościowym. Dla nas synek jest prawdziwym aniołem, bo tylko anioły 
czynią ludzi lepszymi” (Grodzka-Gużkowska 1995, s. 228). Stano-
wią one najlepszy dowód na to, iż rodzice potrafią dostrzec pozy-
tywne strony swojego wyjątkowego rodzicielstwa. 

Autyzm wywiera wpływ na funkcjonowanie całej rodziny, na 
każdego jej członka z osobna i na relacje wewnątrzrodzinne. Wpływ 
ten nie musi jednak być negatywny. Wiele zależy od przeżyć rodzi-
ców oraz wywołujących je czynników. Dodatkowo warto pamiętać, 
iż nie wszystkie utrudnienia pojawiające się w życiu rodziny muszą 
mieć swoje źródło w zaburzonym rozwoju dziecka, co potwierdzają 
słowa jednej z matek: „Wierzę, że rodziny z autystycznymi dziećmi 
nie są bardziej ani mniej szczęśliwe od rodzin w ogóle, a jeśli są 
nieszczęśliwe, nie wynika to koniecznie z autyzmu” (Akerley, za: 
Pisula 1998a, s. 151). 

Podsumowanie 

Pozyskane informacje pozwalają stwierdzić, że na skutek posia-
dania dziecka z autyzmem rodzice doświadczają zarówno nega-
tywnych, jak i pozytywnych, wzbogacających przeżyć. Nie istnieje 
rodzina odczuwająca wyłącznie pozytywne lub negatywne emocje. 
Uczucia te zmieniają się i przeplatają. 

Czas poprzedzający otrzymanie diagnozy wiąże się z doświad-
czaniem przez rodziców wielu przeżyć negatywnych. Przeanalizowa-
na literatura biograficzna oraz przeprowadzone rozmowy ujawnia-
ją, iż do charakterystycznych emocji odczuwanych przez rodziców 
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w tym okresie należą: niepokój, silny lęk, zagubienie, zdesperowa-
nie, poczucie winy i braku miłości ze strony dziecka, dezorientacja 
we własnej sytuacji życiowej, zmęczenie, smutek, ból spowodowa-
ny dostrzeganiem rozbieżności w rozwoju dziecka z autyzmem 
oraz jego rówieśników lub pozostałych dzieci w rodzinie. Jak pod-
kreślają rodzice, najtrudniejsze jest dla nich poczucie bezradności 
oraz braku rodzicielskich kompetencji, pojawiające się na skutek 
nieumiejętności wyjaśnienia przyczyn nietypowego zachowania 
dziecka oraz poradzenia sobie z nim. Negatywne przeżycia rodzi-
ców są pogłębiane w efekcie nieprzyjemnych uwag nieznajomych 
na temat zachowań dziecka, braku zrozumienia i tolerancji, funk-
cjonujących w społeczeństwie stereotypów, stawiania mylnych  
diagnoz, braku wsparcia specjalistycznego, niedoinformowania, 
osamotnienia w opiece nad dzieckiem, braku odpoczynku oraz od-
ciążenia, a także wysokiego poziomu natężenia symptomów auty-
zmu i specyficznych, trudnych do przewidzenia zachowań dziecka. 
Jedną z możliwych konsekwencji negatywnych przeżyć rodziców 
jest stres rodzicielski, mogący skutkować wypaleniem się sił. 

Zebrane informacje pokazują, że w momencie otrzymania dia-
gnozy rodzice doświadczają wielu sprzecznych, choć – paradoksal-
nie – powiązanych ze sobą uczuć. Z jednej strony, czują smutek, żal 
i załamanie z uwagi na wystąpienie autyzmu u dziecka, z drugiej 
zaś – ulgę i radość, ponieważ skoro wiadomo już, co jest przyczyną 
zaburzenia rozwoju dziecka, to będzie można rozpocząć terapię.  
W tej sytuacji bardzo pomocne okazują się wsparcie i zrozumienie 
ze strony współmałżonka, a także udzielanie przez specjalistów 
wskazówek dotyczących postępowania z dzieckiem. Jak podkreśla-
ją rodzice, bardzo ważne są w tym czasie: pozytywne myślenie, 
wiara w Boga, przekonanie, że wszystko ma swój głębszy sens. Ro-
dzicom szczególne trudności sprawiają wtedy nieumiejętność okre-
ślenia możliwości rozwojowych dziecka oraz brak partnerskiego 
traktowania przez specjalistów. 

Rodzice dzięki podjętym działaniom terapeutycznym dostrzegają 
możliwości swojego dziecka, wzmacniają kontakt uczuciowy z nim, 
przez co czują się spełnieni, szczęśliwi i kompetentni. Znajomość 
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osób będących w podobnej sytuacji, stały kontakt z ośrodkiem terapii, 
indywidualna pomoc terapeuty, możliwość pozostania w roli rodzica 
bez konieczności stawania się terapeutą własnego dziecka, a także jego 
sukcesy, nabywanie nowych umiejętności oraz dostrzeganie efektów 
terapii pomagają im spojrzeć na swoją sytuację w sposób pozytywny. 
Czynniki takie jak negatywne nastawienie specjalistów do wybranego 
rodzaju terapii oraz trudności finansowe wynikające z dużych kosztów 
usprawniania i nauczania dziecka stanowią natomiast dodatkowe 
obciążenie emocjonalne. Rodzice potrzebują tu wsparcia – zarówno 
od osób bliskich, jak i ze strony instytucji oraz terapeutów. 

Wielu rodziców wskazuje liczne pozytywne zmiany, które za-
szły w nich samych na skutek posiadania dziecka z autyzmem. Jak 
twierdzą, stali się bardziej tolerancyjni, empatyczni, cierpliwi i wy-
rozumiali. Ich życie zostało przewartościowane, priorytety się 
zmieniły. Doszło do umocnienia się więzi rodzinnych, poszerzenia 
się sieci społecznej. Nastąpił rozwój duchowy członków rodziny. 

Przeżycia rodziców związane z diagnozą i terapią dziecka z au-
tyzmem są trudne, jednak życie tych rodzin może być szczęśliwe. 
Jak stwierdziła matka Wojtka, warto postrzegać taką rodzinę jako 
mającą „INNE problemy, na które znajduje się po prostu INNE 
rozwiązania”. 

Należy podkreślić, iż zebrany materiał to jedynie próba zaprezen-
towania historii mających u podstaw doświadczenia emocjonalne 
kilku rodzin. Ich narracja, choć zgodna z literaturą przedmiotu, jest 
subiektywna i nie podlega możliwości uogólnienia. Jednocześnie 
wydaje się, że informacje zgromadzone w artykule mogą stanowić 
podstawę do przeprowadzenia badań na reprezentatywnej grupie. 
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Everyday new technology is changing the lives in ways we never imagined. For 
individual with autism spectrum disorder (ASD), some new technologies can im-
prove communication, assist in the development of social skills and enhance the 
ability to learn. This paper discusses the concepts of Universal Design for Learning 
as a context for exploring the use if assistive technology in supporting the develop-
mental of social skill training for children with ASD. 

KEY WORDS: autism, technology, development of social skills. 

Universal Design for Learning (UDL) 

Universal design for learning (UDL) is the design of projects and 
environments to be usable by all people. As technology develops 
rapidly, it is important to understand the role technology can play 
in assisting a wide range of users to access their environment (Rose 
& Gravel 2010). The goal of universal design is to make everyone, 
regardless of ability and age to feel comfortable in their environ-
ment (Mistrett 2004). Examples of universal design, in which we all 
benefit include: automatic doors, keyless entry systems, curbside 
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ramps, easy-grip kitchen utensils, public signs with internationally 
recognized colors, shapes and symbols, closed captioning devices 
built into televisions, audio texts, and voice to text software. For 
children with disabilities, UDL provides a systematic approach to 
designing the environment, curricular content, materials and lear- 
ning activities. This approach serves to accommodate the needs of 
children with the widest range of abilities as well as provides chil-
dren with a range of functional abilities and access to everyday 
learning experiences (DEC/NAEYC 2009). 

Concepts of UDL 

The concepts of UDL are essential in the support of inclusive 
education. The use of new technologies and universally designed 
curriculum can respond to a variety of individual learner diffe- 
rences in a variety of learning environments (Meo 2008). UDL pro-
vides a method to teach a group of diverse learners in the same 
classroom, without creating more tension for the teacher or com-
promising the curriculum. It is important to note that diversity does 
not refer only to children with exceptional needs, nor does it refer 
only to ethnic, racial, or linguistic diversity. Diversity encompasses 
all children. 

While the framework and guidelines for UDL are not developed 
from the principles of architecture, they are based on research and 
practice from multiple disciplines within the learning sciences. 
These disciplines include education, developmental psychology, 
cognitive science, and cognitive neuroscience (Rose & Gravel 2010). 
According to Rose and Gravel, the research in those disciplines 
guides the two foci of pedagogy that UDL address. UDL addresses 
both the important elements of teaching and learning and individu-
al student differences. 

UDL encompasses three basic principles (CAST 2008). The first 
principle is providing multiple means of representation. This prin-
ciple includes providing options that customize the display of in-
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formation, and provide alternatives to auditory information, and 
visual information. In addition, providing multiple means of repre-
sentation includes incorporating a variety of options for language 
and symbols in instruction. The second principle of UDL is provi- 
ding multiple means of action and expression. This principle sup-
ports effectively designed curricular materials that provide a seam-
less interface with common assistive technologies. This interface 
requires that technology allow for individuals with motor disabili-
ties or language disabilities be able to navigate or interact with  
a single switch and express what they know. The third principle of 
UDL is providing multiple means of engagement. This principle 
means that instruction and the environment provides options for 
recruiting interest and engages the learner in their interests. A key 
instructional goal is to build the individual skills in self-regulation 
and self-determination that will equalize such learning opportu-
nities 

Assistive Technology 

Assistive technology (AT) is one aspect of UDL. Figure 1 below 
illustrates the relationship between AT and UDL. Assistive Tech-
nology is defined in the Technology-Related Assistance Act (Tech 
Act) as “any item piece of equipment, or product system, whether 
acquired commercially off the shelf, modified, or customized, that is 
used to increase, maintain, or improve functional capabilities of 
individuals with disabilities” (Tech Act 1988). According to Camp-
bell, Milbourne, Dugan and Wilcox (2006), assistive technology in-
cludes both adaptations to readily available items (e.g., spoons, car 
seats) and the use of specialized devices (e.g., switch interfaces, 
power wheelchairs). 

Assistive Technology is generally described in terms of com-
plexity. Low technology devices are usually defined as low-cost 
items that are relatively easy to use. Low-technology items are less 
sophisticated and often people do not realize that these modifications 
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Fig. 1. Understanding UDL 

tions are within the definition of AT. Medium-technology tools  
include battery operated devices or simple electronic devices.  
Medium-technology devices include simple mechanical devices. 
High-technology devices incorporate sophisticated electronics or 
computers. In making decisions about the type of technology tools  
a particular person might require, a good approach is to start with 
the no-tech solutions and then work up the continuum, as needed. 

Table 1. Examples of Low Tech to High Tech 

Low Assistive  
Technology 

Medium Assistive  
Technology 

High Assistive  
Technology 

Simple 
Easy to create 
No electronics 

More Complex 
Some Training 
More Electronics 

Specialized 
Online/Apps 
Complex Electronics 

Tablets, such as the Apple iPad® are a high AT device that is 
gaining prominence in the field of special education as an efficient 
and usable tool. Mobile Devices such as iPad®, which interface with 
an abundance of available applications (apps) easily supports UDL. 
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Although iPad® ® have been used as assistive technology for stu-
dents with communication disorders (Flores et al. 2012), the use of 
iPad® with children with disabilities continues to be an emerging 
area of research. Little research has explored the use of iPad® as 
instructional tools in special education, especially for students with 
moderate to severe developmental disabilities (Kagohara et al. 
2013). Although the use of tablets in the classroom is a relatively 
new concept, several researchers have found them to be a powerful 
learning tool for students. Ellis (2011) reported that students were 
highly motivated on task when completing assignment on the 
iPad®. 

The iPad® offers numerous apps that are engaging for students. 
In addition, some apps help to scaffold learning, and motivate chil-
dren to learn new concepts in a fun way. Tablets offer students  
a colorful, large, and intuitive interface which makes it accessible to 
all students and allows them to quickly understand how to interact 
with the device (Ellis 2011; Shah 2011). Aside from the iPad being 
well-received by students, teachers have had a positive response to 
the device. Results from a special education teacher questionnaire 
found that teachers appreciate the ease of use and organization fea-
tures that the iPad® had to offer (Price 2011). Teachers appreciated 
that each iPad could easily be individualized to meet the unique 
needs of every student. Shah (2011) adds that the iPad® can be used 
as a cost effective form of assistive technology. Aside from being  
a respected learning tool, many individuals use the iPad as an alter-
native communication device. 

From an informal and lifelong learning perspective, it is a ge-
neral notion that mobile devices accompany their users in their eve-
ryday experiences and represent a convenient source of information 
or means of communication that assists with learning, Mobile de-
vices can be used for fieldtrips and outside classroom experiences to 
make recordings, take notes, draw pictures and take photos and 
videos. From a support perspective, portable devices are available 
at all times and everywhere, and can be used for activities engaged 
in by teachers at numerous times during a during the school day 
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including tracking progress or collecting data on behavior or skill 
learning (Sandvik, Smørdal, Østerud 2012). 

The simplicity of touch interactions and the portability of these 
devices have lowered the barriers for interacting with computers 
(Hourcade et al. 2013). Some of the benefits of utilizing iPad® and 
mobile touchscreen devices include the lower costs than laptops 
and other communication devices. The mainstream use of mobile 
devices contributes to a “coolness factor” in having the latest tech-
nology in your hand. These devices are multi-functional and the 
number of Apps that support learning and communication are in-
creasing. According to the AAC-RECR (2011), mobile devices utilize 
technology that has the capacity to support diverse opportunities 
that current AT devices cannot support. As the general population 
has embraced mobile technology, more people now consider this 
form of AT easier to access and easier to embed into their daily 
lives. Apps, continue to be developed that are innovative and less 
difficult to learn (AAC-RECR). 

The numerous apps that are being developed to support lear- 
ning and communication increases the usability and functionality of 
mobile devices. Apps provide support for instructional areas such 
as reading, number recognition, science and social science to sup-
porting behavioral interventions and communication (Shah 2011). 
O. Malley, Lewis and Donehower (2013) explored the advantages 
and challenges of using iPad® for classroom instruction. Their re-
search identified advantages to teaching and learning. Study parti- 
cipants indicated that utilizing iPad® supported differentiated in-
struction for students with moderate to severe disabilities, and  
noncompliance declined during academic intervention. The teachers 
who participated in the study rated the iPad as effective for class-
room instruction and the participants noted that the students made 
progress towards learning goals using the iPad®. 

Mobile devices are increasingly used to support people with 
ASDs in their social interactions (Hourcade et al. 2013). Specifically, 
research by Hourcade et al. (2013) examined app activities with 
children with autism spectrum disorder (ASD). The study took ad-
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vantage of children with ASDs’ interest in computers and technolo-
gy to have them engage in social activities. This interest is under-
standable given the difficulty children with ASD have with social 
interactions. Hourcade et al. (2013) found that in their conversations 
with participants, the participants’ main source of anxiety comes 
from uncertainty or unexpected events. Interacting with computers 
is much more predictable and controllable than interacting with 
people. Social interactions in the app activities were easier and more 
comfortable for participants because they happened in the context 
of an enjoyable activity with a computer. This made the children 
more confident, less anxious, and led to increased engagement. In 
the study, children with ASDs spoke more sentences, engaged in 
more verbal exchanges, and were more physically engaged with the 
activities when involved in app-based activities than when conduc- 
ting similar activities that did not involve tablet apps. The results 
suggest that using tablet activities may have a positive effect in 
children with ASDs’ social interactions. 

Using iPad® to Support Social Skill Training 

Social skills training (SST) involves group or individual instruc-
tion designed to teach learners to appropriately interact with typi-
cally developing peers. According to Fetig (2013), most social skills 
trainings instruction is focused on basic concepts, role-playing or 
practice, and feedback to help learners acquire and practice com-
munication, play, or social skills to promote positive interactions 
with peers. A review of evidence-based studies on SST concludes 
that this intervention has been effective for children with ASD in all 
age ranges including young adults (Fetig 2013). Research shows that 
possessing effective social skills in preschool and elementary school 
is a leading indicator of academic achievement (More, Sileo, Hig-
gings, Tandy, Tannock 2013). 

Social Stories is a teaching strategies being used to teach stu-
dents with disabilities about social concepts and skills. Social Sto-
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ries identify social cues and common responses in order to de-
scribe a situation and teach new skills. In addition, these stories can 
be used to decrease challenging behaviors such as aggression, cry-
ing, hitting, screaming, and off-task behaviors (Vanderborght et al. 
2012). Over the past 15 years researchers have been evolving the 
original protocol for creating and teaching Social Stories. Today 
professionals have Carol Gray’s Social Stories 10.0: The New Defi- 
ning Criteria and Guidelines (2004) to guide their creation of Social 
Stories with the 10 principles discussed in the book. Some of the 
10 principles include using pictures, using descriptive and directive 
sentences with a 2 : 1 ratio, titling Social Stories, and provide  
a rationale for the actions of other people (Test et al. 2011; Gray 
2004). They can be used to teach almost any social skill that a stu-
dent may encounter, such as knowing how to introduce yourself, 
how to politely refuse to play, and how to share. These stories at-
tempt to describe what is going to happen in a social situation, why 
these events may be taking place, and how to respond (More 2012). 

Social Stories-Resources 

Multi-media based Social Stories have become very popular in 
recent years. Teachers, parents and researchers have utilized a va- 
riety of mediums to create and present Social Stories, Using iPad® 
as an AT tool to teach social stories is emerging as an evidence- 
-based practice. The scant research that has been conducted demon-
strates that the universal design of mobile devices is a promising 
practice for use with children with ASD. 

The lists of applications are too vast to include here, although 
Apple has developed a section of special education applications. 
Educators, parents and researchers are encouraged to explore the 
array of apps that include apps for creating your own social stories 
or using prewritten social story apps. Table 2 has a list of sample 
applications that are free to users. 
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Table 2. Examples of free social story applications 

Prewritten Social Stories Apps for Creating Social Stories 

iSee-quence Social Stories Creator 

Model Me Going Places Demibooks 
Composer 

The Social Express Lite Our Story 

Life Skills 
Sampler 

Social Stories Creator and Library for 
Preschool, Autism and Special Needs 

A Few Words of Caution 

While there are some apps that are more specific to use with 
children with autism (like AAC apps), all apps can provide deve- 
lopmental experience depending on how they are used and the 
child’s own developmental trajectory and interests. You can’t have  
a “Top 10 Autism Apps”. The iPad® is an attractive digital device. 
It can be used for children with a disability as an effective develop-
mental transition tool. But don’t confine a child to an iPad. If they 
start drawing on the iPad, think about having another go with the 
crayons. Digital tools are revolutionizing many lives, in many ways. 
But to do this well, we need to be sure that we continue to think 
about how we can best use the technology. An iPad® does not re-
place the need for children with autism to engage in a wide range of 
therapies that will support their development. 
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Technologie wspomagające  
a umiejętności społeczne 

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

Codziennie nowe technologie zmieniają życie w sposób, w który nikt sobie nie 
wyobrażał. Dla osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), niektóre nowe 
technologie mogą poprawić komunikację, pomóc w rozwoju umiejętności społecz-
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nych i zwiększyć zdolności do uczenia się. W artykule omówiono „Uniwersalną 
Koncepcję Nauczania” (Unversal Design for Learning – UDL) jako kontekst do 
badania użycia technologii wspomagających w zakresie wspierania rozwoju umie-
jętności społecznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

SŁOWA KLUCZE: zaburzenia ze spektrum autyzmu, technologie wspomagające, 
komunikacja, rozwój społeczny 
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 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 2/2013 

Recenzja książki Zenona Gajdzicy pt.  
Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas  

integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania  

koncepcji edukacji integracyjnej,  
Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 

Przedmiotem niniejszej recenzji jest najnowsza książka Zenona Gajdzi-
cy pt. Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przy-

czynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej. To bardzo wartościo-
wa pozycja wydawnicza, wypełniająca lukę w obrębie opracowań na temat 
edukacji integracyjnej. Stanowi podsumowanie dużego projektu badaw-
czego, który miał na celu ukazanie całościowego obrazu sytuacji nauczycie-
li klas integracyjnych. Jest kontynuacją i dopełnieniem innej publikacji tego 
autora1, poruszającej problemy edukacji integracyjnej, które są punktem 
odniesienia dla poszukiwania mocnych stron. Jak wskazuje sam tytuł 
opracowania, podstawę rozważań stanowią kategorie pozytywne, czyli 
sukcesy integracyjnej formy kształcenia. 

Edukację integracyjną traktuje się jako formę pośrednią pomiędzy pe-
dagogiką a pedagogiką specjalną. Jak dotąd nie sformułowano jej solid-
nych podstaw teoretycznych. Nie da się ukryć, że ma ona specyficzne wła-
ściwości i uwarunkowania, co wynika m.in. z ogromnego bogactwa 
zmiennych występujących w tej formie kształcenia oraz z interdyscypli-
narności, będącej podstawą samej koncepcji. Dotychczasowe opracowania 
________________ 

1 Z. Gajdzica, Sytuacje trudne w opiniach nauczycieli klas integracyjnych, Oficyna 
Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. 
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na ten temat mają charakter praktycznych prezentacji modeli lub teore-
tycznych refleksji nad podstawami edukacji integracyjnej. Celem badań  
Z. Gajdzicy było skonstruowanie kategorii teoretycznych tej formy eduka-
cji. Autor szukał drogi do jego realizacji poprzez pośrednią metodę bada-
nia rzeczywistości, czyli analizę opinii nauczycieli, którzy są zarówno rea-
lizatorami, jak i kreatorami integracyjnej rzeczywistości. 

Praca nie ma klasycznej formy trójdzielnej. Jej układ jest nietypowy dla 
opracowań naukowych. Zrezygnowano w niej z umieszczenia na początku 
obszernej analizy teoretycznej. Zastosowano też odmienną drogę docho-
dzenia do wiedzy – nie wyprowadzono wniosków dla praktyki z teorii, 
lecz postąpiono odwrotnie. Wypowiedzi praktyków stały się podstawami 
do konstruowania teorii. Nie znaczy to, że autor nie korzystał w ogóle  
z dotychczasowego dorobku badawczego w zakresie edukacji integracyj-
nej. Odniósł się do niego w toku analizy materiału empirycznego. Zabieg 
ten miał na celu uniknięcie przedzałożeniowości, która jest niewskazana  
w badaniach prowadzonych metodą teorii ugruntowanej. Decydujący się 
na nią badacz oczekuje, że kategorie teoretyczne zostaną wygenerowane 
przez samych badanych. 

Rozdział IV poświęcono metodologii. Autor w sposób klarowny  
i przekonujący uzasadnił wybór dwóch metod: badania fokusowego oraz 
wywiadu narracyjnego. Metodologię wywiedziono z założeń teorii ugrun-
towanej, a badania miały charakter praktyczny. Chodziło o rozpoznanie  
i rozpatrzenie konkretnych problemów praktycznych. Taki dobór metody 
był związany z tym, że sukces stanowi kategorię bardzo trudną do zdefi-
niowania oraz obiektywnego zmierzenia. Zastosowano technikę fokusową. 
Skoncentrowano się na trzech grupach nauczycieli, wyróżnionych z uwzględ-
nieniem następujących zmiennych: wielkość szkoły, liczba oraz tradycja 
klas integracyjnych w danej placówce. Pozwoliło to na porównania. Ze 
względu na ograniczenia metody fokusowej badania zostały uzupełnione 
wywiadami narracyjnymi, co umożliwiło badaczowi uzyskanie złożonych, 
wielowątkowych wypowiedzi nauczycieli, które stały się podstawami do 
wnikliwej analizy jakościowej. 

Badania Z. Gajdzicy pozwalają zdefiniować sukcesy szkolnictwa inte-
gracyjnego w kilku kategoriach. Pierwszą z nich jest organizacja środowi-
ska wielostronnego rozwoju dziecka z niepełnosprawnością przy zacho-
waniu struktury społecznej szkoły zbliżonej do struktury społeczeństwa. 
Za wskaźnik takiego sukcesu przyjmuje się zapewnienie możliwości pod-
dania dziecka terapii kompleksowej na tyle, by nie musiało ono korzystać  
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z dodatkowych usług poza szkołą. Wiąże się to z utworzeniem wieloprofe-
sjonalnego zespołu specjalistów w placówce oraz jej dobrym zaopatrze-
niem w sprzęt specjalistyczny. Sukcesami są również: zadowolenie rodzi-
ców, ich pozytywne opinie o placówce oraz dobre nastawienie do idei 
integracji, wyrażające się m.in. w dużym zaangażowaniu w życie szkoły 
oraz we współpracę z nauczycielami. Istotną rolę odgrywa też prawidłowy 
dobór uczniów w ramach klasy integracyjnej. Ważne wskaźniki sukcesu 
stanowią również: niewielka liczebność klas, pozwalająca na lepsze pozna-
nie uczniów przez nauczyciela, dobra atmosfera i klimat klasy oraz pozy-
tywne relacje interpersonalne. Druga kategoria wiąże się z osiągnięciami 
dziecka. Obejmuje poprawę jego funkcjonowania w różnych obszarach 
rozwoju, osiąganie przez nie celów rehabilitacyjnych, nabywanie nowych 
umiejętności i kształtowanie jego sprawności. Mocno akcentowanym 
aspektem było uzyskiwanie dobrych wyników w testach kompetencji 
wśród uczniów klas integracyjnych. Jako sukcesy społeczne określono 
efektywną socjalizację uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego oraz nawiązywanie przez nich symetrycznych relacji z innymi 
dziećmi w klasie. Kolejną kategorię sukcesu stanowi dobra reputacja szko-
ły. Prestiż łączy się z osiąganiem wysokich efektów kształcenia, zatrudnia-
niem specjalistów wysokiej klasy, licznymi sukcesami uczniów oraz dobrą 
opinią w środowisku na temat ogólnego funkcjonowania i organizacji pra-
cy szkoły. Piątą kategorię sukcesów wyróżnioną w toku badań autor wiąże 
z rozwojem zawodowym i osobowym nauczycieli szkoły integracyjnej. 
Badania pokazują, że jest to miejsce stwarzające dogodne warunki do za-
spokajania ambicji oraz aspiracji nauczycieli, co pociąga za sobą osiąganie 
przez nich satysfakcji zawodowej. 

Autor doszedł do wniosku, że sposób definiowania przez nauczycieli 
pojęcia sukcesu pozwala na wskazanie preferowanej przez nich koncepcji 
edukacji integracyjnej. Temu zagadnieniu został poświęcony VI rozdział 
książki, w którym Z. Gajdzica dokonał próby ukonstytuowania teorii wy-
prowadzonej z wypowiedzi nauczycieli. W efekcie tej analizy powstały 
dwie koncepcje edukacji integracyjnej. Jedna z nich, określona jako „inte-
gracja rehabilitacyjna”, ma u podstaw przekonanie o nadrzędnej roli reha-
bilitacji w procesie integracji szkolnej uczniów z niepełnosprawnością. Jej 
korzenie sięgają tradycji pedagogiki specjalnej z lat 70. Koncepcja ta zasa-
dza się na definiowaniu niepełnosprawności przez pryzmat braku, uszko-
dzenia lub defektu. W tym podejściu pierwszeństwo mają cele rehabilita-
cyjne, co niesie ze sobą ryzyko negatywnych następstw w postaci redukcji 
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podmiotowości osoby, nadmiernego skupienia się na jej usprawnianiu oraz 
„organizowaniu jej życiorysu pod dyktando procesów korygowania  
i usprawniania”2. Drugą kategorią teoretyczną sformułowaną na podsta-
wie badań jest „integracja uspołeczniająca”. Wpisuje się ona w nowoczesną 
społeczną koncepcję myślenia o niepełnosprawności. Stanowi efekt porzu-
cenia myślenia nozologicznego na rzecz funkcjonalnej terminologii opisu-
jącej niepełnosprawność jako wynik pewnych negatywnych uwarunkowań 
społecznych, ekonomicznych, kulturowych, religijnych itd. Głównym 
aspektem odróżniającym ją od integracji rehabilitacyjnej jest skupienie się 
na jakości relacji interpersonalnych w grupie rówieśniczej oraz osiąganiu 
dobrego samopoczucia przez dziecko. Niepełnosprawność traktuje się jako 
jedną z cech osoby, a jej znaczenia nie uznaje się za pierwszoplanowe. Re-
habilitacja odgrywa rolę służebną wobec edukacji, co jednak nie oznacza 
umniejszania jej znaczenia. Stanowi immanentną część wkomponowaną  
w całość procesu edukacji pomiędzy potrzeby zespołu klasowego a uspo-
łecznienie. Główne źródło wsparcia dla ucznia to nauczyciel, podczas gdy 
w koncepcji integracji rehabilitacyjnej źródło to stanowią specjaliści. Tego 
typu integracja jest zdecydowanie bliższa koncepcji edukacji włączającej, 
co można wywnioskować na podstawie licznych opracowań poświęconych 
tej tematyce3. 

Książka Z. Gajdzicy stanowi ważny głos w dyskusji o tym, jaka jest  
i jaka powinna być polska edukacja integracyjna. W publikacji został poru-
szony ważny wątek relacji pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną, 
wywołujący wiele emocji w środowisku osób zajmujących się oświatą. Jak 
wynika z badań autora, przekonanie o prymacie edukacji specjalnej nad 
ogólną ma poważne konsekwencje, ponieważ warunkuje kształt integracji 
– ukierunkowuje ją w stronę integracji rehabilitacyjnej. Z kolei uznanie, że 
odgrywa ona rolę wspierającą, sprzyja urzeczywistnianiu integracji uspo-
________________ 

2 Idem, Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczy-

nek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, 
Kraków 2013, s. 120. 

3 Warto przywołać chociażby następujące opracowania: Within walls without  

boundaries. Handbook on Inclusive Education for educators, administrators and planners, 
red. M. Puri, G. Abraham, Sage Publications, New Delhi 2004; G. Szumski, Inte-

gracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnic-
two APS, Warszawa 2006; pozycje wydawane przez UNESCO, m.in.: Toward inclu-

sive education for children with disabilities, Bangkok 2009; Policy guidlines on inclusion in 

education, Paris 2009. 
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łeczniającej. Trudno ocenić, którą z form należy uznać za bardziej właści-
wą. Autor nie dokonuje wartościowania, co jest bardzo cenne, ponieważ 
dzięki temu czytelnik ma pole do własnych przemyśleń. Jeżeli przyjmie się, 
że w procesie edukacji i rehabilitacji najistotniejsze role zawsze odgrywają 
indywidualizacja oddziaływań oraz wnikliwa analiza konkretnego przy-
padku, wybór formy integracji dla konkretnego dziecka również powinien 
zostać poddany starannej refleksji. 
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Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 
NUMER 5/2014 

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej 
„Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego.  

Tradycyjne i alternatywne strategie, formy,  
metody pomocy” (Poznań, 22 października 2014 r.) 

22 października 2014 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem dziekana – prof. 
zw. dr. hab. Zbyszka Melosika – odbyła się ogólnopolska konferencja na-
ukowa „Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego. Tradycyjne i alter-
natywne strategie, formy, metody pomocy”, zainicjowana przez Zakład 
Poradnictwa Społecznego. W organizacji przedsięwzięcia uczestniczyli: 
prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek (przewodnicząca komitetu organi-
zacyjnego), dr hab. Marek Budajczak, dr Grażyna Teusz, dr Joanna Koziel-
ska, mgr Agnieszka Skowrońska-Pućka (sekretarz konferencji) oraz mgr 
Aneta Baranowska, a także członkowie Studenckiego Koła Naukowego 
Poradnictwa Społecznego „poMOC”. 

Konferencja ta była trzecim wydarzeniem tego typu w cyklu organi-
zowanym przez Zakład Poradnictwa Społecznego Wydziału Studiów Edu-
kacyjnych UAM. Wcześniej – 16 kwietnia 2010 r. – odbyła się konferencja, 
podczas której rozważania prelegentów oscylowały wokół problematyki 
związanej z „poradnictwem i wsparciem społecznym w biegu życia czło-
wieka”. Podjęte zagadnienia, wzbogacone refleksją na podstawie własnych 
doświadczeń, stały się hasłami przewodnimi dwóch zbiorowych publikacji 
pod redakcją prof. zw. dr hab. Magdaleny Piorunek: Pomoc – wsparcie spo-

łeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki (2010) oraz Poradnictwo. Kolejne 

przybliżenia (2011). 
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„Dziecko – młodzież – rodzina jako adresaci pomocy psychopedago-
gicznej i socjalnej” to tytuł drugiej konferencji zorganizowanej w ramach 
wspomnianego cyklu (w 2012 r.). Wzięli w niej udział reprezentanci ponad 
30 krajowych ośrodków akademickich i instytucji pomocowych, których 
artykuły ukazały się w monografii naukowej Rodzina. Młodzież. Dziecko. 

Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej pod redakcją  
M. Piorunek, J. Kozielskiej oraz A. Skowrońskiej-Pućki. 

Tegoroczna konferencja stanowiła odpowiedź środowiska pedagogów  
i przedstawicieli nauk społecznych na dynamicznie dokonujące się „prze-
miany kulturowo-gospodarcze na poziomie makrospołecznym, prowadzące 
do zmiany stylu życia ludzi, przyczyniające się do powstawania szeregu 
problemów, trudności, kryzysów biograficznych”1, a tym samym – na wzra-
stające zapotrzebowanie na szeroko rozumiane poradnictwo oraz wsparcie 
społeczne. Jak podkreśliła w mowie wstępnej prof. zw. dr hab. Magdalena 
Piorunek, „sytuacje nowe, do tej pory niespotykane, nieprzewidywalne  
w życiu jednostek, grup i społeczności, generują potrzeby, których zaspaka-
janie wymaga różnych form zewnętrznego wspomagania. Zmienia się jed-
nak nie tylko natura i charakter tych potrzeb, ale i strategie, metody, formy  
i środki jej świadczenia i organizowania. […] pomoc przybiera coraz subtel-
niej zróżnicowane formy, które współwystępują w społecznej rzeczywistości 
i konweniują lub wręcz zachodzą znaczeniowo na siebie w nomenklaturze 
naukowej. Wszak w obrębie działań pomocowych możemy mówić o profi-
laktyce pierwotnej […], o terapiach psychopedagogicznych […]. Możemy 
także wskazać na szereg form aktywności, których celem jest optymalizowa-
nie funkcjonowania jednostek i grup społecznych, bazujące na wykorzysta-
niu ich wewnętrznych i zewnętrznych zasobów oraz posiadanego potencjału 
rozwojowego – będą wśród nich różne odmiany coachingu, tutoringu, men-
toringu. Te zróżnicowane formy działań pomocowych bazują często na od-
miennych założeniach teoretycznych, adresowane są do odmiennych kate-
gorii osób, posługują się zróżnicowanym arsenałem strategii, metod  
i środków działania, zarówno tradycyjnych, klasycznych, niejako przypisa-
nych interakcji wspierający – wspierany, jak i alternatywnych, nowych, do tej 
pory niewykorzystywanych w tego typu przedsięwzięciach”2. 

________________ 

1 M. Piorunek, maszynopis tekstu otwierającego ogólnopolską konferencję nau-
kową „Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego. Tradycyjne i alternatywne 
strategie, formy, metody pomocy”, Poznań 2014. 

2 Ibidem. 
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Podstawowym założeniem organizatorów było stworzenie płaszczy-
zny umożliwiającej wymianę doświadczeń przedstawicieli teorii oraz prak-
tyki zaangażowanych w tworzenie warunków i świadczenie usług porad-
niczych, we wsparcie, w pomoc. Istota podjętej problematyki miała 
przynajmniej trzy aspekty – była rozpatrywana: 

– „z punktu widzenia społecznej praktyki ujawniającej stale ewoluują-
ce, a także nowe potrzeby z zakresu pomocy i wsparcia społecznego 
oraz zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów z zakresu poma-
gania 

– w obrębie nauk humanistyczno-społecznych, w ramach których ba-
dania z zakresu poradoznawstwa realizowane są z uwzględnieniem 
różnych paradygmatów teoretycznych, w tym pozytywistycznego, 
interpretatywnego, emancypacyjno-krytycznego, postmodernistycz-
nego 

– w kształceniu na etapie edukacji wyższej na kierunkach pedagogicz-
nych”3. 

Konferencja została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich, ple-
narna, miała na celu określenie problematyki obrad. Druga, panelowa, 
składała się z kilku sekcji tematycznych. 

Jako pierwsza na sesji plenarnej wystąpiła przewodnicząca komitetu 
organizacyjnego i kierownik Zakładu Poradnictwa Społecznego prof. zw. 
dr hab. Magdalena Piorunek. Następnie głos zabrali kolejno: dziekan Wy-
działu Studiów Edukacyjnych prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, który 
uroczyście otworzył konferencję, oraz prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak – 
prodziekan wydziału. Merytoryka trzech pierwszych wystąpień oscylowa-
ła wokół szeroko pojętego całożyciowego poradnictwa kariery. Prof. 
UKSW dr hab. Barbara Baraniak z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie w swoim wystąpieniu ukazała poradnictwo ka-
riery postrzegane z perspektywy pedagogiki pracy. Z kolei prof. APS  
dr hab. Urszula Jeruszka z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 
wskazała na zagadnienia dotyczące poprawy zatrudnialności absolwentów 
szkół zawodowych, a także ich zapotrzebowania na różne formy wsparcia 
i poradnictwa. Reprezentująca Uniwersytet Wrocławski dr Violetta Drabik- 
-Podgórna odwołała się do teorii biegu oraz przestrzeni życia D. Supera. 
Wskazała na istotę konstruowania życia jednostek. Prelegentka podkreśli-
ła, że nie tylko projektowanie przestrzeni fizycznej, lecz także aranżowanie 

________________ 

3 Ibidem. 
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przestrzeni życia wymaga specjalistów (architektów), których rolą jest 
aktywne doradzanie bądź wyłącznie towarzyszenie w procesie konstruo-
wania życia człowieka. Następnie prof. UAP dr hab. Robert Bartel z Uni-
wersytetu Artystycznego w Poznaniu podjął refleksję nad zagadnieniami 
arteterapeutycznymi. Szczególny nacisk położył na terapeutyczne znacze-
nie portretu i autoportretu. W trzech kolejnych wystąpieniach przedsta-
wiciele Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu podejmowali problematykę wspierania dzieci  
i młodzieży w sytuacji wystąpienia zróżnicowanych problemów rozwojo-
wych oraz edukacyjnych. Prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska 
zwróciła uwagę na trudności w uczeniu się w sytuacji tranzycji ze szkoły 
podstawowej do gimnazjum. Z kolei prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak 
wygłosiła referat na temat poradnictwa i wsparcia rodziców dzieci  
z utrudnieniami w rozwoju mowy. Prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywiń-
ska skoncentrowała swoje wystąpienie wokół profilaktyki i sposobów ra-
dzenia sobie z konfliktami interpersonalnymi wśród dzieci. Część plenarną 
obrad zamknęło wystąpienie dr Urszuli Tokarskiej, reprezentującej Uni-
wersytet Pedagogiczny w Krakowie. Prelegentka starała się podkreślić, iż 
w procesie wspomagania rozwoju człowieka ogromny potencjał ma moż-
liwość kompilacji trzech nurtów psychologicznych: narracyjnego, egzy-
stencjalnego i rozwoju człowieka w cyklu życia. 

Z uwagi na niezwykłą różnorodność zgłoszonych referatów dalsze ob-
rady odbyły się w czterech równoległych kilkugodzinnych sekcjach tema-
tycznych, ukierunkowanych specjalistycznie. Każdą z nich podzielono na 
dwie części. 

Moderatorami pierwszej sesji byli prof. UAM dr hab. Marek Budajczak 
oraz dr Katarzyna Waszyńska z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. 
Motywem przewodnim podjętych rozważań stały się nowe, alternatywne 
metody pomocy psychopedagogicznej. Jako pierwszy wystąpił dr Marek 
Podgórny, reprezentujący Uniwersytet Wrocławski. Prelegent zogniskował 
swój referat wokół zagadnień związanych z coachingiem w kontekście 
wsparcia procesu zarządzania wiedzą osobistą. Problematykę tę w pew-
nym stopniu kontynuowali: mgr Laura Ćwikła, która omówiła kwestie 
związane z efektywnością procesu coachingowego, oraz dr Adam Zemełka 
(WSNHiD Poznań) – zaprezentował on zagadnienie wspierania rozwoju 
przez zastosowanie coachingu w aspekcie jego niedyrektywności. Mgr Eu-
nika Jedynak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ukazała 
coaching jako alternatywną formę wspierania rozwoju w pomocy socjalnej. 
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Z kolei dr Katarzyna Waszyńska (WSE UAM) przedstawiła problematykę 
poradnictwa psychologicznego w cyberprzestrzeni. Reprezentująca Wy-
dział Studiów Edukacyjnych UAM mgr Aneta Baranowska zwróciła uwa-
gę na wykorzystanie tutoringu jako formy indywidualnego wsparcia 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pierwszą część sesji 
zakończyło wystąpienie mgr Katarzyny Banaszak na temat mentoringu 
oraz jego egzemplifikacji w postaci Studenckiej Akademii Mentoringu. 

Tematyka obrad z drugiej części pierwszej sesji (sekcja piąta popołu-
dniowa) odnosiła się do zapotrzebowania na pomoc i wsparcie w systemie 
edukacyjnym. Sekcję tę moderowali: dr Iwona Werner (WSNHiD Poznań) 
oraz dr Kinga Lendzion (UKSW Warszawa). Referat otwierający wygłosiła 
dr Kinga Lendzion. Dotyczył on barier socjokulturowych w dostępie do 
edukacji dzieci w Afryce Subsaharyjskiej. Następnie głos zabrały prof. zw. 
dr hab. Magdalena Piorunek oraz dr Iwona Werner, które omówiły zagad-
nienia dotyczące szeroko rozumianych relacji uczeń – wychowawca oraz 
postrzegania nauczycieli jako osób będących źródłem wsparcia i pomocy, 
jakiej potrzebują gimnazjaliści. Z kolei dr Paulina Ratajczak (WSE UAM) 
oraz dr Maria Porzucek-Miśkiewicz (WSE UAM) zaprezentowały temat 
psychodydaktycznych aspektów funkcjonowania ucznia zdolnego w roli 
kozła ofiarnego. Kolejna prelegentka, dr Sonia Wawrzyniak (WSE UAM), 
poruszyła zagadnienia dotyczące współpracy nauczyciela z rodziną dziecka 
doświadczającego niepowodzeń szkolnych. Dr Maja Piotrowska z Uniwer-
sytetu Wrocławskiego uwypukliła problem rozwodu w rodzinie – przed-
stawiła go jako wyzwanie dla współczesnego poradnictwa rodzinnego. 
Tematem wystąpienia kolejnej prelegentki, reprezentującej Wydział Stu-
diów Edukacyjnych mgr Justyny Cieślińskiej, było zagadnienie diagnostyki 
specyficznych trudności w uczeniu się z perspektywy środowiska rodzin-
nego, szkolnego i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Z kolei mgr 
Dominika Przybyszewska (WSE UAM) przedstawiła zagadnienia dotyczą-
ce roli partnerstwa edukacyjnego w świadczeniu pomocy uczniom o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach podstawowych. Jako ostat-
nia w tej części obrad wystąpiła mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska (WSE 
UAM). Podjęła ona próbę analizy form pomocy i wsparcia uczniów z fobią 
szkolną w cyberprzestrzeni. 

Pierwszą część drugiego panelu tematycznego, moderowaną przez  
dr Joannę Kozielską (WSE UAM) i dr Beatę Jakimiuk (KUL), poświęcono 
poradnictwu kariery. Jako pierwsza głos zabrała dr Beata Jakimiuk, która 
przedstawiła problemy dotyczące współczesnych karier oraz wynikających 
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z nich implikacji dla systemu poradnictwa. Następnie dr Daniel Kulka  
z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie podjął rozważania na te-
mat roli poradnictwa zawodowego jako elementu kształtowania przyszło-
ści edukacyjno-zawodowej młodzieży. Obszar problemowy dotyczący 
doradztwa zawodowego przedstawiła również dr Joanna Nawój-Poło-
czańska, reprezentująca Uniwersytet Szczeciński. Przedstawiła ona oma-
wiane zagadnienie z perspektywy potencjalnego narzędzia inkluzji obywa-
telskiej. W dalszej kolejności dr Anna Potasińska (UKSW Warszawa) 
wskazywała na skuteczność walki ze zjawiskiem bezrobocia poprzez za-
stosowanie odpowiedniej polityki rynku pracy. Dr Anna Kławsiuc-Zduń-
czyk (UMK Toruń) osadziła swoje rozważania w kontekście aktywizacji 
zawodowej osób z niskimi kwalifikacjami zawodowymi. Z kolei dr Robert 
Parol, reprezentujący Akademię Pomorską w Słupsku, omówił zagadnienie 
wsparcia aktywności edukacyjnej osób powyżej 50. roku życia. W dalszej 
kolejności wystąpiła dr Justyna Bluszcz (Akademia Pedagogiki Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), która zaprezentowała rolę insty-
tucji pomocy społecznej w procesie aktywizacji zawodowej podopiecz-
nych. Dr Marian Piekarski, przedstawiciel Politechniki Krakowskiej, ukazał 
rolę badań przydatności zawodowej, a także jej użyteczności w poradnic-
twie zawodowym. Pierwszą część drugiej sesji tematycznej zakończyło 
wystąpienie dr Doroty Nawrat, którego motywem przewodnim była rola 
postrzeganego jako zadanie dla poradnictwa zawodowego zwiększania 
świadomości własnego zdrowia. 

Drugą część sekcji moderowały dr Joanna Kozielska oraz mgr Aneta 
Baranowska. Pierwszy referat wygłosiła dr Izabella Kust (Wyższa Szkoła 
Menedżerska w Warszawie). Prelegentka przedstawiła rolę i znaczenie 
systemowych rozwiązań promocji zatrudnienia oraz rynku pracy. Następ-
nie mgr Jacek Brzeziński (UKSW Warszawa) ukazał potrzeby doradców 
zawodowych w kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
Dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska (UKSW Warszawa) zwróciła uwagę na 
telecentra w kontekście nowej przestrzeni dla rozwoju poradnictwa  
i wsparcia społecznego. Z kolei dr Joanna Kozielska z Wydziału Studiów 
Edukacyjnych UAM w Poznaniu swoje wystąpienie poświęciła problemo-
wi wsparcia emigrantów na rynku pracy. Wsparcie w aspekcie adaptacji 
kulturowo-społecznej polskich emigrantów w Niemczech stało się tematem 
wystąpienia kolejnej prelegentki, dr Magdy Kalkowskiej, reprezentującej 
Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Dr Joanna Micha-
lak-Dawidziuk (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie) dokonała 
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oceny jakości poradnictwa edukacyjno-zawodowego z perspektywy stu-
dentów pierwszego roku. Następnie mgr Magdalena Brzozowska z Uni-
wersytetu Zielonogórskiego przedstawiła uczniowskie firmy jako nową 
propozycję rozwiązań w zakresie umacniania związków szkoły i rynku 
pracy w Niemczech. W dalszej kolejności mgr Wioletta Duda, reprezentu-
jąca Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, ukazała szanse oraz 
zagrożenia wynikające z doradztwa zawodowego „na odległość”. Repre-
zentująca Wydział Studiów Edukacyjnych UAM mgr Lucyna Myszka pod-
jęła temat dylematów związanych z rozmową doradczą we współczesnej 
rzeczywistości społecznej. Tę część obrad zakończył lic. Tomasz Kasprzak 
(WSE UAM), który omówił zagadnienia związane z poradnictwem zawo-
dowym adresowanym do osób z niepełnosprawnością. 

Obradom trzeciej sekcji tematycznej, osadzonej w problematyce wspar-
cia i pomocy w sytuacji choroby oraz konieczności profilaktyki zdrowotnej, 
przewodniczyły dr Ewa Kaperek-Golimowska oraz dr Astrid Tokaj. Tę 
część otworzyło wystąpienie dr Marii Brodzikowskiej (Uniwersytet Jagiel-
loński w Krakowie), poświęcone problematyce wsparcia rodziny z osobą 
seropozytywną. Następnie głos zabrała dr Aneta Jarzębińska z Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, która przedstawiła alternatywne źródła wsparcia, 
takie jak forum dyskusyjne. Z kolei dr Justyna Deręgowska (WSNHiD 
Poznań) odniosła się do problemów związanych z profesjonalną komuni-
kacją w opiece zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu 
wsparcia pracowników medycznych i pacjentów. Reprezentująca Uniwer-
sytet Wrocławski mgr Kaja Koronkiewicz dokonała charakterystyki inter-
netowego wsparcia społecznego osób chorych na raka piersi. Dr Astrid 
Tokaj (WSE UAM) podjęła próbę zaprezentowania roli wspomnień we 
wsparciu seniora. Problematykę tę kontynuowała dr Danuta Krzysztofiak  
z Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wiel-
kopolskiej. Prelegentka wskazała miejsce osoby starszej w kontekście dzia-
łań pomocowych. Dr Ewa Wyrwich-Hejduk, reprezentująca Akademię 
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, przedsta-
wiła wyniki autorskich badań mówiące o tym, iż dziadek może stanowić 
„instytucję” wspierającą we współczesnej rodzinie, ciągle jeszcze niedoce-
nianą lub wręcz pomijaną w dyskursie naukowym. Reprezentująca Wy-
dział Studiów Edukacyjnych UAM dr Ewa Kasperek-Golimowska skon-
centrowała swoje rozważania wokół osobistej odpowiedzialności za własne 
zdrowie. Ostatni referat w tej części obrad wygłosiła dr Małgorzata Grzy-
wacz (UAM Poznań). Przedstawiła ona aspekty etyki ewangelickiej oraz 
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rytuały wsparcia przez wybrane Kościoły protestanckie w Republice Fede-
ralnej Niemiec w sytuacji poronienia. 

Tematem wiodącym drugiej części obrad tej sekcji były różnorodne stra-
tegie, formy i metody wspierania dzieci w trudnych sytuacjach. Sesję tę mo-
derowały dr Aneta Mac (WSE UAM) oraz dr Agata Matysiak-Błaszczyk 
(WSE UAM). Rozważania merytoryczne rozpoczęły dr Renata Śleboda oraz 
dr Patrycja Rąglewska z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 
wystąpieniem na temat wsparcia rozwoju psychomotorycznego dziecka 
poprzez zajęcia ruchowe z elementami jogi oraz kinezjologii. Z kolei dr Mo-
nika Nawrot-Borowska, reprezentująca Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, oraz mgr Agnieszka Małek z Akademii Wychowania Fizycz-
nego i Sportu w Gdańsku przedstawiły charakterystykę wychowania zdro-
wotnego oraz higieny dzieci i młodzieży w perspektywie historycznej. Na-
stępnie głos zabrała dr Eliza Czerka-Fortuna (Uniwersytet Gdański), która  
w swoim referacie pokazała metody i techniki pracy doradczej oraz terapeu-
tycznej z dziećmi w wieku szkolnym na podstawie studiów konkretnych 
przypadków, a jednocześnie zwróciła uwagę na zasoby i trudności pojawia-
jące się w kontakcie z dzieckiem oraz jego rodziną. Dr Anna Gulczyńska 
(WSE UAM) oraz dr Barbara Jankowiak (WSE UAM) dokonały charaktery-
styki „Game-Based Therapy” jako metody pomocy i wsparcia dzieci – ofiar 
przemocy seksualnej. Z kolei dr Agata Woźniak (GSW Milenium) omówiła 
„Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach” w poradniach i konsultacjach 
dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Mgr Lidia Szmania (WSE 
UAM) wygłosiła referat z pogranicza teorii i praktyki, w którym odniosła się 
do wsparcia rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Dr Agata Matysiak- 
-Błaszczyk (WSE UAM) swoje wystąpienie poświęciła problemowi (na pod-
stawie badań własnych) innowacyjnych programów wychowawczych reali-
zowanych w Domu Matki i Dziecka w Krzywańcu. W dalszej kolejności głos 
zabrała mgr Agnieszka Król z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach. Jej referat poruszał temat pomocy społecznej w kontekście funkcjono-
wania dzieci z obszarów wiejskich. Następnie mgr Justyna Kuświk, repre-
zentująca Uniwersytet Szczeciński, poruszyła zagadnienia organizacji 
wsparcia terapeutycznego oraz zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i mło-
dzieży z zagrożeniem niedostosowania społecznego. Jako ostatnia w tej czę-
ści tematycznej głos zabrała mgr Anna Parysek (WSE UAM), która przed-
stawiła coaching rodzicielski. 

Zespołowi czwartemu przewodniczyły dr Grażyna Teusz oraz dr Bar-
bara Jankowiak, reprezentujące Wydział Studiów Edukacyjnych UAM. 
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Pierwszą część obrad na temat pracy socjalnej, pomocy rodzinie i osobom 
niedostosowanym społecznie rozpoczęło wystąpienie dr Katarzyny Kuziak 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prelegentka poruszyła 
temat alternatywnych rozwiązań w obszarze wsparcia społecznego mło-
dzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Szczególną uwagę zwróciła 
na usamodzielniającą się młodzież. Temat ten kontynuowała dr Anna  
Dąbrowska (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu). 
Zaakcentowała ona rolę indywidualnych oddziaływań resocjalizacyjnych 
w przypadku młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Dr Barbara Janko-
wiak oraz dr Emilia Soroko, reprezentujące Wydział Studiów Edukacyj-
nych UAM, skoncentrowały się na wsparciu w socjoterapii. Następnie  
dr Ewa Bilska z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
w Warszawie scharakteryzowała placówki pomagające ofiarom przemocy 
w rodzinie z punktu widzenia ich klientów. Temat ten podjęła także  
mgr Joanna Jezierska z Uniwersytetu Gdańskiego, która ukazała kryzys 
jako szansę oraz zagrożenie (na podstawie pracy z klientami Centrum 
Interwencji Kryzysowej PCK w Gdańsku). Z kolei mgr Agnieszka Skow-
rońska-Pućka (WSE UAM) odniosła się do osobistych doświadczeń zawodo-
wych – wskazała i scharakteryzowała (nie)tradycyjną strategię wdrażania 
do odpowiedzialnego rodzicielstwa wychowanków placówek opiekuńczo- 
-wychowawczych. Mgr Bożena Kanclerz (WSE UAM) przedstawiła formy 
pomocy oraz wsparcia dla młodzieży niedostosowanej społecznie z per-
spektywy kuratorów sprawujących nadzór nad nieletnimi. W tej części 
obrad jako ostatni wystąpił mgr Mariusz Żyta (UKSW Warszawa), który 
tematem swojego referatu uczynił pomoc psychologiczno-pedagogiczną 
adresowaną do osób uczących się w szkołach dla dorosłych. 

Druga część czwartej sekcji była moderowana przez dr Ewę Włodar-
czyk (WSE UAM) oraz mgr Agnieszkę Skowrońską-Pućkę (WSE UAM). 
Obrady rozpoczęło wystąpienie dr Anny Gutowskiej, reprezentującej Uni-
wersytet Łódzki, która przedstawiła teoretyczne koncepcje wsparcia spo-
łecznego. Następnie dr Kamila Słupska (WSE UAM) dokonała charaktery-
styki organizacji pozarządowych i ich działań na rzecz młodzieży. Mgr 
Robert Kostański z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
zaprezentował standaryzację metodyki pracy socjalnej jako innowacyjnej 
formy pracy realizowanej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Po-
znaniu. Mgr Sylwia Łysakowska (Pedagogium WSNS Warszawa) tematem 
swojego wystąpienia uczyniła rodzinę zastępczą jako formę wsparcia spo-
łecznego dla rodzin dysfunkcyjnych. Wystąpienie mgr Anny Michniuk 
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(WSE UAM) oscylowało wokół problematyki wsparcia społecznego adole-
scentów w rodzinie pełnej i niepełnej. Następnie dr Ewa Włodarczyk (WSE 
UAM) scharakteryzowała sytuację kobiet uzależnionych od alkoholu  
z perspektywy pracowników socjalnych. Lic. Dorota Dolata (WSE UAM) 
zaprezentowała efektywność pomocy świadczonej przez grupy samopo-
mocowe DDA oraz grupy terapeutyczne DDA z punktu widzenia ich 
uczestników. W dalszej kolejności mgr Aneta Judzińska (WSE UAM) oraz 
lic. Kinga Englot (WSE UAM) ukazały specyfikę pracy asystenta rodzinne-
go w aspekcie społeczno-kulturowym. Podsumowanie tej części rozważań 
stanowiło wystąpienie dr Mikołaja Bręka (WSE UAM), który omówił rela-
cje pomiędzy służbami społecznymi a żebrakami w perspektywie histo-
rycznej. 

Należy zauważyć, że w wystąpieniach konferencyjnych zaprezento-
wano liczne ważne zagadnienia o charakterze teoretyczno-empirycznym 
oraz przedstawiono alternatywne metody wsparcia i pomocy odpowiada-
jące potrzebom współczesnego człowieka. Duże zainteresowanie prelegen-
tów oraz frekwencja słuchaczy zarówno podczas głównej sesji plenarnej, 
jak i sesji tematycznych stanową dla organizatorów Zakładu Poradnictwa 
Społecznego czynniki motywujące do kontynuowania konferencyjnych 
spotkań osadzonych w podjętej tematyce. 

Agnieszka Skowrońska-Pućka 
Lidia Szmania 
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