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ARTYKUŁY I ROZPRAWY

MICHAEL REMBIS, NATALIA PAMUŁA*

DISABILITY STUDIES: A VIEW FROM THE HUMANITIES

Disability Studies1)

Disability Studies is an interdisciplinary academic endeavor that analyzes 
disability and the lived experiences of people with disabilities from the perspec-
tive of the humanities, social sciences, and arts, not the medical or applied fields 
(such as rehabilitation science or other related fields). Disability Studies has its 
political and intellectual roots in the disability rights movement that began in 
the United States and the United Kingdom in the mid-twentieth-century and, 
by the turn of the twenty-first century, expanded to include other countries such 
as Canada and Australia, various countries in Europe and South America, and 
countries in South and East Asia. One of the basic tenets held by disability stud-
ies researchers is that “disability” extends beyond individual bodies. Disability 
is not merely something that an individual has (I have cerebral palsy) or is (I am 
a paraplegic). Disability is created socially by built environments, cultures, and 
social norms that devalue, stigmatize, segregate, or discriminate against people 
who are considered “abnormal.” Scholars of Disability Studies have labeled their 
focus on the interactions among disabled people and the world around them the 
“social model” of disability, which they define in opposition to an older, well-
entrenched “medical model” of disability that sees it in more negative and indi-
vidualizing terms, as a deficit or defect that must be fixed, cured, or eliminated 
in order for an individual to function “normally” in society.

* Michael Rembis; University at Buffalo, 552 Park Hall Buffalo, NY 14260-4130;  
tel. +716 4806156; e-mail: marembis@buffalo.edu

Natalia Pamuła; University at Buffalo, 552 Park Hall Buffalo, NY 14260-4130;  
tel. +716 4806156; e-mail: npamula@buffalo.edu

1) Portions of this article have been revised and reprinted with permission from: Michael 
Rembis, “Disability Studies,” International Encyclopedia of Rehabilitation. J.H. Stone, M. Blouin, 
eds. (Center for International Rehabilitation Research Information and Exchange, 2010; revised 
2015) http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/article.php?id=281&language=en
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The institutional roots of Disability Studies can be traced to academics work-
ing in the United States during the early 1980s. In 1982, the Western Social 
Science Association created the Section for the Study of Chronic Illness, Impair-
ment, and Disability, which became its own separate organization in 1984. In 
October 1986, the Board of Directors of the new organization renamed it the 
Society for Disability Studies (SDS). That same year, Irving K. Zola, university 
professor and first president of SDS, changed the name of the organization’s 
main publication, the Disability and Chronic Disease Newsletter, to the Dis-
ability Studies Quarterly (DSQ). The DSQ grew from its humble beginnings 
as a newsletter in the early 1980s to one of the most widely known and well-
respected peer-reviewed academic journals in the field of disability studies by 
the turn of the twenty-first century. By 2015, the DSQ was publishing dozens of 
research articles, essays, reviews, and creative pieces each year, which it made 
available through an “open access” online journal produced in cooperation with 
the Ohio State University libraries. The Disability Studies Quarterly is unique 
among peer-reviewed academic journals because it is made available for free 
online (http://dsq-sds.org) to anyone with an internet connection who wishes to 
read it. The Society for Disability Studies experienced growth similar to that 
of the DSQ, going from a small collection of a couple dozen people during the 
early 1980s to a major international organization whose annual conference drew 
more than 500 participants in 2015. In addition to attending the annual meeting 
of the Society for Disability Studies, scholars, activists, and artists in countries 
other than the United States organized both formally and informally throughout 
the 1990s and into the twenty-first century, creating a global disability studies 
movement.

The number of degree programs and other initiatives that have flourished at 
colleges and universities throughout North America, Europe, and the rest of the 
world are a direct measure of the institutional growth of disability studies as an 
interdisciplinary academic field. In a study they characterized as conservative in 
its findings, Cushing and Smith (2009) found that for the 27-year period between 
1981 and 2008, disability studies course offerings in English-speaking North 
America grew a whopping 922 percent. Cushing and Smith found that in the five 
areas they referred to as the Western, English-speaking world – the United States, 
the United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand – there were in 2008, 
36 “full” disability studies programs, which they defined as programs offering 
a Bachelors, Masters, or Ph.D. in disability studies. There were an additional 
31 “partial” disability studies programs that offered students modules, a minor, 
a diploma, a concentration, or a certificate. Disability studies degree programs, 
both partial and full, experienced a growth rate well over 200 percent from the 
late-1990s to 2008 (Cushing, Smith, 2009; Taylor, Zubal-Ruggieri, 2008). This 
phenomenal growth continued after 2008. A 2015 survey of disability studies 
degrees offered in the United Kingdom revealed 40 different programs. Also 



Disability Studies: A View from the Humanities 7

CNS nr 1(31) 2016, 5–23

in 2015, the University of Toledo, Ohio launched the first full undergraduate 
major in disability studies in the United States. Administratively, most Disability 
Studies programs are located in primarily three general areas within colleges or 
universities: independent disability studies departments (primarily in the U.S. 
and Canada), hybridized disability studies programs that are integrated with 
other fields, including the applied fields (common in the U.S., Australia, and New 
Zealand), and disability studies programs that are integrated into existing liberal 
arts programs and departments (common in the U.K. and the U.S.) (Cushing, 
Smith, 2009).

Right now there is no single Disability Studies program or department in 
Poland and very few universities offer classes that familiarize students with Dis-
ability Studies scholarship. This is going to change soon: In October 2016 The 
Maria Grzegorzewska University in Poland will start the first MA program in 
Disability Studies in Poland. So far there is no BA program in Disability Studies, 
however that may change in the near future too. More importantly though, it is 
probable that in a few years Disability Studies will gain enough momentum in 
Poland that more schools and departments will include it in their curricula. The 
question is, which strategy would be the most successful option in Poland: inde-
pendent disability studies departments, which are quite rare and currently only 
exist in the U.S. and Canada; hybridized disability studies programs that are in-
tegrated with other fields, including the health sciences or professional fields; or 
disability studies programs that are part of existing liberal arts departments? The 
history of gender studies departments in Poland reveals that independent studies 
programs can end up being isolated from more “mainstream” departments. The 
2013–2014 debate or rather attack on “gender” started by the Catholic Church 
proved that gender studies departments in Poland do not have as big an impact on 
public debates their founders might have hoped, for even though gender studies 
experts engaged in those debates, it was mostly the Church who dictated the 
rules of public discussion.2) In an effort to avoid a fate similar to gender studies, 
it might benefit scholars to integrate disability studies curricula into existing 
liberal arts and social science programs and departments. This would help en-
sure that their faculty would not be isolated and would evidence the importance 
of disability studies and its connections with cultural studies, gender studies, 
sociology, philosophy, architecture, history, and other disciplines.

Integrating disability studies in the ways mentioned above would help to recruit 
faculty. Although some schools – mostly in the U.S. – employ scholars with PhDs 
in disability studies, most programs recruit their faculty from a number of older, 
more well-established disciplines, such as English, History, and Sociology, various 

2) http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20131219/graff-gender-i-polityka-ale-
-ta-prawdziwa; http://www.mmpoznan.pl/artykul/panel-dyskusyjny-o-gender-zostal-odwolany, 
2738770,art,t,id,tm.html
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Studies departments such as American, Cultural, Women’s and Gender, Media, 
Design, and Science Studies, and fields such as architecture, occupational therapy, 
and education. The two elements that unite this diverse group of scholars are an 
overriding interest in disability and the lives of disabled people, and a strong com-
mitment to using some variation of the social model of disability.

The Social Model of Disability

The social (occasionally called the socio-political) model of disability origi-
nated among disability rights activists in the United Kingdom in the early 1970s. 
Its primary purpose was to separate disability from impairment and say that dis-
ability was something that was socially created, while impairment was merely 
a biological fact with no cultural values attached to it. Under the social model, 
what became disabling for people was not their inability to walk, see, or hear (for 
example), but rather the inaccessibility of a physical, social, and cultural environ-
ment that remained hostile to their presence in it. As the British Union for the 
Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) explained, disability is “a form 
of [socially created] disadvantage which is imposed on top of one’s impairment, 
that is, the disadvantage or restriction of activity caused by a contemporary social 
organization that takes little or no account of people with physical impairments” 
(quoted in Tremain, 2006b, p. 187). Put simply, the social model of disability 
makes a critical distinction between impairment (body) and disability (society) 
and roots disabled people’s limitations in societal barriers that disable them, not 
in any individual embodied deficit. Disability studies scholars refer to this form of 
exclusion as “ableism.” They argue that ableism and ableist attitudes are present 
in all societies that are built by and for nondisabled people (Goodley, 2011, 2014).

For the next four decades (ca. 1975–2015), the social model of disability would 
form the core of the growing and evolving field of disability studies. Initially, 
primarily white male researchers who focused on physical and sensory impair-
ments dominated disability studies in the United Kingdom and the United States. 
Throughout the late-1970s and most of the 1980s, sociologists and scholars us-
ing sociologically oriented methodologies sought to document and analyze both 
the causes and the effects of the structural exclusion of disabled people from 
society in areas such as employment, education, housing, and transportation. 
Over the remainder of the twentieth century and into the twenty-first century (ca. 
1985–2015), disability studies scholars went from focusing almost exclusively on 
examining the effects of various social forces in the lives of people with physical 
and sensory impairments to including a much broader range of impairments 
and a much larger evidence (i.e. archival) base in their research. Disability stud-
ies scholars trained primarily in English and History, as well as other studies 
programs (e.g. American, Media, Women’s and Gender) built on the founda-
tional literature developed in the field’s first decade (ca. 1975–1985) by explor-
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ing not only the representation of disability and disabled people in culture (e.g. 
literature, film, art, popular culture), but also the lived experiences of disabled 
people throughout history. This new generation of scholars, many of whom were 
women, racial/ethnic minorities, and disabled, and were influenced by feminist, 
queer, and critical race theory expanded the range of impairments under their 
purview to include “mental illness” – often referred to as madness by disability 
studies scholars – learning and developmental disabilities, and chronic illnesses 
(Goodley, 2011; 2014). By the first decade of the twenty-first century, the social 
model of disability had not only proven incredibly powerful in securing civil 
and human rights for people with disabilities (e.g. ADA, 1990, 2008; UNCRPD, 
2008), it also revolutionized the ways in which a growing group of academics, 
artists, and activists thought about impairment and disability. As Bonnie Smith, 
professor of women’s and gender studies at Rutgers University (USA), noted 
(2004, p. 1), “Gone are the days of a simple and dominant physiological or medi-
cal definition of disability.”

By redefining disability as something created in the social world and not 
through biology (or genes or nuerochemistry), the social model of disability ena-
bled scholars (and activists and artists) to move disabled people away from their 
historical place in society as individuals in need of medical, rehabilitation, wel-
fare, and other services and interventions to that of an oppressed social minority 
in need of recognition of its civil and human rights. By discarding the notion 
that disability is negative and rooted in the individual, and by thinking critically 
about the power of various social arrangements to disable, social model theorists 
have been able to develop a powerful understanding of what it means to live 
differently in the world. Part of the success of the social model derives from its 
ability to expand the definition of disability to include a broad range of impair-
ments, illnesses, and conditions, and to show that disability will touch everyone 
at some point in their life. Whether we become disabled or not, all of us at some 
point in our lives will feel the effects of disability, as we age, as we interact with 
co-workers, friends, lovers, clients, students, or customers, and as we care for the 
ones we love. The tremendous diversity among the world’s disabled population 
and the broad range of experiences we all have with disability have been a source 
of empowerment for disability rights activists and academics alike. 

While all disability studies scholars agree on the basic premise of the social 
model – that disability exists outside of the human body; that it is mediated 
through the environment and social relations – there are scholars who offer 
important critiques of some of the social model’s finer points. These critiques 
can be broken down into three general categories, none of which are mutually 
exclusive (they all overlap). The first seeks to revise our understanding of the 
social model by critiquing the ways in which it defines impairment. The second 
values identity politics – as opposed to the more structural approaches of “strict” 
social model theorists – and urges us to recognize the critical role of class, race, 
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gender, sexuality, and other categories in the formation of disabled people’s 
identities and experiences. A third group of disability studies scholars who focus 
their work on “Global Disability Studies” question the usefulness of the social 
model outside of the five areas that Cushing and Smith (2009) referred to as 
the Western, English-speaking world – the United States, the United Kingdom, 
Canada, Australia, and New Zealand. In the next section we will briefly address 
each one of these critiques of the social model of disability.

Critiques of the Social Model

As stated above, the social model defines impairment as neutral, as a biologi-
cal reality that exists outside of social relations, politics, and the pathologizing 
discourses of Western medicine. Initially, disability studies theorists drew an 
analogy with feminist thinking about sex and gender to describe the difference 
between impairment and disability: impairment is to sex as disability is to gen-
der. Early disability studies theorists held that impairment, like our biological 
sex, is fixed in our bodies. We have little if any power to control or alter our 
impairment. It is part of our being, part of who we are; it is real. Disability, on 
the other hand, is like gender. It is socially created and historically contingent. 
Because disability emerges out of the built environment and the social milieu 
within which we live, it changes over time. Disability like gender is fluid. We 
have the power to control what becomes disabling in society by altering the 
built environment, as well as dominant social relations and cultural perceptions. 
Disability studies theorists through their research and writing seek to promote 
change in all three areas related to disability – the built environment, social 
relations, and cultural perceptions.

By the 1990s, feminist and queer theorists from a number of academic back-
grounds, including those in disability studies, began challenging the taken-for-
granted nature of both biological sex and impairment. They argued that neither is 
as fixed or as value free as we might assume. Ideas and definitions of both sex and 
impairment change over time and among cultures. A mental illness in one time 
and place might be a blessing from the gods in another time and place. A missing 
limb or a lack of sensory perception could evoke stigma and feelings of shame 
and guilt in one setting and be completely normative in another. One need only 
look at the shift from “mental retardation” to learning and developmental dis-
ability at the end of the twentieth century, or the astronomical rise in psychiatric 
“disorders,” such as autism at the beginning of the twenty-first century to see the 
fluidity of impairment categories. A person could be defined as impaired in one 
historical moment and considered unimpaired in another historical moment. The 
history of the USSR and communist Poland and their practices of labeling and 
confining political dissidents in institutions for people with mental disabilities 
confirm the instability and complexities of mental illness diagnoses. In other 
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cases, people with certain types of impairments might also only experience them 
sporadically and in varying degrees over the course of their lifetime. Think for 
example of someone with multiple sclerosis, lupus, chronic fatigue, or another 
chronic condition who might have days, weeks, or even months in which they 
are relatively “symptom-free.” Finally, disability studies theorists declared that 
impairment, in most cases, has very real disabling effects in the lives of those 
individuals who live with it. They urged social model theorists and all disability 
studies scholars to reconcile themselves with the fact that impairment – that is 
people’s own bodies – can impose very real restrictions on their lives and in 
some cases those impairments can be deadly. No amount of social activism can 
alter the lived effects of impairment in some people’s lives. Scholars in disability 
studies refer to these lived realities as the effects of impairment, or impairment 
effects.

The second critique of the social model has its roots in a particular form 
of US identity politics (Rembis, 2010). Authors writing primarily in the United 
States argue that a stigmatized and devalued disability identity is one of the 
powerful legacies of the individualization, medicalization, and pathologization 
of impairment under the Western medical model of disability (Siebers, 2008). 
The general argument is that disabled people are divided by their impairment, by 
medical and rehabilitation professionals, social workers, educators, and a larger 
society that sees them as nothing more than their own individual impairment(s) 
and treats each one of them as an individual case, patient, or client, different 
from all other cases, patients, or clients. The professionals can find similarities 
in disabled people’s physiology, their neurochemistry, their symptoms, but disa-
bled people remained isolated and alone, trapped by their own internalization of 
a depoliticized, pathologized, individualized, and ultimately devalued sense of 
themselves. Only when disabled people shed this stigmatized identity can they 
become free to see the ableist world and their place within it for what it really is 
– only then can they see the discrimination, segregation, isolation, and outright 
violence and oppression that they face every day.

According to this liberal form of identity politics, disabled people become 
empowered when they embrace their disabled identity and make it their own; 
when they begin to associate, demonstrate, and identify with other folks who 
have done likewise. Once they have experienced this consciousness raising, they 
are(in most situations) able to live life on their own terms. Some of them choose 
to “let their freak flags fly.” Some flaunt their (impaired) bodies and revel in their 
sexuality. Others among them choose to “pass,” to minimize the extent of their 
impairment or mute their disabled identities (usually when in the presence of 
mixed company). Most disabled people, however, choose to live what prominent 
disability studies theorist Tobin Siebers (2008) calls a “complex embodiment,” 
which is some mix of all of these extremes. Within this framework, everything 
disabled people choose to do, every utterance they make, and every cultural 
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artifact they produce gets politicized. The personal lived experience of disability 
becomes a politicized identity that can be used to enact social and legal change 
(Siebers, 2008).

Critical to this identity-based disability politic and to its attendant theorizing 
within disability studies is the notion of “intersectionality.” As Siebers (2008) 
argues, disabled people experience a complex embodiment. Their embodied ex-
perience in the world is influenced not only by their impairment or the disabling 
effects of an ableist society, but rather by the complex interactions – intersections 
– of impairment, disability, race, class, gender, sexuality, religion, and other 
important social and cultural categories. In Poland, the recent case of Wioletta 
Szwak serves as an example of this type of intersectionality. In 2009, Wioletta 
Szwak gave birth to her eighth child and was sterilized right after giving birth 
without a chance to give or to deny her consent to the procedure.3) The doctor 
claimed that she performed the sterilization to save Szwak’s life. According to the 
doctor, a potential next pregnancy could pose a serious threat to Szwak’s health 
and life.4) The evidence presented a few years later in court showed that from 
a medical perspective the sterilization was illegal, because Wioletta Szwak’s life 
was not in danger and sterilization without consent is legal in Poland only when 
it saves a patient’s life. Articles that appeared after Szwak took the case to court 
mentioned that Szwak was poor and possibly “mildly mentally disabled.”5) What 
precisely compelled the physician to perform the sterilization: poverty, gender, 
“mild mental disability,” or some combination of all of these factors?6) Wioletta 
Szwak’s case is important, because it unmasks the entanglement of class, gender, 
age, and disability. Almost every article about her mentioned that she and her 
husband were poor, “simple,” and “untidy.” Thus, the implication goes, having 
eight children is an irresponsible choice for certain people. Only people who 
are “tidy” and “not simple” should have children. Journalists commented on 
Szwak’s age, stating that she “is not the youngest one,” which could be a com-
ment on her “carelessness,” or an implicit argument against the production of 
disabled babies, which are more common among older women. Additionally, 
from the articles the readers find out that Szwak’s husband is “over 60,” which 
makes him, apparently, unfit to be a father. We did not find an article in which 

3) Some articles mention it was Szwak’s ninth pregnancy.
4) http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3636540,sterylizacja-wioletty-szwak-lekarka-nie-

trafi-do-wiezienia,id,t.html
5) http://wyborcza.pl/1,75478,16926723,Sterylizacja_Wioletty_Szwak_byla_nielegalna__ 

lekarka.html
6) http://www.humanityinaction.org/knowledgebase/113-a-dangerous-compromise-the-

battle-of-reproductive-rights-in-poland. What is striking is that the Polish feminist movement 
which is engaged in the battle over Polish extremely restrictive law concerning the right to abor-
tion, promotes sexual education, and participates in public debate on reproductive rights did not 
pay much attention to Szwak’s story even though her reproductive rights, similarly to many wom-
en who were denied legal abortion, were violated.
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Szwak commented on her own (alleged) disability, but the journalists insisted on 
using language that suggests that she is, in fact, mentally disabled, which sup-
posedly made the sterilization decision legitimate.7) According to news reports, 
at some point during the lawsuit, which lasted a few years and ended in 2015, 
the judge said that if Szwak had not been sterilized, she would have had another 
child, implying that the decision made by the doctor was indeed an appropriate 
one.8) Here, an intersectional analysis has the potential to show who in Polish 
society is deemed fit to have children and who is not, and points to disability, 
class, age, and gender as determining factors. Disability studies scholars inter-
ested in identity and identity politics argue that all disability studies research 
must take into account important and sometimes conflicting subjectivities when 
documenting and analyzing disability in history and in culture, and in the daily 
lives, loves, and experiences of disabled people.

The final major critique of the social model to emerge within disability studies 
comes from scholars interested in global disability studies. Put simply, disability 
studies scholars working outside of the Western English-speaking world, or what 
they alternatively refer to as the global North, are finding that disability stud-
ies theories that are dominant in the West or global North, including the social 
model, are often ineffective, or in some cases only partially effective, in helping 
to explain the lived experiences of disabled people in other parts of the world, or 
what they call the global South. Global disability studies theorists make strong 
arguments for avoiding the uncritical exportation of global North disability stud-
ies theories to the global South, and for situating analyses of the lived experi-
ences of disabled people in their own local cultural and historical contexts, social 
relations, and governing structures, as well as larger international political and 
economic systems. Rather than dismiss global North disability studies, global 
South scholars encourage collaborative and constructive dialogue between North 
and South, which they argue will build stronger disability studies analyses and 
more powerful disability politics in both parts of the world (Mehrotra, 2013). 
However, it seems that global North and global South disability studies do not 

7) http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/301972,1,rodziny-z-problemami.
read; http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/1069856,szamotuly-lekarka-skazana-na-rok-w-za-
wieszeniu-za-sterylizacje-wioletty-szwak,id,t.html; http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Podda-
na-sterylizacji-Wioletta-Szwak-domaga-sie-pol-miliona-zl-odszkodowania,wid,15016664,wiad
omosc.html; http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/668615,wioletta-szwak-zada-pol-miliona-o
dszkodowania-za-sterylizacje,id,t.html; http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3636540,stery-
lizacja-wioletty-szwak-lekarka-nie-trafi-do-wiezienia,id,t.html; http://poznan.wyborcza.pl/poz na
n/1,36001,15158075,Sterylizacja_Wioletty_Szwak_nielegalna__Lekarka_skazana.html; http://
www.gloswielkopolski.pl/artykul/668615,wioletta-szwak-zada-pol-miliona-odszkodowania-za-st
erylizacje,id,t.html

8) http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,10290356,Bo_znow_by_zaszla___sad_o_ste-
rylizacji_Wioletty_Szwak.html. Szwak and the hospital reached a settlement. The amount of mo-
ney Szwak received is unknown.
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encompass Eastern European disability studies. Critically important to our dis-
cussion here is the question of Poland and its geopolitical position. It is important 
to point out that the division between North and South itself poses a problem 
for Polish disability studies: does Poland belong to the global North or South? 
Where do we locate Eastern Europe and post-USSR republics? It seems that 
Eastern Europe with its history of dependency on the USSR, but not necessarily 
a history of colonization (depending on the country), requires a new model that 
includes this region. If that is the case, Eastern European disability studies might 
differ significantly from both global South and global North disability studies, 
for the histories of nonnormative bodies are shaped there by circumstances that 
do not necessarily overlap with the legacies of colonization and imperialism 
experienced by people in other parts of the world. 

Disability Studies in Poland

Poland is an ideal location to build disability studies. Disability activism and 
advocacy – the critical foundation necessary to support disability studies – is 
growing in Poland, but not without its problems. The website of the Government 
Plenipotentiary for Disabled People lists 35 nongovernmental organizations 
(NGOs), mostly established after 1989, which are concerned with issues related 
to disability (niepelnosprawni.gov.pl). Most of these organizations can be consid-
ered advocacy organizations. They (problematically) use paternalistic, “expert,” 
“helping,” and in many cases religious rhetoric to promote increased opportuni-
ties for people with disabilities primarily in employment. The unemployment 
rate of 17.9% among Poland’s estimated 4.7 million people with disabilities is 
significantly higher than that of the non-disabled working-age population, which 
was 11.3% in October 2014. One of Poland’s largest and oldest disability NGOs, 
Integracja, formed just before Poland implemented its Charter of Fundamental 
Rights of Persons with Disabilities (August 1997), takes a more holistic ap-
proach to its advocacy and activist work, focusing on education, integration, the 
removal of social barriers, employment, and raising public awareness. Yet even 
it cannot escape some of the patronizing rhetoric of the majority of Poland’s dis-
ability NGOs, positioning disability as something to be avoided rather than em-
braced and calling on the larger society’s “willingness to help” disabled people 
(integracja.org). Despite the problematic approach that many NGOs take toward 
disability advocacy, a sentiment in favor of disability rights is clearly growing 
in Poland.9) This is further evidenced by the adoption of the United Nations 

9) One reason for this approach might be a desire among Polish disability NGOs to portray 
disabled people as the ever-grateful “good cripple,” as opposed to the demanding “angry cripple,” 
insisting on the enforcement of her civil and human rights. For a discussion of the “good cripple” 
see Johnson, Mary. Make Them Go Away: Clint Eastwood, Christopher Reeve, and the Case 
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Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) in June 2012 
and the creation of the political party Together for the Disabled in July 2015.

Despite the growing recognition of disability issues in Poland, a recent car-
egiver protest in Warsaw attracted little attention from the larger public. Among 
many demands made by protesters, the most widely discussed one concerned 
the amount of money the caregivers, who often gave up their jobs, received in 
order to take care of dependents. In contrast, in summer 2007, more than three 
thousand nurses met in Warsaw. They camped for several weeks near the Parlia-
ment building in tents that became known as “the white town.”10) The protestors 
in white town found allies among other professional groups and lay people.11) 
Celebrities came to white town to support the nurses.12) In a show of support, 
the mayor of Warsaw refused to call the protest “illegal” and refused to close 
down white town.13) Many of those who supported the nurses characterized the 
nurses’ cause as a labor concern: everyone benefits from better working condi-
tions in hospitals. Unlike the nurses’ protest, when the caregivers of disabled 
people protested in 2014 and 2015, few people who were not immediate relatives 
of disabled people joined them. The caregivers’ protest, in contrast to the nurses’ 
protest, revealed three fundamental concerns related to disability: the absence of 
an organized disability rights movement, a general lack of interest in the protest 
by people who were not immediate relatives and caretakers of disabled people, 
and the state’s belief that families should be predominantly responsible for the 
care of disabled people. Already the name of the protest – the caregiver protest 
– points out that disabled people in Poland did not form a meaningful part of the 
movement. Instead, their caregivers remained at center stage.

Some explanations for the reluctance among Polish citizens to embrace dis-
ability rights issues might be rooted in peoples’ unwillingness to acknowledge 
their own dependency on a variety of caregivers. Even though many disability 
studies scholars insist, as we have argued in this article, that we all have in-
timate connections to disability and disabled people, the citizens of Warsaw 
and other cities in Poland did not identify with the caregivers’ cause. As Rafał 
Bakalarczyk points out in the interview “Gdzie Ta Solidarność?” (“Where is 
the Solidarity?”) caregivers and their dependents form an isolated and aban-
doned group in Polish society. Some feminist organizations did indeed support 
the caregiver protest. Yet there was a general lack of allies and solidarity with 

Against Disability Rights. Louisville: Avocado Press, 2003 and Linton, Simi. Claiming Disability: 
Knowledge and Identity. New York: New York University Press, 1998.

10) http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/zdrowie/20140327/rodzicie-niepelnospraw-
nych-dzieci-jestesmy-tu-z-rozpaczy-nie-z-nudow

11) http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,wid,8980431,wiadomosc.html
12) http://www.lewica.pl/?id=14169
13) http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/biale-miasteczko-ma-byc-zlikwidowane, 

27314.html
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disabled people themselves during the protest, and this general lack of support 
has been visible in other areas as well. Both feminists and the growing LGBTQ 
movement (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender), who have been strong allies 
in other parts of the world and who in Poland organize annual marches and 
protests, seem to be reluctant to engage in meaningful ways with disabled 
people. The situation may be changing, however.14) The feminist organization 
responsible for the March 8th annual protest, Porozumienie Kobiet 8 Marca 
(Coalition of the Women of the 8th of March), prepared in 2015 a video in Polish 
sign language promoting the event and inviting Deaf people to join the march. 
Polish women with disabilities are becoming more visible and are increasingly 
included within the feminist movement. Yet their presence remains problem-
atic. Material inequities, for example, remain largely unaddressed. The lack 
of material support for caregivers and the protests that it engendered reveal 
in stark clarity the second-class citizenship of disabled people in Poland and 
the perception that their needs are irrelevant and better met within the private 
sphere of the family by low-paid caregivers. 

As the organizations and the protests cited here reveal, there are traces of 
disability studies (and disability rights) emerging in Poland. Examples include, 
the publication in 2010 of a special issue entitled, “Disability as a Political Cat-
egory,” in the quarterly publication of the Institute for the Development of Social 
Service and “Ugly bodies: Queer Perspectives on Illness, Disability, and Aging,” 
a forthcoming 2015 issue of the academic journal InterAlia, which might be the 
first humanities journal to take up disability studies in Poland. In recent years, 
there have also been courses in disability studies that explore everything from 
architectural barriers to the intersection of gender and disability taught at the 
Jagiellonian University and at Warsaw University. In 2013–2014 three Polish 
universities (the Jagiellonian University, University of Warsaw and University 
of Science and Technology in Cracow) organized a project entitled “Polish Disa-
bled,” which was financed by the National Fund for the Rehabilitation of Disa-
bled People. The goals of the project were to prepare an assessment of the social 
and economic situation of the disabled population in Poland and on the basis 
of that evaluation prepare recommendations concerning social policy changes 
relating to disabled people. The project consisted of workshops for disabled 
people, NGOs, and people working in public institutions. The team organiz-
ing the project conducted extensive research and collected both qualitative and 

14) A Polish feminist disability movement remains to be organized and Polish feminist dis-
ability studies remains to be written. One of the biggest Polish feminist disability studies topics 
will be the issue of abortion. Since Polish law is very restrictive and allows abortion in very few 
specific situations Polish feminist movement has been engaged for years in the fight to change it 
and the right to abortion remains one of its central demands. Therefore, it might be a challenge 
to write Polish feminist disability that takes up the issue of abortion from disability studies 
perspective.
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quantitative data. They published articles in various magazines and journals and 
prepared their own publication presenting their methodology, perspective, and 
results. As a part of the project, they organized a two-day conference called, 
“Polish Disabled” in Warsaw in 2014. The team was interested in six areas: the 
effectiveness of social policy; the roots of successes and failures of the projects 
organized by different institutions supporting people with disabilities; how to 
increase the employment of disabled people; how to find a first job, good prac-
tices from Poland and abroad; the representations of disabled people in media; 
and the gendering of disability. Clearly disability studies is on the rise in Poland. 
However, it often seems incremental and somewhat epiphenomenal. Disability 
Studies as a discipline does not exist yet in Poland; instead, what we observe 
right now are “disability studies initiatives,” which lack the framework that lies 
behind Disability Studies as an academic field. In the remainder of the article 
we offer a sampling of what could be considered “Polish Disability Studies” by 
engaging with some of the scholarship emerging out of the humanities. Our hope 
is that this will initiate further dialogue.

To date, authors writing about disability in Poland from a humanities per-
spective have focused mostly on literature and film. In Pamuła’s own work on 
Polish young adult literature produced between 1945 and 1989, she has found 
a rich imagery that reveals that family constitutes the main site of disability 
rehabilitation and overcoming disability. In works such as Beethoven and Jeans 
(1968) and Fotoplasticon (1969) by Krystyna Siesicka, Meeting by the Sea (1962)
by Jadwiga Korczakowska, and The Whirlwind and Canes (1959) by Irena Kr-
zywicka rehabilitation takes place at home or by the sea, not at hospital, and the 
medical establishment cannot replace family. It is relatives who have the power 
to cure and it is the language of paternal and familial love that holds the key to 
one’s overcoming disability. In much of this literature, the reliance on family 
during rehabilitation signals the weakness of the state. While the Polish com-
munist state, from the perspective of young adult fiction, is a state of nondisabled 
people where disability often functions as a sign of moral deviancy or laziness, 
the state does not present its citizens with many opportunities for rehabilitation. 
In Irena Krzywicka’s The Whirlwind and Canes, for example, a doctor helps 
the main protagonist, Michał, to recover from a car accident, but it is his fam-
ily and friends who are ultimately responsible for his well-being. In Beethoven 
and Jeans, Krystyna Siesicka reveals the insufficiency of Polish medical care by 
creating the figure of a Swedish doctor who performs eye operations. Siesicka’s 
protagonist, Piotr, is blind and even though in the end it is the doctor from the 
West who symbolizes the hope of regained sight, it is Piotr’s fiancée who moti-
vates him from afar to get the operation and organizes the surgery. Piotr and his 
fiancé live in different cities and see each other once a year. Throughout the year 
they send letters to each other. One function of their separation is to secure their 
sexual abstinence. This way, Siesicka makes clear that a heterosexual romance is 
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a reward for overcoming disability. In other words, the romance can take place 
only when disability is evacuated. 

In the context created by the young adult fiction evaluated in Pamuła’s work, 
overcoming disability is, inherently, a family project. No one overcomes dis-
ability individually in Poland. Moreover, only nondisabled people deserve to 
form their own families, as the sterilization of Wioletta Szwak cited above ex-
emplifies. Thus, literature reflects and refracts social reality and confirms to 
Ato Quayson’s assertion in Aesthetic Nervousness. Disability and the Crisis of 
Representation that “there is no doubt that literary representation of disability 
somewhat subtends real-life treatment of disabled people” (30). Disability in 
Polish young adult novels operates, as Alison Kafer states in Feminist Queer 
Crip, “as the sign of the future of no future” (34), where nondisabled status and 
the eradication of disability secure the future of the family and by extension the 
nation. In these contexts, the literary history of disability in communist Poland 
is intimately bound up with the history of family and is critical in reproduc-
ingable-bodiedness, Polishness, communist values, and heterosexuality. The 
pervasiveness of the family motif does not end with the fall of communism in 
1989. A brief review of post-1989 popular TV shows and literature reveals that 
the family institution remains dominant in Poland and continues to replace other 
forms of communal life and relationality. 

Not surprisingly, the main site of interaction in Polish TV shows – including 
those featuring disabled characters – is the family. In his study Niepełnosprawni 
i Niepełnosprawność w Mediach (Disability and Disabled People in Media) 
Tomasz Sahaj mentions at least several recent and very popular shows that in-
clude disabled protagonists, e.g.: Klan (The Clan), Barwy szczęścia (The Colors 
of Happiness), Samo życie (That’s Life), M jak Miłość (L as Love), Doręczyciel 
(The Delivery Man), Plebania (Presbytery). With their emphasis on the many 
“successes” of disabled people, these shows do not reflect the social reality of 
disabled people in Poland. Sahaj (2013) cites Beata Łaciak who notes that physi-
cally disabled people, usually wheelchair users who are the most popular group 
of disabled people featured in Polish TV shows, do not struggle financially, they 
graduate from universities, they find employment, they do not face architectural 
or environmental obstacles, and they enjoy happy marriages and relationships 
(always heterosexual). Even if a romantic relationship is not contingent on the 
disappearance of disability – as in the young adult literature – it is consistently 
a heterosexual one, and a disabled character’s children are always nondisabled. 
In contrast with pre-1989 literary and cinematic works, overcoming disability or 
rehabilitation is not the biggest life aim of disabled characters. The most com-
mon problems disabled people in Polish TV shows experience are psychological 
ones, other than that disability as a topic does not exist.

This may be a strategy of familiarizing viewers with disability that TV produc-
ers believe is the safest and most successful one. However, it is a strategy that 
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ultimately erases disability as an experience, in part because it resists the fact 
that the material realities and lived experiences of disabled people in Poland, as 
the employment statistics show, differ significantly from nondisabled lives. The 
common approach to disability used by TV producers is a strategy that does not 
problematize disability and its social consequences. Łaciak mentions that for years 
The Clan creators would not discuss Maciek’s (a character living with Down syn-
drome) largely social problems (Sahaj, 2013). It seemed that living with Down 
syndrome had no consequences in his life. The moment when producers decided 
to show that Maciek could not get married – city officials refused to marry two 
mentally disabled people and the law in fact supports their decision – was consid-
ered a major breakthrough in the representation of disability on television. Despite 
this small victory, many challenges still face television producers in Poland. For 
example, most disabled characters are played by nondisabled actors and actresses, 
and mental and cognitive disability are still rarely portrayed on Polish TV. Ad-
ditionally, Chce się żyć (Life Feels Good) (2013), the most popular Polish movie 
about a disabled person in recent yearsstill takes up the topic of rehabilitation. The 
main character, who lives with cerebral palsy, learns how to communicate and 
this way proves his humanity. The main protagonist’s struggle is the struggle for 
dignity and masculinity and learning how to communicate. In other words, he is 
struggling with becoming “less” disabled and more “able-bodied.” Importantly, he 
proves his manliness and heterosexuality by showing erotic interest in his nurses 
and the female volunteers who come to the hospital in which he lives. The repre-
sentations here of one disabled person’s love and sexual desire are important. Yet 
the highly stylized, exaggerated manner of showing it in Life Feels Good borders 
on condescending ridicule of disabled sexuality and additionally produces a mi-
sogynistic undertone. Dawid Ogrodnik, the nondisabled actor who plays the main 
character in the show, might be praised for his acting prowess, but in the end his is 
a performance that reveals the lengths to which the disability rights movement in 
Poland must go to achieve equality. 

In another popular literary work, the eradication of disability is critical to the 
maintenance of family. Dorota Terakowska’s widely read novel Pupa (Poczwar-
ka) from 2001 tells the story of a married couple and their daughter who lives 
with Down syndrome. The metaphoric title refers to a disabled person and points 
to the (stereotypical) binary of the external vs. internal beauty and transforming 
qualities of disability; from a pupa to a butterfly. The couple impatiently awaited 
the birth of their first child, but when she was born they were not happy. They, 
like most couples, wanted a nondisabled child. The narrative focuses on the ways 
in which they struggle to accept their daughter’s disability and finally learn how 
to love and care for their child. Simultaneously, Terakowska offers an alternative 
narrative told from the disabled child’s point of view who is understanding and 
warm (in other words: human), but does not have the means to express what she 
thinks and feels. When the parents finally learn to love their child, she dies. The 
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death of a disabled child seems to be the only logical and desired ending, for 
disability is just a pretext here to tell a story about two successful middle aged 
parents for whom a child is part of a (failed) business plan. In Narrative Prosthe-
sis. Disability and the Dependencies of Discourse David T. Mitchell and Sharon 
L. Snyder comment that oftentimes in literature “disability’s very unknow ability 
consolidates the need to tell a story about it” (6) and Dorota Terakowska’s novel 
does not differ much in this regard from the American and European writings 
Mitchell and Snyder analyze in their text. In her book disability functions in 
a twofold manner: first it operates as “the impetus to narrate a story” (10) about 
a successful couple who does not know what is truly important in life; second 
it symbolizes a fundamentally different, separate from “normal” human experi-
ence. Mitchell and Snyder argue that various disabilities in literature “have been 
narrated as alien to the normal course of human affairs” and Poczwarka fits their 
description. Before the novel ends, the wife gets pregnant again and this time 
the couple is gifted with a nondisabled child. Through this “transformation,” 
Pupa offers no future for the disabled character; the only future of the disabled 
child is death, or no future at all. Through her novel, Terakowska teaches readers 
that a disabled character’s sole role is to show adults how to love odd children 
or children that might be unwanted. The presence of disability teaches the main 
characters how not to be selfish, and when their child’s mission is completed 
her life ends, for disability was not the author’s main preoccupation in the first 
place. The topic was the transformation of the parents that disability merely 
facilitated. This way the narrative reveals its dependency upon disability, as 
Mitchell and Snyder have argued for other important texts in the Western canon. 
In Poczwarka, disability is not only undesired, but there is literally no place for it 
in the married couple’s life and for their efforts in loving they are rewarded with 
a nondisabled child. This way, disability facilitates the creation of the nuclear 
family, which in turn secures the future of the (able) nation. 

In 2002, Anna Sobolewska, a professor at the Polish Academy of Sciences, 
published a memoir, Cela: Odpowiedź na zespół Downa (Cela: A Response to 
Down Syndrome) about her family’s experience living with Down syndrome. 
It is a very different account. Even though Sobolewska shares with readers her 
anxiety about Cela’s (her daughter) future, it is a book that proves that disa-
bled life is not one-dimensional and its exclusive goal is not limited to teaching 
adults a life lesson. Cela has her own interests and friends and resists the label 
of “Down syndrome.” She coined her nickname “Cela” herself. Sobolewska 
relies sometimes on a quasi-religious discourse and her husband compares 
Cela’s face to Buddha’s face, but they do respect her autonomy and recognize 
her as a separate human being who cannot be defined only by her disability. At 
the same time the author discusses the stigma attached to people with Down 
syndrome and the shame she experienced as a mother of a disabled child. This 
way, it is a book not only about her daughter, but a family experience of living 
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with disability in a society that medicalizes and hides disabilities. Sobolewska’s 
account is especially critical when she describes her encounters with doctors 
who after she gave birth to her child asked her several times why she did not do 
prenatal screening, implying that abortion of a disabled fetus might have been 
a more appropriate choice than to give birth to a daughter with Down syndrome 
(Sobolewska explains she did not do the screening on purpose; she did not want 
to make a decision whether to terminate a pregnancy if it turned out that the fetus 
was disabled). Sobolewska is not a disability studies scholar, her repeated use of 
the words “normal” or “defect” reminds one of this, nevertheless, her account 
shows a sensibility that, to a certain extent, would be familiar to many people 
who define themselves as such. 

Conclusion

Disability Studies experienced tremendous growth in its first forty years. 
Born out of the disability rights movement primarily in the United Kingdom 
and the United States, Disability Studies took the social model of disability as its 
basic tenet. A direct critique of the older medical model of disability, the social 
model separated impairment from disability and stated that the built environ-
ment, social relations, and dominant cultures disabled people, not necessarily 
their own bodies. Disability Studies scholars raised important and influential 
critiques of the social model that served to broaden the reach of the field to 
include a greater number of disability experiences and strengthen the theoretical 
and methodological foundations upon which arguments were built. As Disability 
Studies entered the twenty-first century, scholars from a number of areas within 
the field increasingly critiqued its primary focus on white citizens of the West-
ern, English-speaking world, giving rise to a growing global disability studies 
movement. Given the robustness of research emerging from Disability Studies 
and the impressive institutional growth of the field in most parts of the world, 
there is little doubt that it will continue to be influential in a number of academic, 
social, political, and cultural areas in the future.

At this point it is uncertain how influential Disability Studies will turn out to 
be in Poland. The various initiatives indicate that agrowing number of scholars 
across disciplines show interest in Disability Studies, but so far their projects re-
mainlargely unified in both their philosophy and their approach. As the disability 
rights movement and disability studies mature in Poland, they will no doubt 
become more systematic in their Disability Studies thinking and framework. 
Institutional support – some sort of Center for Disability Studies affiliated with 
one of the Polish universities – would be of extreme importance in achieving 
this more systematized unified approach to disability studies. Disability Studies 
programs in Poland might follow Western examples, but as we have revealed, 
Poland and other Eastern European countries will no doubt offer new ways of 
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thinking about disability and integrating Disability Studies scholarship into al-
ready existing curricula. Disability Studies might, for example, help to rethink 
pronatalist discourses and the institution of the family in Poland. The analysis 
of representations of disability in Polish literature and cinematic and television 
works suggest that while disability remains medicalized and privatized, it does 
extend beyond an individual body when it becomes a family affair. It will be 
fruitful for the nascent Polish disability studies movement to analyze the family 
living with disability.
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DISABILITY STUDIES: A VIEW FROM THE HUMANITIES

Abstract

In this essay, Rembis and Pamuła explore the state of the field of disability studies, making 
special note of its relevance to the study of disability in Poland. Special consideration is given to 
the critical importance of the dialectical relationship between disability activism and lived expe-
riences and the growth of disability studies as an academic field.

Disability and disability rights have become global concerns. Since the 1970s, disabled ac-
tivists and their allies in countries around the world have been working to redefine disability 
and secure the rights of disabled people. The disability rights movement consists of direct action 
protests, legal challenges, advocacy, and education. An outgrowth of this diverse movement has 
been the rise of the interdisciplinary field of disability studies. In this essay, we will offer a brief 
overview of disability studies, highlighting the importance of the “social model” of disability and 
the critiques it has engendered. We will then turn to a discussion of “global disability studies,” 
focusing specifically on Poland, revealing the fruitful ways in which insights from the humanities 
can be brought to bear on the lived experiences and filmic and literary representations of disability 
and disabled people.

Key words: disability studies, disability, humanities, disability rights

STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. PERSPEKTYWA HUMANISTYCZNA

Streszczenie

W prezentowanej pracy Rembis i Pamuła badają stan studiów nad niepełnosprawnością, zwra-
cając szczególną uwagę na jego związek ze stanem studiów nad niepełnosprawnością w Polsce. 
Autorzy kładą nacisk na decydujące znaczenie dialektycznego związku między aktywizmem 
w zakresie niepełnosprawności i przeżytymi doświadczeniami a rozwojem studiów nad niepeł-
nosprawnością jako dziedziny akademickiej.

Niepełnosprawność i prawa osób niepełnosprawnych stały się problemami ogólnoświatowy-
mi. Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku niepełnosprawni aktywiści oraz ich sojusznicy na 
całym świecie podejmują działania w celu przedefiniowania niepełnosprawności i zapewnienia 
praw osobom niepełnosprawnym. Ruch na rzecz praw osób z niepełnosprawnością to bezpośred-
nie akcje protestacyjne, sprzeciwy sądowe, orędownictwo i edukacja. Następstwem działań w ra-
mach tego różnorodnego ruchu stało się powstanie interdyscyplinarnej dziedziny studiów nad 
niepełnosprawnością. W niniejszej pracy autorzy przedstawiają studia nad niepełnosprawnością 
w ogólnych zarysach, podkreślając znaczenie „społecznego modelu” niepełnosprawności oraz 
krytykę, której stał się źródłem. Następnie omawiają „globalne studia nad niepełnosprawnością”, 
koncentrując się w szczególności na Polsce i ukazując obiecujące sposoby zastosowania spostrze-
żeń z dziedziny nauk humanistycznych dla zrozumienia przeżytych doświadczeń, a także filmo-
wych i literackich interpretacji niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych.

Słowa kluczowe: studia nad niepełnosprawnością niepełnosprawność, perspektywa humani-
styczna, prawa osób niepełnosprawnych
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Wprowadzenie

Przesłanką każdego autentycznego procesu edukacyjno-wychowawczego 
jest nieustające odkrywane wychowanka jako odrębnej, jedynej w swoim ro-
dzaju, autonomicznej osoby. Teoretycy przedmiotu, obserwując ciągłe zmiany 
społeczne, które powodują poczucie niepewności, zagubienia, wszechogarnia-
jącego konsumpcjonizmu, poszukują koncepcji teoretycznych, które mogłyby 
pomóc w zrozumieniu rzeczywistości i podejmowaniu edukacyjnych wyzwań 
współczesności. W tym celu często sięgają po dzieła myślicieli filozoficznych. 

Rozważania filozofów, które przedstawiają określoną wizję człowieka, jego re-
lację z innym (drugim człowiekiem) oraz opisują ten międzypodmiotowy dialog, 
zarysowują jakąś swoistą koncepcję wychowania. Przykładem stosunkowo często 
cytowanego w pracach pedagogicznych (Głodkowska, 1999; Puchała, 2009) my-
śliciela jest Martin Buber. Warto zatem bardziej szczegółowo przyjrzeć się jego 
koncepcji, wskazać najważniejsze przesłanki i inspiracje, tak, aby proponowane 
kierunki pedagogicznych implikacji twórczości myśliciela w pełni uwzględniały 
opisywaną przez niego wielowymiarowość doświadczenia spotkania. 

Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza zawiera krótką informację bio-
graficzną oraz źródła naukowych zainteresowań, które miały wpływ na kształt 
twórczości Bubera. Część drugą stanowi rekapitulacja jego koncepcji filologicz-
nej uwzględniającej złożoność zjawiska dialogicznego sposobu życia człowieka. 
Trzecia część natomiast przedstawia refleksje wychowawcze inspirowane myślą 
filozofa oraz wskazuje ewentualne nowe perspektywy do interpretacji. 

 * Monika Skura; Uniwersytet Warszawski, ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa;  
tel. +48 22 5530800; e-mail: monikaskura@o2.pl
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Inspiracje myśli filozoficznej Martina Bubera

Martin Buber urodził się 8 lutego 1878 r. w Wiedniu w rodzinie żydowskiej. 
W trzecim roku życia, po rozwodzie rodziców, zamieszkał u dziadków we Lwo-
wie. Opiekunowie od początku dbali o jego edukację. Dzięki dziadkowi – bo-
gatemu bankierowi – Martin poznał nie tylko Torę i księgi Talmudu, lecz także 
dzieła Kanta, Goethego; babcia zaś wprowadziła go w świat poezji i idealistycz-
nej filozofii niemieckiej. 

Pobyt we Lwowie odcisnął na Buberze niezatarte piętno. Poznał język polski, 
a następnie zdał maturę w polskim gimnazjum. Doświadczył również specyficz-
nej atmosfery – „tolerancji bez wzajemnego zrozumienia” (Doktór, 1992, s. 9) 
– obecnej w ówczesnej Galicji w stosunkach polsko-żydowskich. Niezależnie 
jednak od jego dystansu wobec kultury polskiej, swoje pierwsze teksty napisał 
właśnie po polsku. Później przekładał także dzieła Nietzschego i, jeśli to było 
konieczne, prowadził wykłady w tym języku. 

Zdecydowanie bardziej interesowała go kultura niemiecka, sam mówił o so-
bie, że jest „bardzo niemiecki pod wieloma względami […]” (tamże, s. 6). Dlatego 
właśnie w Wiedniu rozpoczął studia na fakultecie filozoficznym. Uczestniczył 
również w zajęciach z historii sztuki, germanistyki, lingwistki oraz, w latach 
1895–1900, wędrował, wzorem średniowiecznego żaka, na uniwersytety w Zu-
rychu, Monachium, Lipsku i Berlinie. 

Wcześniej, w 1892 r., w związku z przeżywanym kryzysem religijnym zerwał 
z praktyką religijną judaizmu. Włączył się w świeżo powstały ruch syjonistyczny 
i na organizowanych kongresach przedstawiał własną wizję ruchu oraz określał 
jego cel. Uważał, że szansy odrodzenia narodu żydowskiego należało szukać w du-
chowej odnowie, a nie w dążeniu do utworzenia państwa w Palestynie. Niestety, 
jego postulaty nie znajdowały poparcia, dlatego wkrótce wycofał się z polityki. 

W 1904 r. Buber po raz pierwszy zetknął się z dziełami Chasydów. Chasydzi 
stanowili ruch mistyczny w ramach judaizmu, który powstał na kresach daw-
nej Rzeczpospolitej w XVIII w. Jego członkowie odrzucili religijność rabiczną 
i związane z nią talmudyczne studia, postulowali duchowe, radosne, osobiste, 
spontaniczne i niezależne od poziomu wiedzy biblijnej spotkanie z Bogiem 
(Gacki, 2004). Ten rodzaj życia duchowego głęboko zafascynował Bubera i po-
mimo tego, że raczej nieufnie odnosił się do wszelkiego rodzaju mistyki, do 
końca życia publikował na tematy chasydzkie. Jego prace często były jednak 
krytykowane zarówno przez judaistów, jak i przez samych chasydów. 

Dla samego Bubera zetknięcie się z tradycją chasydzką było podstawą myśle-
nia i filozofowania. Jan Doktór (1992, s. 14) we wstępie do dzieła Ja i Ty pisze 
na ten temat: „Spotkanie z Chasydyzmem pozwoliło Buberowi w nowy sposób 
zrozumieć judaizm, jego dzieje, i zadania, przed jakimi staje każdy Żyd i każdy 
człowiek; dla Bubera bowiem poznanie judaizmu prowadzi bezpośrednio do po-
znania człowieczeństwa, a te same prawa, jakie można odnaleźć w dziejach ju-
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daizmu, rządzą wszelkimi dziejami, każdą ludzką wspólnotą i życiem każdego 
człowieka”. Wizja żydowskiego posłania skłoniła Bubera do napisania w 1923 r. 
najważniejszego dzieła – wspomnianego już Ja i Ty oraz do współpracy z Fran-
zem Rosenzweigiem, której celem był przekład całej Biblii na język niemiecki. 
W tym czasie Buber wykładał judaizm i religioznawstwo porównawcze na uni-
wersytecie we Frankfurcie nad Menem. 

W 1938 r., po dojściu Adolfa Hitlera do władzy, został zmuszony do wyjazdu 
do Palestyny. Objął stanowisko profesora na Uniwersytecie Hebrajskim w Jero-
zolimie. Wykładał filozofię, gdyż ortodoksyjne kręgi religijne sprzeciwiły się 
jego wykładom z religioznawstwa. Wyjazd z Niemiec był wielkim ciosem dla 
Bubera, który czuł się głęboko zakorzeniony w kulturze niemieckiej. W roku 
1961 przeszedł na emeryturę. Zmarł 13 czerwca 1965 r. w Jerozolimie, gdzie 
został pochowany.

Dzieło Martina Bubera, jego „życiowy program”, jest filozoficznym poszu-
kiwaniem sensu prawdziwej relacji. Źródło i ostateczny cel tego dążenia to spo-
tkanie z Bogiem. Sam Buber o nurtujących go pytaniach pisał następująco: „Od 
młodości intrygowała mnie możliwość dialogicznej relacji między człowiekiem 
i Bogiem, a więc faktycznego partnerstwa człowieka w dialogu między ziemią 
i Niebem, którego językiem, zarówno przy zagadywaniu jak i odpowiedzi, jest 
samo dzianie się przebiegające od góry do dołu i od dołu do góry” (za: Doktór, 
1992, s. 12–13).

Filozofia spotkania Martina Bubera

Buber to jeden z czołowych przedstawicieli filozofii dialogu. „Nurt dialogicz-
nego myślenia”, zwany również filozofią spotkania lub filozofią innego, pojawił 
się jako odrębny kierunek po I wojnie światowej. Inspiracją dla powstania tej kon-
cepcji były, z jednej strony, sprzeciw wobec tradycyjnej, subiektywistycznej drogi 
uprawiania filozofii, z drugiej zaś – tradycja dialogiczna wywodząca się z juda-
izmu (Baran, 1991, s. 8). Tradycyjna, subiektywistyczna droga to przede wszyst-
kim fenomenologia ducha Hegla i idealizm transcendentalny Husserla. 

Filozofia dialogu, w opozycji do myślenia, które dąży do ujęcia człowieka w ra-
mach systemu (Kłoczowski, 2005) dokonuje całkowitego odwrócenia perspekty-
wy. Odrzuca zatem panującą filozofię podmiotu i sprzeciwia się możliwości su-
biektywnego doświadczania innego. Miejsce samotnego, rozumnego ja zajmuje 
w pełni autonomiczny podmiot, z którym można nawiązać bezpośredni dialog.

Zderzenie z pewną obcą rzeczywistością od razu odsyła, zdaniem „dialogi-
stów”, do ujmowania bycia człowieka w horyzoncie Innego (czyli Boga) (Jędra-
szewski, 2002, s. 100). Analogiczną myśl zawarł także w swoim najważniejszym 
dziele Ja i Ty Buber. Źródła myśli religijnej tego żydowskiego filozofa stanowią 
m.in. dzieje i nauka chasydyzmu oraz fascynacja pismami mało znanego, kato-
lickiego nauczyciela wiejskiego z Austrii Ferdynanda Ebnera. 
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Ukazanie możliwości autentycznego życia duchowego, opartego na bezpo-
średniej relacji z Bogiem, zdaniem Bubera, jest największym darem Izraela dla 
ludzkości (za: Doktór, 1992, s. 26). W swojej koncepcji filozoficznej myśliciel 
wychodzi od relacji ja-ty opisywanej wcześniej przez Ebnera oraz rozwija jego 
ważną tezę: „Poznaję siebie jako istotę duchową tylko i wyłącznie przez odnie-
sienie do drugiego człowieka” (za: Święcicka, 1993, s. 45). To, co się dzieje „po-
między” w spotkaniu z drugim, Buber nazywa „pradystansem”, „związkiem”, 
„odniesieniem do”. 

Doświadczenie spotkania uobecnia się w trzech obszarach, które Buber (1992, 
s. 103) określa jako trzy sfery powstawania świata relacji. Są nimi: pierwsza: ja-
-ono – życie z naturą i codziennym światem rzeczy i wydarzeń, idei powiąza-
nych w czasie i przestrzeni; sfera relacji międzyludzkich ja-ty, która, zdaniem 
autora, jest wyjątkowa, ponieważ tylko tutaj uformowane językowo słowo spo-
tyka swoją odpowiedź (tamże, s. 104), oraz relacja przeżycia ja-Ty, w której bez 
słów dochodzi do spotkania z Bogiem. 

Relacje i wydarzenia, w których uczestniczą ludzie, ukazują im „dwojakie ob-
licze świata tak, jak dwojaka jest postawa człowieka” (tamże, s. 58). Znaki, które 
przenikają porządek świata, choć nietrwałe, nieprzejrzyste i nieuchwytne skłania-
ją człowieka do odczytywania ich jako pochodne wobec pary stosunku: ja-ono 
lub ja-ty/Ty (czyli Bóg). Pierwszy obszar wyznaczony przez relację ja-ono to świat 
doświadczania i użytkowania, z którym ma człowiek do czynienia wtedy, gdy 
postrzega, odczuwa, wyobraża sobie przedmiot, który ma przed sobą. Doświad-
czając świata, czerpie wiedzę o jego właściwościach, miejscu, czasie i charak-
teryzujących go cechach, które różnią go od innych rzeczy. Jest to świat, który 
pomaga ludziom utrzymać się przy życiu, ponieważ „oferuje różnego rodzaju 
podniety, wzruszenia, zajęcia i poznania” (tamże, s. 60). Temu światu do pewnego 
stopnia człowiek może zaufać, może zawsze go przywołać, ogarnąć. 

Buber podkreśla jednak, że chociaż „człowiek nie może żyć bez Ono”, to 
ten, „kto żyje tylko nim, nie jest człowiekiem” (tamże). Wartość relacji zmienia 
się, „gdy staję naprzeciw człowieka jako mojego Ty, gdy mówię do niego pod-
stawowe słowo Ja-Ty, nie jest on rzeczą pośród rzeczy i nie składa się z rzeczy. 
Nie jest […] punktem naniesionym na sieć świata utkaną z przestrzeni i czasu, 
nie jest też […] luźną wiązką określonych właściwości”, „jest on Ty i wypełnia 
horyzont” oraz „wszystko inne żyje w jego świetle” (tamże, s. 43). Zdaniem Bu-
bera, „człowieka, do którego mówię Ty, nie doświadczam. […] Doświadczenie 
jest oddaleniem Ty” (tamże).

Wyraźna opozycja między doświadczaniem i przeżywaniem ukazuje dwa 
różne sposoby bycia człowieka. Świat opisywany jako „to” jest materią spójną 
w czasie i w przestrzeni, można więc go zbadać i opisać. W odróżnieniu od nie-
go, świat ty/Ty nie jest spójny w czasie i przestrzeni oraz wiąże się z nieustannie 
odczuwanym brakiem. Niepewność i ciągłe wyczekiwanie towarzyszące temu 
spotkaniu przyczyniają się do podmiotowego traktowania partnera relacji. 
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Odmienność relacji ze światem ono i ty (drugi człowiek) / Ty (Bóg), w któ-
rych człowiek uczestniczy, wskazuje, że podmiot ja również zostaje pozbawiony 
wewnętrznej spójności. Buber (tamże, s. 78) pisze: „Ja podstawowego słowa Ja-
-Ty jest inne niż Ja podstawowego słowa Ja-Ono. […] Ja-Ono ukazuje się jako 
samoistota i staje się świadome siebie jako podmiot (doświadczania i użytko-
wania). […] Ja-Ty ukazuje się jako osoba i staje się świadome siebie jako subiek-
tywność (bez zależnego odeń dopełniacza)”.

Dwoistość postawy – doświadczenie uporządkowanego świata rzeczy oraz 
otwarcie na tajemnicze, nieuchwytne przeżycie – są konieczne w urzeczywist-
nianiu się istoty podmiotowego ja. Każde „przejście od aktualności w utajenie” 
(tamże, s. 29), „mignięcie”, przeżywana „chwila”, jest, zdaniem Bubera, ponow-
nym poznaniem centrum, „w którym przecinają się przedłużone linie relacji: 
w wiecznym Ty” (tamże, s. 102). 

Autor podkreśla nieuchwytną obecność Ty oraz wyjątkowy charakter uobec-
niającej się relacji. Spotkanie „bez słów” człowieka z Bogiem okazuje się głę-
boko językotwórcze. Buber (tamże, s. 103) pisze: „W każdej sferze, w każdym 
akcie relacji, przez wszystko, co staje się dla nas obecne, dosięgamy spojrze-
niem skraju wie cznego Ty, w każdej słyszymy jego powiew, w każdym Ty zaga-
dujemy wieczne Ty, w sposób odpowiedni dla każdej sfery. Wszystkie sfery są 
w nim, ono – w żadnej. Przez wszystkie promieniuje jedna obecność”.

Podmiot, zwracając się raz w jedną stronę, raz w drugą, „duchowo” przenika 
i przemienia świat ono, a przeżywając ciągle na nowo w sobie obraz czegoś trud-
nego do uchwycenia, czyni własne istnienie niepowtarzalnym i wyjątkowym. 
Urzeczywistniając obecność Ty, ja staje się zdolne do głębszego odczuwania 
samego siebie, swojej własnej jaźni. 

Ty w momencie spotkania, zdaniem autora, staje się „kolebką Prawdziwego 
Życia” (tamże, s. 43). Ja zatem otrzymuje prawdziwe życie, staje się w zetknię-
ciu z Ty, a następnie stając się ja, mówi Ty. Każde prawdziwe życie jest spotka-
niem (tamże, s. 45). Celem takiej relacji jest „własna istota, to znaczy dotknięcie 
Ty. Bowiem ilekroć dotykamy jakiegoś Ty, owiewa nas powiew wie cznego ży-
cia” (tamże, s. 78). W innym miejscu swojej książki (tamże, s. 108) autor dodaje 
ponadto, że w takim spotkaniu „otrzymujemy coś, czego przedtem nie mieliśmy, 
i otrzymujemy w taki sposób, że wiemy: to zostało nam dane”.

Jedną z najistotniejszych cech relacji ja-Ty (Bóg) jest jej bezpośredni charak-
ter. Filozof (tamże, s. 45) pisze: „Między Ja i Ty nie ma żadnej pojęciowości, 
żadnej wiedzy ani żadnej fantazji”, „między Ja i Ty nie ma celu, nie ma pożąda-
nia czy antycypacji”. Okazuje się więc, że spotkanie, które wyróżnia Buber, nie 
może być oparte na wcześniejszym wyobrażaniu o drugim, na planie odnoszą-
cym się do tego, kim/jaki jest Ty.

Istotna jest także owa ulotność zetknięcia z Ty. Każda relacja wciąż zaczyna 
się i kończy, przechodzi z ja-ty (Ty) w ja-ono. Buber opisuje ten proces nastę-
pująco: „Tu istnieje tylko falowanie od Ja do Ty, coraz bardziej nie skończone, 
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bezgraniczne falowanie Prawdziwego Życia. Nie można podzielić swego życia 
na rzeczywistą relację do Boga i nierzeczywisty stosunek Ja-Ono do świata” 
(tamże, s. 107). 

Okazuje się więc, że świat Ty wcześniej czy później musi zakrzepnąć w świat 
Ono. Filozof (tamże, s. 102) pisze: „Każda prawdziwa relacja na świecie doko-
nuje się na zasadzie przejścia od aktualności w utajenie, każde pojedyncze Ty 
musi przepoczwarzyć się w Ono, aby znowu się uskrzydlić. Ale w czy stej relacji 
utajenie jest tylko oddechem aktualności, w której Ty pozostaje obecne”. Żywa 
obecność musi zatem zapaść się w martwą przeszłość. „Nie da się żyć w sa-
mej teraźniejszości” (tamże, s. 60); chwila ekstazy, uniesienia, które towarzyszy 
prawdziwemu spotkaniu z wiecznym Ty „pożarłaby nas” (tamże, s. 60), zdaniem 
filozofa, gdybyśmy chcieli żyć nią za długo. 

Autor Ja i Ty stara się na różne sposoby opisać sytuację, w której dochodzi 
do urzeczywistnienia się sensu relacji. W odróżnieniu od ja, które doświadcza 
używanego przedmiotu w relacji ja-ono i odnajduje źródło swej rzeczywistości 
w samym sobie, ja w relacji ja-ty/Ty „staje się” w spotkaniu z inną osobą (innym 
człowiekiem lub „wiecznym Ty”). 

Podmiot ja, pomimo dwojakiej postawy w relacji do świata, jest niezbędny, 
bowiem spotkanie „może wydarzyć się tylko między Ja i Ty” (tamże, s. 87) nie-
zależnie od tego, kim jest owo ty/Ty: przedmiotem, rośliną, zwierzęciem, czło-
wiekiem czy Bogiem. Zgodnie z nauką chasydów, Bóg, dla Bubera, jest obecny 
„we wszystkich ziemskich istotach i rzeczach” (Doktór, 1992, s. 23), ponieważ 
tylko w ten sposób można „przywrócić pozytywny sens światu jako boskiemu 
stworzeniu i miejscu zamieszkania Boga, a wraz z tym także sens ludzkiej eg-
zystencji w świecie”.

O istocie spotkania, zdaniem filozofa, decyduje nie tyle przedmiot, z któ-
rym kontaktuje się człowiek, ile sposób, w jaki przeżywa on relację z bytem 
różnym od samego siebie. Buber (za: tamże, s. 104) zdecydowanie jednak wy-
różnia sferę relacji pomiędzy ludźmi, ponieważ „relacja do człowieka jest wła-
ściwym obrazem relacji do Boga: na prawdziwe zagadnięcie zostaje tu udzie-
lona prawdziwa odpo wiedź”.

Jego zdaniem, źródłem urzeczywistniania się sensu rzeczywistości zarówno 
ja, jak i ty/Ty jest wydarzenie spotkania. „Na początku jest relacja”, podkre-
śla Buber (tamże, s. 49), w tym zetknięciu obydwa podmioty konstytuują się 
wzajemnie. Spotkanie zatem, aby mogło być przeżywane prawdziwie, wymaga 
akceptacji odmienności. 

Inność drugiego zostanie uszanowana wtedy, gdy relacja przebiegać będzie 
na zasadzie dwoistego ruchu. Buber objaśnia, że jest to ruch podwójny „w tym 
sensie, że jeden ruch jest warunkiem drugiego. Pierwszy nazywam pradystan-
sowaniem się, drugi wejściem w relację” (za: tamże, s. 129). Zdaniem filozofa 
(tamże), w sensotwórczą „relację można wejść tylko z bytem, do którego się 
uprzednio zdystansowało, a ściślej mówiąc: z czymś, co stało się samodzielnym 
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Naprzeciw”. Okazuje się więc, że w spotkaniu z drugim konieczne jest „usamo-
dzielnienie podmiotu”, tj. wyzbycie się wszelkich uprzedzeń, planów, wiedzy 
i wyobrażeń na temat tego, kim/jaki jest inny. 

Przeżycie spotkania ma być „oglądem syntetycznym”, czyli „oglądem bytu 
jako całości i jedności” (tamże, s. 129). Jego celem jest uzyskanie kontaktu 
z pełnią egzystencji jednostki oraz akceptujące potwierdzenie jej obecności. 
Buber (za: tamże, s. 86) pisze: „Ty wychodzi mi naprzeciw. Ja jednak wchodzę 
w bezpośred nią relację z nim. Relacja jest więc jednocześnie byciem wybra-
nym i wybieraniem, doznawaniem i działaniem. […] Jest to czynność spełnio-
nego człowieka – nazwano ją nieczy nieniem – w której nie budzi się już w czło-
wieku nic pojedyn czego, nic częściowego, […] w której działa cały, zamknięty 
w swej całości i w swej całości spoczywający człowiek; w której człowiek stał 
się działa jącą całością”.

Dwoisty ruch w relacji dialogicznej powoduje, że „jestem pozbawiony siebie” 
i jednocześnie, że „to zależy ode mnie” (tamże, s. 99). Dlatego też Buber (za: 
tamże, s. 62) mocno akcentuje funkcje wypowiedzianego słowa; jego zdaniem, 
„tylko dzięki swej sile relacyjnej może człowiek żyć w duchu”. 

Duchowy charakter ludzkiego bytu jest obecny w relacji, w której rzeczywistość 
ludzka łączy się w całość w wiecznym Ty. W takim spotkaniu rozmowa z drugim 
człowiekiem urzeczywistnia niepowtarzalny sens, który konstytuuje obydwa pod-
mioty. Buber (za: tamże, s. 62) pisze: „Człowiek mówi wieloma językami, językiem 
mowy sztuki, działania, ale duch jest jeden, jest odpowiedzią wyłaniającemu się 
z tajemnicy, z tajemnicy zagadującemu Ty. Duch Jest słowem. […] W rzeczywisto-
ści bowiem mowa nie tkwi w człowieku, lecz człowiek w mowie […]. Duch nie jest 
w Ja, lecz między Ja i Ty. Nie przypomina krwi, która w tobie krąży, lecz powie-
trze, którym oddychasz. Człowiek żyje w duchu, jeśli jest w stanie odpowiedzieć 
swojemu Ty. A jest w stanie, gdy całą swoją istotą wejdzie w relację”. 

Niestety, nie każdy dialog pomiędzy ja i Ty spełnia takie warunki. Większość 
tego, co nazywamy rozmową, jest raczej pustą „gadaniną”. Ludzie bardzo rzadko 
mówią coś rzeczywiście do siebie nawzajem. Zazwyczaj jest to wymiana zdań, 
w której tylko pozornie dostrzega się to, co druga osoba ma do powiedzenia.

Niezbędnym warunkiem zaistnienia prawdziwej rozmowy jest właśnie 
wrażliwe dostrzeżenie istoty bytu drugiego oraz akceptacja człowieka i tej od-
mienności. Buber (za: tamże, s. 146) nazywa takie postrzeganie „osobowym 
uobecnieniem” i wyjaśnia, że chodzi o to, aby w innym „dostrzec zwłaszcza 
jego całość jako określoną przez ducha osobę, zobaczyć dynamiczne centrum, 
odciskające uchwytne znaki niepowtarzalności na wszystkich jego przejawach 
ze wnętrznych, postawie i zachowaniu. Takie postrzeżenie niemoż liwe jest jed-
nak, jeśli – i dopóki – drugi jest dla mnie wyizolowa nym przedmiotem mojego 
oglądu czy nawet obserwacji, ponie waż nie są one w stanie rozpoznać owej ca-
łości, owego centrum. Możliwe staje się dopiero wtedy, gdy żywiołowo wejdę 
w relację z drugim, gdy więc stanie się on dla mnie obecnością”.
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Współczesny człowiek zatracił jednak w sobie niezbędną spontaniczność 
i pragnienie bezpośredniego dialogu. W rozmowie brakuje układu partnerskie-
go oraz otwartości, która uwrażliwia na inność drugiego podmiotu. Człowiek 
często przyjmuje w spotkaniu nastawianie analityczne i redukcyjne oraz stosuje 
powtarzające się schematy, wyuczone struktury.

Szczególnie destrukcyjne formy depersonalizacji międzyludzkich kontaktów 
obecne są, zdaniem filozofa, w sferze propagandy i wychowania. W przypadku 
propagandy indywidualne właściwości drugiego człowieka nie mają znaczenia, 
chodzi o to, aby nim „zawładnąć”, wymusić na nim własne stanowisko. W sytu-
acji wychowania niebezpieczeństwo może polegać nie tyle na narzucaniu poglą-
dów, ile na tym, że „wola wychowania może przerodzić się w arbitralność oraz 
że wychowawca może dokonywać swojego wyboru i oddziaływać wychodząc 
z własnego punktu widzenia, ze swojej własnej idei o uczniu, a nie od własnej 
rzeczywistości uczenia” (Buber, 1968b, s. 458) 

Tymczasem, w prawdziwym spotkaniu każdy rozmówca ma na uwadze swo-
jego partnera. Nawoływanie Bubera do poszukiwania utraconej spontaniczności 
i otwartości w dialogu oznacza zatem potwierdzanie drugiego człowieka w jego 
niepowtarzalnej egzystencji i indywidualnej odrębności. Tylko społeczność 
w pełni autonomicznych, niezależnych oraz, jednocześnie, potrzebnych sobie 
podmiotów może stanowić wspólnotę ludzi. Filozof (Buber, 1992, s. 135) pisze: 
„Ludzkość i człowieczeństwo stają się w  spotkaniach prawdziwych. Tu człowiek 
nie tylko doświadcza siebie jako ograniczonego, skazanego na własną skończo-
ność, niezupełność, lecz jego stosunek do prawdy zostaje podniesiony przez od-
mienny – tak jak odmienna jest indywidualizacja tej prawdy – stosunek, które-
go przeznaczeniem jest kiełkować i rozwijać się odmiennie. Ludzie potrzebują 
a zarazem i mogą, potwierdzać się nawzajem w swym indywidualnym bycie; 
poza tym jednak potrzebują oni, i mogą, inaczej naświetlać innym zbratanym lu-
dziom zdobywaną przez duszę prawdę i w ten sposób oglądać ją potwierdzoną”. 

Głęboko duchowy charakter dialogu, który opisuje Buber, zdaniem badaczy 
jego koncepcji filozoficznej wskazuje m.in. na to, że „był on przede wszystkim 
myślicielem religijnym. Jego zamiarem nie było stworzenie filozoficznego sys-
temu ani rozwiązywanie jakichś teoretycznych problemów, lecz znalezienie 
odpowiedzi na pytanie: co oznacza dzisiaj dla mnie religia moich przodków?” 
(Doktór, 1992, s. 25). Religia rozpatrywana jest przede wszystkim ze względu 
na swój sposób przejawiania się w kulturze. Zdaniem Bubera, to właśnie reli-
gijność jest źródłem każdej nowej kultury. Wielką rolę odgrywa tu mit, który 
nie za pomocą pojęć, lecz posługując się przykładami, stara się uczynić boskość 
dostępną oglądowi. 

W książce Ty i Ja autor opisuje dwa rodzaje mitów: opowieści o pierwszych 
doświadczeniach Izraelitów oraz historię pochodzącą ze staroirańskiego pi-
śmiennictwa: o początkach boskiej i ludzkiej decyzji. Buber przedstawia ten 
proces w dwóch fazach: początkowej, która opisuje upadek człowieka, a następ-
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nie końcowej, w której jednostka dokonuje złego czynu; ma na celu ukazanie 
dynamicznej właściwości zła obecnego w życiu człowieka.

Punkt widzenia filozofa wiąże się ze zmianą pojmowania dobra i zła jako 
dwóch przeciwstawnych biegunów. Jego zdaniem (Buber, 1992, s. 195), „istoto-
wy stan dobra zakłada w pewien sposób istotowy stan zła”. Zadaniem człowieka 
jest zatem rozpoznanie tego, co jest dobrem, a co złem, oraz dążenie ku Dobru. 
Swoje stanowisko Buber (tamże, s. 185) tłumaczy następująco: „Przykazano 
człowiekowi: «Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego serca» (Pwt 6,5), 
to znaczy swymi dwoma zjed noczonymi popędami. Trzeba włączyć w miłość 
do Boga zły popęd, tylko w taki sposób staje się ona doskonała, tylko w taki 
sposób człowiek ponownie staje się takim, jakim został stwo rzony: «bardzo 
dobrym». Chcąc osiągnąć ten cel, trzeba zacząć od sprzęgnięcia obu popędów 
w służbie Bogu”. Konieczna jest więc taka postawa człowieka, w której dąży on 
do rozpoznania, weryfikacji tego, czego doświadcza w życiu, oraz zdystansowa-
nia się wobec zła, a następnie do zdecydowanego opowiedzenia się za Dobrem. 

Buber (tamże, s. 50), powołując się na przykłady z życia ludów pierwotnych, 
stwierdza, że człowiek od początku „czuł w sercu potrzebę Boga”, pragnął prze-
żywać prawdziwą relację: „podstawowe, budzące ducha, wrażenia i wzrusze-
nia człowieka naturalnego” to „wrażenia i wzruszenia pochodzące z procesów 
relacji, przeżycia jakiegoś Naprzeciw, oraz ze stanów relacji, z ży cia z jakimś 
Naprzeciw”. Bóg, aby móc się uobecnić w świecie, również potrzebuje czło-
wieka. Zdaniem Bubera (tamże, s. 9), „świat nie jest boską zabawą, jest boskim 
przeznaczeniem. To, że jest świat, że istnieje człowiek, że istnieją osoby ludzkie, 
ty i ja, ma boski sens”. 

Bóg „zagaduje człowieka” przez to wszystko, co przynosi mu w udziale jego 
los, a życie człowieka, to co on sam czyni, jest odpowiedzią na to boskie za-
gadnięcie. „Bóg jako mówca, stworze nie jako boska mowa; przemówienie do 
nicości i odpowiedź rzeczy przez ich powstanie; życie każdej istoty jako dialog, 
świat jako słowo – to było posłanie judaizmu” (Doktór, 1992, s. 26).

Celem zasady dialogicznej, którą opisuje Buber, jest więc odwołanie do prag-
nienia żywej, bezpośredniej relacji z Bogiem, a tym samym, przezwyciężenie 
„pragrzechu wszystkich religii”, polegającego na rozdzieleniu „życia w Bogu” 
od „życia w świecie” (tamże, s. 28). Zdaniem filozofa (Buber, 1992, s. 11), po-
przez religię, naukę, filozofię dochodzi do uprzedmiotowienia i „zamykania” 
Boga w ramach ludzkich pojęć. „Człowiek pragnie posiadać Boga”, dlatego de-
personalizuje i klasyfikuje Go jako ono (ideę, podświadomość), a tym samym 
neguje możliwość boskiego urzeczywistniania się w świecie i bezpośredniego 
z Nim dialogu.

Próba zrozumienia, nazwania, opisania Boga powoduje utratę urzeczywist-
niającej się istoty spotkania z Nim. Według Bubera (1994, s. 21): „Jeśli jednak 
człowiek w sytuacji, gdy […] coś wydarza się między niebem a ziemią, obstaje 
przy tym, by odkrywać ujawniającą się tajemniczą siłę pozostając w obrębie 
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myślenia ziemskiego, to straci on wtedy wszystko. Kto wzbrania się stawić czo-
ło działającej rzeczywistości transcendencji jako takiej, kto wzbrania się stawić 
czoło naszemu Naprzeciw jako takiemu, ten ma swój wkład w powstanie ludz-
kiego aspektu zaciemnienia”.

Bóg jest tajemnicą, a każda próba rozwikłania jej może jedynie „zaciemniać 
jego oblicze”, oddalić spotkanie z nim. Dla Bubera Bóg to wieczne Ty. W przeci-
wieństwie do wszystkich innych ty, Bóg nigdy nie stanie się dla człowieka ono, 
nie stanie się przedmiotem: „Tylko Jedno Ty, zgod nie ze swą istotą, nie przestaje 
nigdy być dla nas Ty. Niewątpliwie, ten, kto zna Boga, zna także oddalenie od 
Boga oraz udrękę oschłości wylęknionego serca; nie zna jednak nieobecności. 
Tylko my nie zawsze jesteśmy obecni. […] Czy mówi się o Bogu On, czy Ono, 
zawsze jest to alegoria. Gdy jednak mówimy do Niego Ty, śmiertelny zmysł nie-
złomną prawdę świata przyobleka w słowo” (Buber, 1992, s. 101).

Trwanie „naprzeciw Ty” powoduje, że człowiek odkrywa swoje powoła-
nie. Ono z kolei sprawia, że człowiek może wejść w bezpośredni dialog z Bo-
giem, znaj dując ukojenie swej tęsknoty za nieustanną obecnością drugiej osoby. 
„Spotka nie z Bogiem przydarza się człowiekowi nie po to, by zajmował się Bo-
giem, lecz by okazał w świecie sens. Każde objawienie jest powołaniem i po-
słaniem. […] W twoim posłannictwie Bóg pozostaje dla ciebie obecnością. Kto 
podąża jako posłany, ma Boga zawsze przed sobą: im wierniejsze wypełnienie, 
tym mocniejsza i trwalsza bliskość” (tamże, s. 112).

„Spełnieniem posłannictwa” jest pozytywna odpowiedź na wezwanie Boga. 
Oznacza ona afirmację świata poprzez dialog człowieka z Bogiem. Nie wystar-
czy przy tym doświadczanie świata w mistycznym uniesieniu, swoją afirmującą 
postawę bowiem trzeba chcieć wcielić w życie. Zdaniem Bubera (tamże, s. 98), 
ten, „kto «przeżywa» tylko swoją postawę, realizuje ją tylko w duszy, ten, choć-
by był pełen myśli, pozbawiony jest świata, i wszystkie gry, sztuki, zachwyty, 
uniesienia i misteria, jakie w nim zachodzą, nie tykają naskórka świata. Dopóki 
ktoś zbawia się tylko w swej jaźni, dopóty nie może dać światu ani miłości 
ani cierpienia, nie ma z nim do czynienia”. Tylko wtedy, gdy zwrócimy się ku 
światu i „kiedy naprawdę kochamy go w całej jego grozie, nasze dłonie spotkają 
dłonie, które go trzymają” (tamże, s. 98).

Z jednej strony, jednostka boi się konfrontacji, stanięcia w całej prawdzie 
o sobie naprzeciw innego, ponieważ „to scalanie się, krystalizowanie i kształ-
towanie się duszy jest straszliwym ryzykiem” (tamże, s. 199), które zmusza 
do tego, aby „przezwyciężyć wszystkie upodobania, wygody, przyzwyczajenia, 
skrzętności, zachcianki i możliwości, jakie się w nas rozpanoszyły […]” (tamże, 
s. 199), z drugiej zaś – istota sensu „wznosi się na dwóch filarach – na tym, co 
wszechmocne i na tym, co kruche” (Buber, 1994, s. 53).

Podstawą dialogiki Bubera jest stwierdzenie, że Bóg stworzył człowieka 
jako byt istniejący w świecie, który to byt poprzez wrażliwe i otwarte słuchanie 
oraz odpowiedź Stwórcy jest powołany do ciągłego poszukiwania sensu, a tym 



Dialogiczny sposób bycia w filozofii Martina Bubera – koncepcja bliska pedagogicznym… 35

CNS nr 1(31) 2016, 25–38

samym do tego, aby czuwać nad losem świata. Jednocześnie, jak pisze filozof 
(tamże, s. 31), „tylko ten osiąga sens, kto bez zastrzeżeń i bez podpórek stawia 
czoło całkowitemu władaniu rzeczywistości i kto odpowiada za nie życiowo, to 
znaczy z pełną gotowością wystawienia zdobytego sensu na próbę życia”. Ozna-
cza to, że jest on także indywidualnie odpowiedzialny za los swoich bliźnich, 
podobnie jak za to, co uczyni z własnym życiem.

Filozofia dialogu a kwestia wychowania

W filozofii dialogu, nazywanej również filozofią spotkania lub filozofią inne-
go, „imperialny” podmiot ja, który jest, myśli, konstytuuje akty świadomości, 
zostaje odróżniony od „jesteś” drugiego podmiotu. Przestrzeń „wobec”, którą 
stanowi stosunek pomiędzy podmiotami, wyznacza konieczność spełnienia 
umożliwiających to spotkanie warunków. Owa odrębność podmiotów w relacji 
jest gwarancją odnalezienia sensu relacji z kimś, kto jest inny niż ja, którym 
może być drugi człowiek, może nim być także Bóg. 

Buber, opisując różne obszary relacji, w których żyje człowiek, poszukuje 
prawdziwego spotkania, które ostatecznie stałoby się uobecnieniem sensu. Dro-
ga wiodąca do odkrycia istoty spotkania, którą opisuje, oraz konieczny warunek 
dialogu, jakim jest akceptacja odmienności, są inspiracją dla wielu myślicieli 
i filozofów. Na gruncie filozofii polskiej wpływ koncepcji Bubera jest widoczny 
przede wszystkim w dziełach księdza Józefa Tischnera. 

Buberowska relacja stanowi fundamentalną kategorię egzystencji ludzkiej i jest 
warunkiem konstytuowania się podmiotów w niej uczestniczących. Kwestia od-
działywania międzyludzkiego oraz znaczenia osobowych interakcji jest również 
obecna w naukach społecznych. W pracach pedagogicznych szczególnie często 
podejmowany jest problem „stawania się” w wyniku spotkania z drugą osobą. 
Pojęcie relacji, obecne w teorii wychowania i nauczania, stosuje się w szerokim 
znaczeniu jako „wszystko to, w czym wyraża się stosunek (zarówno werbalny, 
jak i niewerbalny) wytyczający jakąś postać łączności, kontaktu, interakcji, od-
niesienia wobec drugiego człowieka, a w tym kontekście w szczególności wobec 
człowieka «rozwijającego się» («stającego się», «w drodze»)” (Gara, 2007, s. 43).

Buber, pisząc o spotkaniu nauczyciela, wychowawcy z wychowankiem, z jed-
nej strony wskazuje na możliwe niebezpieczeństwa takiej relacji, z drugiej zaś, 
jeśli dialog przebiega prawidłowo, podkreśla jego niezwykłe znaczenie. Zda-
niem filozofa (Buber, 1968b, s. 458), wychowywać to „tak działać, aby wybór 
świata wpłynął na osobę za pośrednictwem innej osoby”. Do tego potrzebny jest 
człowiek „[…] zdolny do nawiązania bezpośredniej łączności z innymi ludźmi”, 
ponieważ jego „[…] żywotność emanuje na nich i udziela się im najmocniej wte-
dy, kiedy jest tego zupełnie nieświadomy” (Buber, 1968a, s. 916).

Niezbędnym warunkiem opisywanego przez Bubera dialogu jest dystans 
podmiotów wobec siebie. Owa przestrzeń nie tylko warunkuje odrębność part-
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nerów spotkania, lecz także jest gwarantem poszanowania ich odmienności. 
W przypadku jej braku pojawia się niebezpieczeństwo „zagarnięcia innego”, 
potraktowania go jak rzeczy, doświadczenia jego obecności w relacji ja-ono.

W naukach społecznych „innym” jest ten, kto odbiega w jakiś sposób od 
przyjętej normy. W literaturze przedmiotu opisywane są więc działania, które 
mają na celu doprowadzenie jednostek „odchylonych od normy” do takiego sta-
nu intelektualnego, emocjonalnego i społecznego, który pozwoliłby im włączyć 
się do społeczności ludzi „normalnych” jako współpartnerów o równych pra-
wach i obowiązkach. 

Społeczeństwem często kieruje lęk przed odmiennością. Nietypowy wygląd 
lub zachowanie przyczyniają się do tego, że pełnosprawni członkowie społe-
czeństwa określają pejoratywnie ludzi innych od siebie. Wiedzę na ich temat 
opierają na nieweryfikowalnych przesądach, a to pociąga za sobą błędne wy-
obrażenia, fałszywe sądy, krzywdzące traktowanie.

Różne grupy społeczne dążą zatem do niwelowania tego, co w drugim czło-
wieku wydaje się inne. Niestety, takie zamiary niejednokrotnie powodują zatra-
canie jednostkowych cech osoby. Ponadto w interakcjach opartych na zależno-
ściach: pacjent–lekarz, klient–terapeuta trudno o dialog, który nie wiązałby się 
z narzucaniem własnych wyobrażeń w stosunku do osób „innych”. 

Kwestia podmiotowości w relacji wydaje się szczególnie istotna w działaniach 
terapeutyczno-wychowawczych wobec osób, które potrzebują wieloaspektowej 
pomocy i wsparcia. Wychowawca, nauczyciel czy terapeuta jest dla podopiecz-
nego nie tylko źródłem wiedzy, organizatorem procesu uczenia się, lecz także 
powiernikiem, który wraz z rodzicami i opiekunami ma wpływ na kształtowa-
nie jego osobowości i relacji ze światem.

Szczególna rola nauczyciela wiąże się nie tylko z przekraczaniem zakresu 
zadań przewidzianych do pracy z uczniem, który nie ma trudności w funk-
cjonowaniu (Doroszewska, 1989) oraz posiadaniem swoistych cech, takich 
jak: empatia, akceptacja, wnikliwość, wyrozumiałość itp. (Gajdzica, 2007). 
Taka „pogłębiona” międzypodmiotowa relacja wychowawcza wiąże się rów-
nież z samodyscypliną terapeuty w nieustającym weryfikowaniu własnych 
założeń i ocen, wymaga otwartości na innego, która umożliwia postrzeganie 
podopiecznego jako niepowtarzalnej osoby wraz z jej mocnymi i słabymi stro-
nami. 

Stosowanie procesów włączania osób „spoza normy”, które zakładają okreś-
lony poziom zintegrowania, bez zwrócenia uwagi na indywidualne właściwości 
oraz autonomię wyboru prowadzą nie tylko do większej izolacji i odbierają jed-
nostce poczucie godności, lecz także zatracają wzbogacającą moc odmienności. 
Inność ukazuje społeczeństwo w jego różnorodności, a więc w prawdzie. Spo-
tkanie, które odrzuca „innego”, niszczy pełne doświadczenie rzeczywistości. 
Jest ono „wybrakowanym” przeżywaniem egzystencji, które zasłania pełen sens 
istnienia, o którym pisał Buber.
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Tylko prawdziwe spotkanie zrywa z tym, co ja wcześniej ustaliło o drugim 
człowieku. W kontaktach z innymi ludźmi nie mogę kierować się metodą, re-
gułą, wzorami postępowania. Relacja nie może więc sprowadzać się do własnej 
percepcji. Opisując, określając, klasyfikując zwracamy się do „innego” jak do 
przedmiotu. Spotkanie musi być relacją otwartą na uobecnienie się sensu, na 
współkształtowanie się poczucia tożsamości i odrębności podmiotów.
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DIALOGICZNY SPOSÓB ŻYCIA W FILOZOFII MARTINA BUBERA – KONCEPCJA 
BLISKA PEDAGOGICZNYM WYZWANIOM?

Streszczenie

Buber jest jednym z czołowych przedstawicieli filozofii dialogu – nurtu zwanego również 
filozofią spotkania lub filozofią innego, który pojawił się jako odrębny kierunek po I wojnie świa-
towej. Filozofia dialogu, w opozycji do myślenia, które dąży do ujęcia człowieka w ramach ja-
kiegoś istniejącego systemu, odrzuca panującą filozofię podmiotu i sprzeciwia się możliwości 
subiektywnego doświadczania innego. Miejsce samotnego, rozumnego podmiotu zajmuje w pełni 
autonomiczny drugi, z którym można nawiązać bezpośredni dialog.
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Martin Buber, opisując różne obszary relacji, w których żyje człowiek, poszukuje możliwości 
prawdziwego spotkania, które ostatecznie stałoby się uobecnieniem sensu. Celem pracy jest próba 
przedstawienia dialogicznego sposobu życia człowieka, drogi wiodącej do odkrycia prawdziwej 
istoty relacji oraz jej pedagogicznych inspiracji.

Słowa kluczowe: filozofia dialogu, filozofia spotkania, relacja, dialog, nauczanie

DIALOGICAL LIFESTYLE IN THE PHILOSOPHY OF MARTIN BUBER – 
A CONCEPT CLOSE TO PEDAGOGIC CHALLENGES?

Abstract

Buber is one of the leading representatives of the philosophy of dialogue – a current also called 
the philosophy of encounter or the philosophy of the other – which emerged as a separate trend 
after the First World War. In contrast to thinking, which seeks to present the human being within 
the existing system, the philosophy of dialogue rejects the prevailing philosophy of the subject 
and opposes the possibility of the subjective experience of the other. The place of a lonely, rational 
subject is taken by the fully autonomous other, with whom engaging in direct dialogue is possible.

Describing different areas of relationships in which humans live, Martin Buber is looking for 
possibilities of a true encounter which would eventually become a manifestation of meaning. The 
aim of this study is to present the human dialogical lifestyle, the way leading to the discovery of 
the true nature of relationships and their pedagogical inspirations.

Key words: philosophy of dialogue, philosophy of encounter, relationship, dialogue, instruc-
tion
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Wprowadzenie 

Zaburzenia ze spektrum autyzmu charakteryzują się nieprawidłowościami 
w zakresie komunikacji społecznej oraz stereotypowymi, ograniczonymi wzor-
cami zachowań, aktywności i zainteresowań (APA, 2013; WHO, 2002). Niepra-
widłowości w zakresie komunikacji społecznej związane są przede wszystkim 
z trudnościami w prawidłowym inicjowaniu kontaktów społecznych, brakiem 
umiejętności prowadzenia dwustronnej rozmowy oraz ograniczeniami we 
współdzieleniu emocji czy zainteresowań. Stereotypowe, ograniczone wzorce 
zachowań, aktywności i zainteresowań przejawiają się przede wszystkim w ste-
reotypowych, powtarzanych zainteresowaniach, nieprawidłowych pod wzglę-
dem intensywności lub tematu, a także w nadmiernym przywiązaniu do rutyny 
czy zaburzeniach w zakresie przetwarzania bodźców zmysłowych (APA, 2013). 
Choć przyczyny zaburzeń ze spektrum autyzmu wciąż nie są znane, aktual-
nie przyjmuje się, że są to zaburzenia neurorozwojowe o podłożu genetycznym 
(Williams i in., 2013). Znaczenie czynników genetycznych w etiologii zaburzeń 
ze spektrum autyzmu powoduje, że wzrasta zainteresowanie badaczy związ-
kami między tymi zaburzeniami a charakterystykami psychologicznymi o po-
dobnym podłożu, w tym zwłaszcza cechami temperamentalnymi. Wydaje się to 
tym bardziej uzasadnione, że cechy temperamentalne związane są z rozwojem 
umiejętności społecznych (Rothbart, Ahadi, Hershey, 1993), te zaś umiejętności 
są w sposób szczególny zaburzone u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
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Jak podają Heather A. Henderson i Theodore D. Wachs (2007), korzenie kon-
cepcyjne pojęcia temperamentu mają już ponad 2 tysiące lat, ale w ostatnich 40 
latach nastąpił duży wzrost zainteresowania badaczy tym konstruktem, zwłasz-
cza w odniesieniu do dzieci. Zainteresowanie to wynikać może z tego, że różni-
ce indywidualne w charakterystyce temperamentalnej mogą być predyktorami 
zróżnicowania w rozwoju cech osobowości (Halverson, Kohnstamm, Martin, 
1994, za: Henderson, Wachs, 2007), regulacji zachowania (np. De Pauw i in., 
2011), umiejętności poznawczych (np. Hongwanishkul i in., 2005), a także mogą 
pośredniczyć w relacjach dziecko–opiekun (np. Boström, Broberg, Bodin, 2011). 

Współczesne koncepcje temperamentu definiują to zjawisko jako „względ-
nie stałe cechy osobowości występujące u człowieka od wczesnego dzieciństwa 
i mające swoje odpowiedniki w świecie zwierząt” (Strelau, 2001, s. 49). Istnieje 
wiele ujęć teoretycznych temperamentu u dzieci, dominuje jednak pogląd, że 
temperament można opisać za pomocą pewnych charakterystyk, które zostały 
ujęte przez Johna Batesa (1989, za: Henderson i in., 2007) jako biologicznie za-
korzenione różnice indywidualne w tendencji do zachowań, obecne w różnego 
rodzaju sytuacjach już od wczesnego okresu życia i stosunkowo stabilne w cza-
sie. Jak podkreślają Sarah S.W. De Pauw i Ivan Mervielde (2010), większość 
badaczy uznaje, że temperament ma charakter wielowymiarowy i składa się 
z kilku cech determinujących zachowania, stanowiących podstawę późniejszego 
rozwoju osobowości. Należy zaznaczyć również, że ewentualne zmiany w ce-
chach temperamentu zachodzą bardzo wolno. Temperament przejawia się już 
w zachowaniu od początku życia dziecka w postaci pierwotnych emocji i pod-
stawowych procesów motorycznych. Ze względu na biologiczne podłoże, część 
cech temperamentu, takich jak np. poszukiwanie stymulacji, lęk, aktywność lub 
emocjonalność, można zaobserwować również u zwierząt (Strelau, 2008). 

Wśród najbardziej popularnych teorii temperamentu u dzieci (De Pauw i in., 
2010) można wyróżnić opracowane przez Aleandra Thomasa i Stellę Chess, 
Mary K. Rothbart oraz Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina.

W interakcyjnej teorii temperamentu Thomasa i Chess temperament dziecka 
rozumiany jest jako styl zachowania, charakteryzowany na dziewięciu wymia-
rach: aktywność, rytmiczność, zbliżanie się-wycofywanie, łatwość przystosowa-
nia, jakość nastroju, siła reakcji, roztargnienie, próg reagowania, zasięg i wytrwa-
łość uwagi. Uwzględniając wymienione wymiary, wyróżnić można trzy rodzaje 
temperamentu: łatwy, trudny i wolno rozgrzewający się (Thomas, Chess, 1981).

Temperament łatwy wiąże się z taką konstelacją cech, jak: biologiczna regu-
larność, dążenie ku nowym stymulacjom, szybka adaptacja do zmian, dominacja 
pozytywnego nastroju oraz umiarkowana intensywność reakcji. Dzieci o tempe-
ramencie trudnym charakteryzują się nieregularnością funkcji biologicznych, 
wycofywaniem się w odpowiedzi na nowe stymulacje, powolną adaptacją do 
zmian, dominacją negatywnego nastroju oraz wysoką intensywnością reakcji. 
Trzeci wyróżniony przez Thomasa i Chess typ temperamentu to temperament 
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wolno rozgrzewający się, który przejawia się powolną adaptacją do zmian, wy-
cofywaniem się w odpowiedzi na nowe bodźce, umiarkowaną intensywnością 
ekspresji nastroju oraz częstszą tendencją niż w temperamencie łatwym do wy-
stępowania nieregularności funkcji biologicznych (Thomas, Chess, 1981).

W rozwojowym modelu temperamentu Rothbart i współpracowników (Roth-
bart, Derryberry, Hershey, 2000) temperament definiowany jest jako indywidu-
alne różnice w reaktywności i samoregulacji, które wpływają na sposób, w jaki 
ludzie dostosowują swoje zachowanie i reakcje do zmian w środowisku. Wyróż-
nione zostały trzy czynniki charakteryzujące temperament: negatywna uczucio-
wość, surgencja oraz wytężona kontrola. Negatywna uczuciowość związana jest 
z tendencją do obwiniania się, drażliwością oraz częstym odczuwaniem frustracji. 
Surgencja jest to tendencja do aktywnego i emocjonalnego zbliżania się do ludzi, 
zaś wytężona kontrola rozumiana jest jako zdolność do kontroli własnego zacho-
wania i regulowania własnych emocji (tamże).

Behawioralno-genetyczna teoria temperamentu stworzona przez Bussa i Plo-
mina (1984) koncentruje się na tych cechach indywidualnych, które mają pod-
łoże genetyczne. Autorzy wymieniają tu emocjonalność, towarzyskość oraz 
aktywność. Emocjonalność związana jest przede wszystkim ze skłonnością do 
łatwego reagowania silnym pobudzeniem, łatwego rozstrajania się oraz wyraża-
nia negatywnych emocji. Z kolei aktywność autorzy opisują jako energetyczny 
wymiar zachowania, powiązany z motoryką oraz lokomocją. Towarzyskość zaś 
łączy się, ich zdaniem, z tendencją do preferowania towarzystwa innych ludzi 
oraz ekstrawersją społeczną (Buss, Plomin, 1984).

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że niektóre wymiary temperamentu mogą 
stanowić predyktory powstawania zaburzeń w rozwoju lub mieć wpływ na cięż-
kość oraz stabilność symptomów zaburzenia (Frick, 2004). Co więcej, jak poda-
je Rothbart (2004), cechy temperamentalne dziecka mogą wpływać na to, jakie 
otoczenie wybiera, jak przetwarza informacje o sobie i świecie lub jakie tworzy 
relacje społeczne, co może zwiększać lub zmniejszać ryzyko psychopatologii. 
Dodatkowo, cechy temperamentalne danej osoby mogą wywoływać określone 
reakcje otoczenia, co także może mieć wpływ na poziom prawdopodobieństwa 
wystąpienia psychopatologii. Ponadto nasilenie cech temperamentalnych może 
nie tylko sprzyjać patologii funkcjonowania, lecz także regulować wpływ wy-
darzeń zachodzących w środowisku na funkcjonowanie jednostki. 

Badania nad temperamentem u dzieci mogą więc przynieść wiele cennych 
informacji, pomocnych nie tylko w zrozumieniu uwarunkowań procesów roz-
wojowych, lecz także w opracowywaniu programów wspierania rozwoju czy 
też dostosowywaniu metod nauczania do charakterystyki temperamentalnej 
uczniów. Interesujące wyniki badań Łukasza Wojciecha Dragana (2014) nad 
temperamentem u niemowląt wskazują na powiązanie cech temperamentalnych 
ze stresem i depresją u matki w okresie prenatalnym i poporodowym. Badania 
te zostały przeprowadzone na próbie pochodzącej z populacji ogólnej, można 
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jednak przypuszczać, że podobne zależności wystąpiłyby w przypadku dzieci 
z trudnościami rozwojowymi. Jak bowiem wykazano wielokrotnie, w rodzinach 
tych poziom stresu i depresji jest u matek wyższy niż w rodzinach z dziećmi 
rozwijającymi się typowo (Falk, Norris, Quinn, 2014; Pisula, 2007). 

Temperament u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
– przegląd badań 

W większości badań nad temperamentem u dzieci z zaburzeniami ze spek-
trum autyzmu ramy teoretyczne stanowią wymienione teorie i wykorzystywane 
są opracowane na ich podstawie narzędzia (np. Barger, Campbell, Simmons, 
2014; De Pauw i in., 2011; Garon i in., 2009). 

Jedno z pierwszych badań temperamentu u dzieci z zaburzeniami ze spek-
trum autyzmu przeprowadzili Connie Kasari i Marian Sigman (1997). Badacze 
ci wykorzystali kwestionariusz Behavioral Style Questionnaire (BSQ), mierzą-
cy cechy temperamentalne wyróżnione przez Thomasa i  Chess w interakcyjnej 
teorii temperamentu. W badaniu tym odkryto, że małe dzieci z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu częściej przejawiają tzw. trudny temperament (charak-
teryzujący się dominacją negatywnego nastroju, brakiem regularności funkcji 
biologicznych, trudnością w przystosowaniu się, unikaniem kontaktu z nowymi 
bodźcami oraz dużą siła reakcji) niż dopasowane do nich wiekiem dzieci z ze-
społem Downa oraz dzieci rozwijające się typowo. Wykazano także, że dzieci 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu charakteryzujące się „trudnym” tempera-
mentem mniej angażowały się w interakcje społeczne z rodzicami lub ekspery-
mentatorem i słabiej reagowały na bodźce występujące podczas tych interakcji. 
Badania I-Ching Chuang i współpracowników (2012) potwierdzają zwiększoną 
częstość tzw. trudnego temperamentu u dzieci z zaburzeniami ze spektrum au-
tyzmu. Badacze ci stwierdzili, że temperament „trudny” występuje u tych dzieci 
dwa razy częściej niż u dzieci rozwijających się prawidłowo.

Z badań wynika również, że w porównaniu z grupą rówieśników rozwija-
jących się prawidłowo dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są bardziej 
aktywne i przejawiają niższy poziom zachowań adaptacyjnych (np. Brock i in., 
2012; Chuang i in., 2012; Hepburn, Stone, 2006) oraz są bardziej wycofane (np. 
Bailey i in., 2000; Brock i in., 2012; Chuang i in., 2012; Garon i in., 2009; Hep-
burn, Stone, 2006). Wykazano również, że dzieci z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu charakteryzują się mniejszą wytrwałością (np. Bailey i in., 2000; Brock 
i in., 2012; Chuang i in., 2012) i rytmicznością funkcji biologicznych (np. Brock 
i in., 2012; Hepburn, Stone, 2006). Są one także mniej wrażliwe na bodźce 
i mniej elastyczne (Hepburn, Stone, 2006). W zakresie jakości nastroju dzieci 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w porównaniu z grupą kontrolną, prze-
jawiają mniej emocji pozytywnych, a więcej emocji negatywnych (np. Chuang 
i in., 2012; Garon i in., 2009; Hepburn, Stone, 2006). 
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W wielu badaniach nad temperamentem u dzieci z zaburzeniami ze spek-
trum autyzmu wykorzystywane są narzędzia mierzące cechy temperamentalne 
wyróżnione przez Rothbart i współpracowników (np. Konstantareas, Stewart, 
2006; Martel, Gremillion, Roberts, 2012; Schwartz i in., 2009). Jak wykazano 
w tych badaniach, dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w porównaniu 
do rówieśników rozwijających się typowo, uzyskują niższe wyniki w zakresie 
m.in. wytężonej kontroli, charakteryzując się przede wszystkim obniżoną zdol-
nością koncentracji uwagi oraz trudnościami w kontroli własnego zachowania 
i regulowania emocji (np. Adamek i in., 2011; Caspi, Roberts, Shiner, 2005; De 
Pauw i in., 2011; Konstantareas, Stewart, 2006; Martel, Gremillion, Roberts, 
2012). Badania przeprowadzone przez Caleya B. Schwartza i współpracowni-
ków (2009) nie potwierdziły jednak niższych wyników dzieci z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu w zakresie wytężonej kontroli.

Sprzeczne doniesienia odnotowuje się także w odniesieniu do surgencji oraz 
negatywnej emocjonalności. Niektóre analizy (np. Konstantareas, Stewart, 
2006) wykazują brak różnic między opisanymi grupami dzieci w wymienio-
nych czynnikach, inne badania wskazują zaś na ich występowanie (np. De Pauw 
i in., 2011; Schwartz i in., 2009). Raporty potwierdzające istnienie różnic między 
wymienionymi grupami dzieci ujawniają wyższy negatywny afekt oraz niższą 
surgencję u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Istnieją także donie-
sienia o różnicach międzygrupowych zgodnych z opisanym kierunkiem, ale od-
noszących się nie do całych czynników, lecz tylko niektórych ich domen. Osoby 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w porównaniu do rówieśników rozwija-
jących się typowo, charakteryzują się wyższym poziomem strachu, gniewu, fru-
stracji, depresyjnego nastroju oraz aktywności (np. Garon i in., 2009; Schwartz 
i in., 2009), przejawiają także wyższą intensywność przeżywania przyjemności 
i niższy poziom dyskomfortu oraz mniejszą ilość pozytywnych emocji (np. Ada-
mek i in., 2011; Fortenberry, Grist, McCord, 2011). W tym kontekście interesują-
ce wydaje się odkrycie powiązań między zmiennością cech temperamentalnych 
a nasileniem objawów związanych z autyzmem. Okazuje się, że dzieci prezen-
tujące wyższe nasilenie objawów autyzmu charakteryzują się również wyższym 
poziomem negatywnego afektu oraz niższym poziomem surgencji (De Pauw 
i in., 2011; Garon i in., 2009).

Analizy dotyczące temperamentu u dzieci z zaburzeniami ze spektrum auty-
zmu prowadzone są także na podstawie behawioralno-genetycznej teorii tempera-
mentu Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina (np. Boström, Broberg, Bodin, 2011; 
Boström, Broberg, Hwang, 2010). W jednej z takich prac Petra K. Boström, Malin 
Broberg i Philip C. Hwang (2010) porównali temperament dzieci z niepełnospraw-
nością, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami w roz-
woju, z temperamentem dzieci rozwijających się typowo. Stwierdzili, że dzieci 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są mniej towarzyskie i aktywne, a także 
bardziej emocjonalne oraz nieśmiałe niż dzieci z grupy kontrolnej. 
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Interesujące wydają się także wyniki innego badania, przeprowadzonego 
przez Petrę K. Boström, Malina Broberga i Lennarta Bodina (2011). Wyróżnio-
no w nim trzy profile temperamentu dzieci z niepełnosprawnością: aktywny, 
pasywny/wycofany oraz destrukcyjny. Wykazano, że dla dzieci z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu charakterystyczny jest profil pasywny/wycofany, przeja-
wiający się szczególnie niską aktywnością i towarzyskością. 

Interesujące badania nad związkiem między autyzmem a temperamentem 
prowadzone są w grupach podwyższonego ryzyka. W jednym z takich badań, 
przeprowadzonym za pomocą analizy wideo, porównano trzy piętnastoosobo-
we grupy niemowląt: z grupy ryzyka, u których na późniejszym etapie rozwoju 
zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu, z opóźnieniami w rozwoju 
poznawczym lub rozwoju języka oraz bez żadnych opóźnień w rozwoju (Clif-
ford, Young, Williamson, 2007). Wykazano, że niemowlęta, u których wykryto 
później zaburzenia ze spektrum autyzmu, w wieku 15 miesięcy różniły się od 
swoich zdrowych rówieśników pod względem cech temperamentu: były bar-
dziej wycofane i nieśmiałe oraz przejawiały mniej pozytywnych emocji. Także 
wyniki innych badań (np. Zwaigenbaum i in., 2005) zdają się potwierdzać te 
charakterystyki. 

Wyniki otrzymane przez Nórę Kerekes i współpracowników (2013) wska-
zują dodatkowo, że dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu uzyskują wy-
sokie wyniki na wymiarze unikanie krzywdy oraz niskie w byciu zależnym od 
nagród. Przejawiają one podwyższony poziom zmartwienia, pesymizmu oraz 
lęku. Charakteryzują się także brakiem wrażliwości na nagrody; znacznie trud-
niej uzyskać u nich pozytywne zachowania, stosując wzmocnienia społeczne, 
np. emocjonalne lub werbalne sygnały aprobaty społecznej. 

Brian Barger i współpracownicy (2014) stwierdzili, że w porównaniu do ró-
wieśników rozwijających się typowo dzieci z zaburzeniami ze spektrum auty-
zmu przejawiają mniejszą sumienność i ugodowość. Dzieci te są mniej skłonne 
do wykonywania instrukcji wydawanych przez inne osoby, cechują się więk-
szym uporem i działaniem „na swój sposób” oraz przejawiają większy antago-
nizm w interakcjach z innymi ludźmi. Poza tym mają trudności z utrzymaniem 
uwagi, są mniej zorientowane na sukces i mniej ostrożne oraz rozważne w dzia-
łaniu. Jak podają autorzy, dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu charak-
teryzują się dodatkowo mniejszą taktownością i towarzyskością oraz wyższym 
poziomem neurotyzmu. Oznacza to, że wyrażają mniej pozytywnych emocji, za 
to często reagują gniewem i strachem. W mniejszym stopniu preferują interakcje 
z innymi ludźmi, będąc jednocześnie bardziej powściągliwymi i mniej czułymi 
w stosunku do nich. Zaskakujące wydaje się, że – jak podają Barger i współpra-
cownicy (tamże) – wśród dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu dziewczę-
ta uzyskują niższe wyniki w zakresie taktowności niż chłopcy. 

Różnice w temperamencie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
można znaleźć nie tylko w porównaniu do rówieśników rozwijających się pra-
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widłowo, lecz także w odniesieniu do dzieci z innymi zaburzeniami w rozwo-
ju (zob. Boström, Broberg, Bodin, 2011; Clifford, Young, Williamson, 2007; 
Glaser, Shaw, 2011). Z badań Petry Boström i współpracowników (2011) wy-
nika, że dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oceniane są jako bardziej 
emocjonalne, nieśmiałe i mniej towarzyskie niż dzieci z zespołem Downa 
i mózgowym porażeniem dziecięcym. O odmienności temperamentu u dzieci 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w porównaniu z temperamentem dzieci 
z innymi zaburzeniami świadczą także analizy przeprowadzone przez Sarah 
E. Glaser i Stevena R. Shawa (2011). Badacze ci wykazali, że w porównaniu 
do rówieśników z zespołem Phelan-McDermid dzieci z zaburzeniami ze spek-
trum autyzmu są bardziej buntownicze, aspołeczne i negatywistyczne, a także 
charakteryzują się większą aktywnością w unikaniu zagrożenia oraz impul-
sywnością.

Stosunkowo często dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu charaktery-
zuje się jako bardziej wycofane (np. Bieberich, Morgan, 2004; Clifford, Young, 
Williamson, 2007; Watson i in., 2007), mające niższe zdolności adaptacyjne (np. 
Brock i in., 2012) i przejawiające większą reaktywność (Watson i in., 2007) niż 
rówieśnicy z innymi zaburzeniami, a ich funkcjonowanie biologiczne – jako 
mniej regularne (np. Brock i in., 2012). 

Należy zauważyć, że zmienność cech temperamentalnych u dzieci z zaburze-
niami ze spektrum autyzmu jest większa niż zmienność tych cech u dzieci roz-
wijających się typowo (De Pauw i in., 2011). Oznacza to, że dzieci z zaburzenia-
mi ze spektrum autyzmu stanowią niejednorodną grupę i fakt ten nie powinien 
być ignorowany ani przesłonięty przez obecność zaburzenia. 

Podsumowanie

Mimo licznych badań nad temperamentem u dzieci z zaburzeniami ze spek-
trum autyzmu nadal brakuje jednoznacznych danych dotyczących cech tempe-
ramentalnych u osób z tym zaburzeniem. Choć wiele prac wskazuje na pew-
ne różnice w cechach temperamentalnych między osobami z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu a rówieśnikami rozwijającymi się prawidłowo oraz u osób 
z innymi zaburzeniami w rozwoju, to wciąż niewiele wiadomo na temat znacze-
nia czynników temperamentalnych w powstawaniu lub rozwijaniu się sympto-
mów zaburzeń ze spektrum autyzmu. 

Istotne w tym kontekście są przede wszystkim wyniki dotyczące takich cech 
indywidualnych, jak towarzyskość i nieśmiałość. Badania nad temperamentem 
u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wskazują, że dzieci te są bardziej 
wycofane, mniej towarzyskie oraz bardziej nieśmiałe niż dzieci rozwijające się 
prawidłowo oraz dzieci z innymi zaburzeniami w rozwoju (np. Bailey i in., 2000; 
Boström, Broberg, Bodin, 2011; Brock i in., 2012; Clifford, Young, William-
son, 2007; Garon i in., 2009; Glaser i in., 2011). Jednocześnie do symptomów 
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zaburzeń ze spektrum autyzmu zalicza się np. niezdolność do nawiązywania 
właściwych dla poziomu rozwoju kontaktów rówieśniczych, brak spontaniczne-
go dążenia do dzielenia się z innymi ludźmi radością, zainteresowaniami, osiąg-
nięciami czy brak wzajemności społecznej i emocjonalnej (APA, 2013). Wciąż 
niewyjaśniona wydaje się kwestia dotycząca tego, czy pewne zachowania prze-
jawiane przez dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wynikają z cech 
temperamentalnych, czy też są przejawem zaburzenia.

Indywidualne różnice w temperamencie mogą pomóc wyjaśnić, dlaczego tyl-
ko u części dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu rozwijają się problemy 
emocjonalne, psychiczne i behawioralne (Leyfer i in., 2006). 

Należy jednak również wskazać na pewne ograniczenia w badaniach nad tem-
peramentem prowadzonych wśród dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 
Dotychczas niewiele analiz skupiało się na sprawdzeniu właściwości psycho-
metrycznych narzędzi do oceny temperamentu u tych dzieci. Susan L. Hepburn 
oraz Wendy L. Stone (2006) zauważają, że brakuje badań sprawdzających psy-
chometryczne właściwości narzędzi do oceny temperamentu u dzieci w ramach 
poszczególnych kategorii diagnostycznych, np. zaburzeń ze spektrum autyzmu, 
zespołu łamliwego chromosomu X, zespołu Downa. Badaczki te przeprowa-
dziły analizy w odniesieniu do kwestionariusza Behavioral Style Questionnaire 
(BSQ) opracowanego przez Careya i współpracowników (1996, za: Hepburn, 
Stone, 2006). Wynika z nich, że dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 
w porównaniu do grupy kontrolnej, w niektórych zakresach uzyskują wyniki 
o przynajmniej jedno odchylenie standardowe powyżej średniej (np. w obsza-
rach adaptacyjności oraz wytrwałości), a w innych o przynajmniej jedno odchy-
lenie standardowe poniżej średniej (np. próg reagowania). 

Podsumowując, problem, czy temperament konceptualizowany i badany 
w odniesieniu do osób rozwijających się typowo może być tak samo poznawany 
w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu, nie został jeszcze rozstrzygnięty 
(De Pauw i in., 2011; Van Leeuwen i in., 2007). Niemniej jednak, badania nad 
temperamentem niewątpliwie wzbogacają naszą wiedzę o funkcjonowaniu dzie-
ci z autyzmem. 
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TEMPERAMENT U DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Streszczenie 

W artykule zaprezentowano przegląd badań nad temperamentem u dzieci z zaburzeniami 
ze spek trum autyzmu, odwołując się do głównych teorii temperamentu u dzieci. Zwrócono uwagę 
na różnice w cechach temperamantalnych między dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
a ich rówieśnikami rozwijającymi się typowo oraz dziećmi z innymi zaburzeniami w rozwoju. 
Ponadto wskazano także kierunki dalszych badań.

Słowa kluczowe: teorie temperamentu u dzieci, pomiar temperamentu, zaburzenia ze spek-
trum autyzmu

TEMPERAMENT OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

Abstract

The article presents a review of research on temperament in children with autism spectrum 
disorders, referring to the main child temperament theories. It points out differences in tem-
peramental characteristics between children with autism spectrum disorders, their typically 
developing peers, and children suffering from other developmental disorders. It also indicates the 
direction for further research.

Key words: child temperament theories, temperament measurement, autism spectrum disor-
ders
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Wprowadzenie

Coraz częściej zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach cywilizacji 
zachodniej wykorzystuje się psy w terapii osób z niepełnosprawnością. Taki typ 
wsparcia nosi miano dogoterapii (od angielskiego dog – pies) lub kynoterapii 
(od greckiego kyon – pies). Z językoznawczego punktu widzenia trafniejszym 
terminem jest „kynoterapia”, ponieważ oba człony tego wyrazu są pochodzenia 
greckiego. Mimo to w artykule będziemy posługiwać się określeniem „dogote-
rapia”, gdyż jest ono bardziej rozpowszechnione. 

Współczesna nauka jest antropocentryczna. Stąd w dyskursie naukowym 
operuje się pojęciem udomowienia wilka, czyli domestyfikacji. Udomowienie to 
miało doprowadzić do wykształcenia nowego podgatunku wilka, jakim jest pies 
domowy. Psychologia ewolucyjna zwraca uwagę, że domestyfikacja psa domo-
wego miała charakter koewolucji dwóch gatunków o podobnej strukturze grupy 
społecznej i podobnym sposobie wyrażania emocji. Z takiego punktu widzenia 
człowiek udomowił psa w tym samym stopniu, co pies udomowił sobie człowie-
ka. Koewolucja gatunków dawała wzajemne korzyści. Pies pilnował stada ludz-
kiego i pomagał w polowaniach, człowiek zaś dawał ochronę i schronienie psu. 
Warunkiem dobrej współpracy międzygatunkowej była zdolność odczytywania 
sygnałów pozawerbalnych u człowieka przez psa oraz wytworzona autentyczna 
więź emocjonalna między przedstawicielami obu gatunków. Współczesny pies 
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w rodzinie nuklearnej staje się jej nieodłącznym elementem. Więź ta jest tak 
silna i ważna, że psa jako członka rodziny uwzględnia się w pracy z genogra-
mem w terapii systemowej rodziny (genogram to schemat rodziny używany 
w psychoterapii systemowej i genetyce). W ponowoczesnej rodzinie pies kon-
teneruje emocje, dając możliwość zmniejszenia agresji interpersonalnej i wyra-
żenia pozytywnych emocji łączących członków rodziny nuklearnej. W procesie 
psychoterapii narzędziem pozytywnej zmiany emocjonalnej i behawioralnej jest 
drugi człowiek. W założeniu dogoterapii także pies silnie kontenerujący emocje 
w rodzinie może być narzędziem terapeutycznym, szczególnie dla osób z nie-
pełnosprawnością fizyczną i intelektualną. Powstaje natomiast pytanie natury 
etycznej, na ile udział psa w terapii ma charakter pozytywnej interakcji między-
gatunkowej, a na ile jest wykorzystywaniem zwierzęcia. Granica ta jest trudna 
do wytyczenia. Istnieją rasy psów chętnie nawiązujące relacje z człowiekiem, 
mające niskie natężenie agresji. Dla takich zwierząt relacja terapeutyczna może 
być zabawą i zaspokajaniem własnych potrzeb. Psy, podobnie jak ludzie, różnią 
się reaktywnością emocjonalną (temperamentem). Rozmaitość psich tempera-
mentów i zachowań pozwala wyróżnić grupę, dla której praca z osobą z niepeł-
nosprawnością nie stanowi obciążenia (Strelau, 2015). 

Od ok. 30 tysięcy lat pies towarzyszy człowiekowi w jego walce o codzienny 
byt. Co ciekawe, zwierzę to nie rywalizowało z człowiekiem pierwotnym o po-
karm, lecz współdziałało z nim w jego zdobywaniu. Fakt ten jawnie przeczy 
koncepcjom Charlesa Darwina (2011) oraz Thomasa Hanry’ego Huxleya (1873), 
według których walka o pożywienie odbywa się zarówno między poszczegól-
nymi gatunkami, jak i osobnikami tego samego rzędu. Tę nieścisłość w pracy 
twórcy teorii ewolucji zauważył wielki filozof rosyjski, a zarazem przyrodnik 
i biolog, Piotr Aleksiejewicz Kropotkin. Przeprowadził on liczne badania i ob-
serwacje w dziewiczych rejonach carskiej Rosji – Syberii i Mandżurii, które 
skłoniły go do następującej konstatacji: „[…] widziałem w świecie zwierzęcym 
pomoc wzajemną w takich rozmiarach, że doprowadziło mnie to do uznania 
jej za pierwszorzędny czynnik utrzymania życia, zachowania każdego gatunku 
oraz jego rozwoju” (Kropotkin, 2006, s. 19). Ipso facto Kropotkin przeciwsta-
wia darwinistycznej walce o byt pomoc wzajemną. Był on zdania, że „jest to 
instynkt, który się rozwijał pomiędzy zwierzętami i ludźmi stopniowo w cią-
gu nadzwyczajnie długich okresów rozwoju, instynkt, który nauczył zwierzęta 
i ludzi oceniać siłę, którą mogą czerpać z pomocy wzajemnej, instynkt, który 
dał im poznać radości płynące z życia społecznego” (tamże, s. 21). Dogoterapia 
wykorzystuje tę naturalną więź łączącą człowieka z psem. Jednocześnie stoi to 
w opozycji wobec nurtu filozofii zwanego transhumanizmem. Nurt ten, wywo-
dzący się z myśli Mikołaja Fiodorowa, zdefiniowany i nazwany przez Juliana 
Huxleya, zakłada, że drogą doskonalenia gatunku ludzkiego są zdobycze techni-
ki (Fedorov, 1990). W myśl transhumanizmu sformułowano konstrukt postczło-
wieka, który oznacza syntezę człowieka z wytworzoną przezeń maszyną (Hux-



Dogoterapia jako forma wsparcia osób z niepełnosprawnością 53

CNS nr 1(31) 2016, 51–64

ley, 2009). Idea dogoterapii jest przeciwstawna wobec transhumanizmu, gdyż 
odwołuje się do atawistycznej potrzeby relacji człowieka paleolitycznego z psem 
– jego wiernym towarzyszem doli i niedoli. W takim kontekście dogoterapia 
to metoda wykorzystująca zasoby genetycznie zaprogramowanych schematów 
poznawczych i behawioralnych, dla których cywilizacja stała się czynnikiem 
hamującym ich ekspresję. 

Rys historyczny 

Pierwsze wzmianki o dogoterapii sięgają końca XVIII w. (za: Reevy, Ozer, 
Ito, 2010). Wówczas to protestancka grupa wyznaniowa określająca się mianem 
Towarzystwa Przyjaciół (kwakrzy) założyła farmę York Retreat, w której osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną były poddawane terapii z udziałem psów 
(Chandler, 2012). Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był kupiec William Tuke, 
który zaobserwował, że umieszczanie osób niepełnosprawnych intelektualnie 
w przytułkach jedynie pogłębia ich alienację względem społeczeństwa (Pichot, 
2013). Pierwszą podopieczną farmy została Hannah Mills, która uprzednio znaj-
dowała się w państwowym przytułku York Asylum, gdzie poddawano ją pseu-
doleczeniu, polegającym głównie na biciu pacjentki (Reed, Nelson Sanderson, 
1999). Dopiero terapia ze wsparciem psów znacząco poprawiła jej stan. Niestety 
Mills zmarła kilka miesięcy później w wyniku ran odniesionych w przytułku. 
Warto podkreślić, że zajęcia prowadzone na farmie udostępniano dzieciom nie-
zależnie od ich wyznania. 

W Wielkiej Brytanii kwakrzy stali się prekursorami włączania zwierząt w te-
rapię osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rezultaty ich pracy były tak 
imponujące, że władze zezwoliły im na przejmowanie przytułków i przekształ-
canie ich w nowatorskie ośrodki. 24 i 31 marca 1830 r. ukazał się na łamach Illu-
strated London News artykuł nieznanego autora opisujący kwakierskie ośrodki, 
a w szczególności przeprowadzane tam zajęcia z udziałem zwierząt (Altschiller, 
2011). Dziennikarza zaskoczyło to, że kwakrzy nie stosowali wobec pacjentów 
przemocy, a terapię osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzili przy 
wsparciu psów. Mężczyznom przydzielano charty, a kobietom – spaniele i coc-
ker spaniele. Terapia stosowana przez kwakrów polegała na tym, że pacjenci zaj-
mowali się psami, tj. wyprowadzali je na spacery, karmili, czesali oraz głaskali. 
Dzisiejsza dogoterapia również obficie korzysta z tych rozwiązań. 

W XIX w. do spuścizny kwakierskiej nawiązała Florence Nightingale, która 
jako sanitariuszka uczestniczyła w wojnie krymskiej. Podczas tego konfliktu 
zbrojnego armie wykorzystywały psy do przenoszenia korespondencji. Już wte-
dy Brytyjka spostrzegła, że mają one zbawienny wpływ na rannych żołnierzy, 
którzy dzięki obecności czworonogów szybciej wracali do zdrowia. Dlatego też 
w swym podręczniku do pielęgniarstwa Notes on Nursing z 1860 r. propagowała 
dogoterapię, która – jej zdaniem – przyczyniała się do polepszenia pracy serca, 
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samokontroli, zmniejszania ataków paniki oraz łagodzenia napięcia nerwowego. 
Ponadto niwelowała ona objawy stresu pourazowego i wzmacniała w pacjentach 
poczucie odpowiedzialności (Nightingale, 2013). Nightingale zalecała także do-
goterapię dla pacjentów z niepełnosprawnością fizyczną. Gwoli ścisłości nale-
ży nadmienić, że jako pierwsza zwróciła ona uwagę na więź łączącą człowieka 
ze zwierzęciem, którą współcześni badacze określają mianem Human Animal 
Bond – HAB (Blazina, Boyraz, Shen-Miller, 2011). W 1919 r. władze USA stwo-
rzyły w Waszyngtonie specjalny szpital dla weteranów wojennych, w którym 
poddawano ich dogoterapii z udziałem buldogów, nowofundlandów, owczarków 
niemieckich oraz labradorów (D’Amore, Eckburg, 1976). 

Do lat 60. XX w. dogoterapię stosowano wyłącznie wobec osób dorosłych. Do-
piero psychiatra Boris Levinson wrócił do koncepcji kwakrów, tj. udziału psów 
w terapii dzieci z niepełnosprawnością. Ten amerykański lekarz nawiązał do prac 
Zygmunta Freuda, w których twórca psychoanalizy dowodził, że psy posiadają 
specjalny zmysł pozwalający im na właściwą ocenę charakteru i potrzeb pacjenta 
(Levinson, 1972). Levinson prowadził klasyczną psychoterapię poznawczo-be-
hawioralną. Podczas jednej z sesji terapeutycznych zauważył, że dziewięcioletni 
pacjent dobrze reaguje na kontakt z jego psem. Dlatego też czworonóg psychiatry 
brał na stałe udział w terapii dzieci autystycznych. Swoje obserwacje i spostrzeże-
nia zaprezentował w 1961 r. przed Amerykańskim Towarzystwem Psychologicz-
nym (The American Psychological Association – APA). Spotkały się one z różną 
reakcją środowiska medycznego. Zaledwie 16% z 319 psychologów odważyło się 
przeprowadzić sesje terapeutyczne z udziałem psów (tamże). Niezrażony niepo-
wodzeniem Levinson opublikował w 1962 r. książkę Pies jako koterapeuta (The 
Dog as Co-Therapist) oraz przełomowy artykuł w uznanym amerykańskim pe-
riodyku Mental Hygiene (nr 46, 1962), w którym dowodził poprawy dobrostanu 
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną poprzez kontakt z psem. Ukoronowa-
nie jego badań stanowi monografia Pet-oriented Child Psychotherapy. Levinson 
prowadził badania na dzieciach z zaburzeniami psychicznymi. Dzieci te zostały 
podzielone na kilka grup. W każdej z nich zajęcia były prowadzone z psem innej 
rasy – owczarkiem niemieckim, labradorem oraz szczeniętami (Levinson, 1969). 
Psychiatra wykazał, że najlepsze rezultaty osiągali podopieczni pracujący ze 
szczeniętami. U tych dzieci zaobserwowano mniejsze nasilenie objawów depresji 
oraz stanów napięcia nerwowego. Poza tym owi pacjenci mieli lepszą percepcję 
i szybciej reagowali na polecenia lekarza. 

Całą swą karierę zawodową Levinson poświęcił na doskonalenie metod do-
goterapii. Nic więc dziwnego, że został „ojcem założycielem” współczesnej te-
rapii z udziałem zwierząt, zwanej skrótowo AAT (Animal-Assisted Therapy). 
Jej podstawę stanowi koncepcja zakładająca, że pies jest swoistego rodzaju po-
średnikiem między terapeutą a pacjentem. Po zaprzestaniu aktywności zawodo-
wej przez Levinsona jego misję kontynuowało małżeństwo psychiatrów: Samuel 
Abraham Corson i Elizabeth O’Leary Corson, którzy pracowali na Stanowym 
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Uniwersytecie Ohio. Utrzymywali oni przy szpitalu stado psów, aby później 
mogły wziąć udział w eksperymencie mającym na celu ocenę interakcji między 
genetycznymi i psychosocjalnymi czynnikami w reakcji na stres a siłą więzi 
społecznych. W badaniu tym brały udział psy następujących ras: teriery szorst-
kowłose, border collie, beagle, labrador retriever, husky, owczarki niemieckie 
oraz mieszańce (Corson, O’Leary Corson, 1975, 1978). Psy pomagały w terapii 
pacjentom, którzy wcześniej nie odpowiadali na tradycyjne formy leczenia (np. 
leki, elektrowstrząsy). Dzięki dogoterapii przeważająca część pacjentów otwo-
rzyła się na psychoterapię oraz ustały u nich objawy wytwórcze. Umożliwiło 
to ich powrót do społeczeństwa. W eksperymencie brało udział 50 pacjentów, 
którzy od lat byli hospitalizowani w zakładach psychiatrycznych. U 47 spośród 
nich odnotowano diametralną poprawę zdrowia, uprawniającą ich do wypisania 
ze szpitala (Corson, O’Leary Corson, 1975, 1978). Należy zaznaczyć, że prze-
bieg tych badań był rejestrowany na kasetach video. Umożliwiło to udokumen-
towanie pozytywnych rezultatów dogoterapii, co było niezbitym dowodem dla 
psychiatrów negujących tę metodę leczenia. 

Zachęceni sukcesami dogoterapii prowadzonej z dziećmi z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, psychiatrzy postanowili wykorzystać tę metodę wśród więź-
niów. Osadzeni byli socjopatami oskarżonymi o morderstwa ze szczególnym 
okrucieństwem, gwałty oraz rozboje. W 1975 r. David Lee – psychiatra pracują-
cy w Lima State Hospital w Ohio – zainicjował program terapii z udziałem psów, 
który był realizowany przez rok (Lee, 1984). W eksperymencie uczestniczyło 
28 pacjentów i 30 psów (Cusack, 2014). Lee zaproponował, aby w badaniu brali 
udział podopieczni sześciu z 10 oddziałów zamkniętych. Po roku okazało się, 
że na oddziałach wyłączonych z dogoterapii odnotowano 12 bójek i trzy próby 
samobójcze. Natomiast na oddziałach, gdzie przeprowadzano zajęcia z udziałem 
psów, odbyła się tylko jedna bójka (tamże). Poza tym owi pacjenci byli mniej 
agresywni względem siebie oraz personelu medycznego (Wisocki, 2013). Mię-
dzy osadzonymi a psami wytworzyła się tak silna więź, że nie chcieli oni opu-
ścić szpitala, aby nie rozstawać się z czworonożnymi terapeutami. W tej sytuacji 
Lee wyprosił od dyrektorów placówek, do których następnie mieli trafić jego 
pacjenci, aby mogli oni zabrać z sobą swych psich terapeutów. 

Zwierzęca terapia wspomagająca: AAA, AAT, AAE, AAI, HAB, READ 

W latach 80. XX w. w krajach anglosaskich nastąpił dynamiczny rozwój do-
goterapii. Wówczas to w powszechnym obiegu pojawiły się takie terminy jak: 
Animal-Assisted Activities (AAA), Animal-Assisted Therapy (AAT), Animal-
Assisted Education (AAE), Animal Assisted Intervention (AAI), Human Animal 
Bond (HAB) oraz Reading Education Assistance Dogs (READ). 

AAA – to forma terapii ukierunkowana na interakcje między człowiekiem 
a zwierzęciem. Nie jest ona spersonalizowana dla konkretnego pacjenta. Dlatego 
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też nie ma określonego scenariusza, według którego miałaby zostać przeprowa-
dzana. Czynności podejmowane w ramach AAA mogą mieć formę czynną lub 
bierną. Do pierwszej zaliczamy bezpośredni kontakt człowieka ze zwierzęciem, 
który może przybrać formę głaskania czworonoga lub zabawy z nim. Druga zaś 
ogranicza się do jego obserwacji i może być traktowana jako sposób zapoznania 
się ze zwierzęciem. Do prowadzenia zajęć w ramach AAA nie są wymagane 
specjalne szkolenia ani dla osoby prowadzącej, ani dla samego zwierzęcia. Za-
pewne z tych powodów często odbywają się one bezpłatnie (Schöll, 2015). 

AAT – to terapia z udziałem zwierząt, która, w przeciwieństwie do AAA, ma 
ściśle wytoczone cele oraz dokumentację potwierdzającą jej przebieg. Ta forma 
dogoterapii musi być zindywidualizowana i odpowiadać potrzebom każdego pa-
cjenta. Można ją stosować u osób chorujących zarówno somatycznie, jak i psy-
chicznie. Należy podkreślić, że w terapii AAT zwierzę nie stanowi li tylko urozma-
icenia tradycyjnych zajęć, lecz jest ich elementem składowym. Zajęcia w ramach 
AAT są prowadzone przez profesjonalnych terapeutów, którzy dodatkowo poznali 
teoretyczne i praktyczne aspekty dogoterapii (Röger-Lakenbrink, 2011). 

AAE – przez edukację z udziałem zwierząt rozumiane są pedagogiczne formy 
wspierania dzieci i młodzieży. Zwierzę odgrywa tu rolę pośrednika pomiędzy pe-
dagogiem a uczniem, pobudzając funkcje kognitywne ucznia (Rozetti-Szymań-
ska, Wójcik, Pietras, 2010). Według standardów anglosaskich pies biorący udział 
w AAE musi uprzednio przejść pozytywnie dwa testy. Pierwszy z nich przepro-
wadza weterynarz-behawiorysta, który bada, czy pies może pracować z dziec-
kiem mającym specjalne potrzeby edukacyjne. Drugi zaś wykonywany jest przez 
trenera, który bada, czy u zwierzęcia nie występują przejawy agresji (Alper, 1993). 

AAI – interwencja z udziałem zwierząt jest nową formą terapii, która ma za 
zadanie stworzenie więzi między psem a pacjentem. Forma ta stanowi synte-
tyczne połączenie terapii AAT z AAE. Zajęcia terapeutyczne w ramach AAI 
odbywają się w specjalistycznych placówkach edukacyjnych w obecności opie-
kuna zwierzęcia. Poza tym psy są regularnie badane przez weterynarzy na obec-
ność pasożytów, by nie zarażały dzieci uczestniczących w terapii (Fine, 2015). 

HAB – to więź łącząca człowieka ze zwierzęciem. Termin ten stworzył psychia-
tra Leo K. Bustad (1983), który użył go po raz pierwszy podczas międzynarodo-
wej konferencji Human–Pet Relationship zorganizowanej w Wiedniu w paździer-
niku 1983 r. Według psychiatry zajmującej się dogoterapią – Cynthii K. Chandler 
(2012) – więź ta stanowi element kluczowy AAA oraz AAT i ma na celu wzmoc-
nienie procesów terapeutycznych między dzieckiem z niepełnosprawnością in-
telektualną a zwierzęciem. HAB łączy w sobie teorie społeczne, takie jak teoria 
przywiązania i hipoteza mediacji społecznej, z teoriami poznawczymi i modelami 
psychologii poznawczej. W teorii przywiązania opracowanej przez Johna Bowl-
by’ego pies jest „obiektem przejściowym” (transitional object) zapewniającym 
komfort, bezpieczeństwo i zmniejszenie stresu u dziecka z niepełnosprawnością 
intelektualną (za: Holmes, 2014). Hipoteza mediacji społecznej opiera się na zało-
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żeniu, że zwierzęta mogą służyć jako katalizatory i mediatorzy ludzkich interak-
cji społecznych. Przyspiesza to proces tworzenia się bliskich stosunków między 
dzieckiem a terapeutą (Reis, Judd, 2000). Osoby niepełnosprawne intelektualnie 
mają większą potrzebę włączenia zwierząt w interwencje terapeutyczne. Dlatego 
też hipoteza mediacji społecznej ma w tej populacji szersze zastosowanie. Pies 
normalizuje środowisko społeczne osoby dotkniętej niepełnosprawnością inte-
lektualną, która czuje się wyobcowana ze społeczeństwa (tamże). Fenomen HAB 
jest również wykorzystywany w nurcie psychologii tożsamości, która wyodrębnia 
trzy rodzaje „zaburzeń” tej ostatniej. Są to: lustrzane odbicie, wyidealizowanie 
oraz alter ego. Dogoterapia wykorzystywana jest przez terapeutów i psycholo-
gów dziecięcych najczęściej w pierwszym z wymienionych zaburzeń. Pies staje 
się wówczas powiernikiem dziecka, darząc je bezinteresownym uczuciem. Jest to 
szczególnie ważne w przypadku dzieci mających zły kontakt ze swoimi rodzica-
mi lub opiekunami oraz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, które czują 
się odrzucone przez społeczeństwo (Alper, 1993). Ważnym zagadnieniem psycho-
logii klinicznej dziecka jest właśnie problem dziecka odrzuconego przez grupę 
rówieśniczą. Kontakt z psem umożliwia tworzenie więzi społecznej przez takie 
dziecko i zapobiega głębszym zaburzeniom emocjonalnym. Wymaga to jednak 
weryfikacji empirycznej. Powszechnie wiadomo, że grupa rówieśnicza przejawia 
tendencje do stygmatyzowania odmienności. Odrzucenie przez grupę rówieśni-
czą ma bardzo poważne negatywne konsekwencje rozwojowe. Dzięki metodom 
wypracowanym przez psychologię tożsamości udało się dowieść, że dzieci trak-
tują psa jako integralną część samych siebie. Utrata tego zwierzęcia stanowi zaś 
dla nich przeżycie traumatyczne. W związku z tym postanowiono wykorzystać tę 
więź, tworząc program READ. 

READ – to nauka czytania z udziałem psów. Program ten został stworzony 
w 1999 r. (Schiro-Geist, Heimlich, 1997). Jest on skierowany do dzieci w wieku 
szkolnym, mających problemy z nauką czytania i pisania. W programie READ 
biorą udział wyłącznie psy, które posiadają certyfikat uprawniający je do pracy 
z dziećmi. Dzieci czytają na głos w obecności psów, dzięki czemu przezwycię-
żają lęk związany z publicznymi wystąpieniami. Ponadto rozbudowują słow-
nictwo oraz zwiększają rozumienie materiału czytanego (wierszy, czytanek, 
krótkich opowiadań). Zajęcia te są nadzorowane przez moderatora i pedago-
ga specjalnego. Ten kompleksowy program alfabetyzacji dzieci stosuje się już 
w ponad 3500 ośrodków na świecie, głównie w USA, Kanadzie, Włoszech i Fin-
landii (Dewitz i in., 2010). 

Stan badań potwierdzających skuteczność dogoterapii

Już od lat 70. XX w. naukowcy badają wpływ dogoterapii na poprawę życia 
i zdrowia objętych nią pacjentów. W prezentowanym artykule skupimy się wy-
łącznie na najnowszych ustaleniach badaczy. 
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W 2000 r. specjalistki w dziedzinie psychiatrii Carolyn A. Marr, Linda 
French i Donna Thompson przeprowadziły badanie na grupie 69 pacjentów 
uzależnionych od substancji psychoaktywnych, którzy byli hospitalizowani na 
zamkniętym oddziale psychiatrycznym. Owi pacjenci zostali poddani terapii 
AAT. Zajęcia z udziałem psów odbywały się codziennie przez jeden miesiąc. 
Instrumentem pomiaru był test Social Behavior Scale. Eksperyment wykazał, że 
pacjenci zaczęli ze sobą współpracować, byli chętni do niesienia pomocy oraz 
zanikły u nich myśli suicydalne (Marr, French, Thompson, 2000). 

Kathie M. Cole, Anna Gawlinski, Neil Steers i Jenny Kotlerman przeprowa-
dzili w 2007 r. eksperyment z udziałem 76 pacjentów z problemami kardiolo-
gicznymi. Zostali oni podzieleni na trzy grupy. Pierwsza z nich odbywała zajęcia 
z udziałem psa wizytującego. Druga uczestniczyła w zajęciach prowadzonych 
przez wolontariusza. Natomiast trzecia grupa była poddawana wyłącznie far-
makoterapii. Największą poprawę zdrowia zaobserwowano u pacjentów, którzy 
uczestniczyli w dogoterapii. Zmniejszył się u nich poziom lęku oraz poprawiła 
się akcja serca. Dlatego też można było zmniejszyć tym chorym dawki leków 
kardiologicznych (Cole i in., 2007). 

W 2008 r. Rebecca A. Johnson zbadała skuteczność dogoterapii na próbie 
30 pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową, którzy odbyli już radiote-
rapię. Badani zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza z nich miała zajęcia 
z udziałem 12 psów wizytujących. Sesje terapeutyczne trwały 15 minut i były 
prowadzone przez trzy tygodnie. Druga grupa również uczestniczyła w dogote-
rapii z udziałem 12 psów, a zajęcia trwały cztery tygodnie. Naukowcy dowiedli, 
że u pacjentów z obu grup zmniejszył się poziom stresu. Poza tym wyniki ich 
badań były znacznie lepsze niż przed zajęciami dogoterapeutycznymi oraz po-
lepszył się ich ogólny stan zdrowia (Johnson i in., 2008). 

Mary Kaminski, Teresa Pellino i Joel Wish przeprowadzili w 2002 r. ekspe-
ryment mający na celu ocenę skuteczności dogoterapii u dzieci z przewlekłymi 
zaburzeniami emocjonalnymi. W badaniu tym wzięło udział 70 dzieci w wieku 
powyżej 5 lat. Brały one udział w zajęciach z udziałem psa wizytującego, or-
ganizowanych raz w tygodniu. Wśród badanych wzrósł poziom zadowolenia. 
Ponadto lepiej radzili sobie oni ze wzburzeniem emocjonalnym. Zmniejszono 
im także dawkę podawanego kortyzolu (Kaminski, Pellino, Wish, 2002). 

W 2005 r. Patricia Lutwack-Bloom przeprowadziła eksperyment mający na 
celu określenie wpływu dogoterapii na pacjentów geriatrycznych. Wzięło w nim 
udział 68 pensjonariuszy domów opieki. Brali oni udział w zajęciach z udzia-
łem psa przez pół roku. Sesje terapeutyczne odbywały się trzy razy w tygodniu 
i trwały 15–20 minut. Jako instrument pomiaru wykorzystano Geriatric Depres-
sion Scale (GDS). Wyniki wykazały znaczną poprawę nastroju seniorów oraz 
zmniejszenie objawów depresji (Lutwack-Bloom, Wijewickrama, Smith, 2005). 

Francois Martin i Jennifer Farnum chcieli ocenić wpływ dogoterapii na 
dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. W tym celu wykonali w 2002 r. 



Dogoterapia jako forma wsparcia osób z niepełnosprawnością 59

CNS nr 1(31) 2016, 51–64

eksperyment na próbie 10 pacjentów w wieku 3–13 lat. Brali oni udział w 15 
sesjach terapeutycznych z udziałem psa, 15 sesjach z udziałem maskotki 
w kształcie psa oraz 15 zajęć z piłką. Przebieg całego eksperymentu był nagry-
wany w celu weryfikacji jego wyników. Badanie wykazało, że dzieci biorące 
w nim udział były szczęśliwsze niż przed terapią, bardziej skoncentrowane, 
świadome swoich środowisk społecznych i miały więcej energii. Interakcja 
z psem terapeutycznym spowodowała, że mali pacjenci częściej mówili o so-
bie i swoich potrzebach. Dlatego też naukowcy ci postrzegają dogoterapię jako 
najodpowiedniejszą formę terapii dla dzieci z zaburzeniami rozwoju (Martin, 
Farnum, 2002). 

W 2008 r. Kristin A. Phelps oceniła skuteczność dogoterapii na próbie 5 pa-
cjentów z domu opieki senioralnej, u których zdiagnozowano objawy depresji 
i problemy z komunikacją społeczną. Badani uczestniczyli w zajęciach z udzia-
łem specjalnie wyszkolonego psa. Sesje terapeutyczne trwały 5–10 minut i były 
prowadzone przez sześć tygodni. Jako instrument pomiaru zastosowano GDS 
oraz Positive Affect Negative Affect Schedule (PANAS). U grupy badanej 
stwierdzono znaczną poprawę nastroju oraz pozytywną interakcję społeczną 
(Phelps i in., 2008). 

W 2014 r. specjalistki w dziedzinie psychiatrii z Uniwersytetu Memphis Ka-
therine Brown, Lindsey Swanson oraz Chrisann Schiro-Geist opublikowały wy-
niki badań przeprowadzone na grupie 20 osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną w wieku 17–50 lat. Czternaście spośród nich uczestniczyło w zajęciach 
terapeutycznych z udziałem psa. Pozostałych sześć (grupa kontrolna) miało kon-
takt wyłącznie z maskotką przedstawiającą psa. Sesje terapeutyczne AAT trwa-
ły 20 minut i były przeprowadzane dwa razy w tygodniu przez osiem tygodni 
w lecie 2013 r. W eksperymencie brały udział psy następujących ras: owczarek 
niemiecki, golden retriever oraz pirenejski pies górski. Przebieg badania był na-
grywany. Dowiedziono, że dogoterapia wzmacnia interakcje społeczne, spraw-
ność manualną, koncentrację i komunikatywność. Zmniejsza ona także napięcie 
nerwowe (Brown, Swanson, Schiro-Geist, 2014). 

Poza wymienionymi już jednostkami klinicznymi, dogoterapię stosuje się 
również wobec pacjentów mających następujące choroby: schizofrenię, fobie, 
uzależnienia, choroby naczyniowe, otępienie, porażenie mózgowe, reumatoidal-
ne zapalenie stawów oraz AIDS (Dimitrijević, 2009). Ten rodzaj terapii najczę-
ściej wykorzystywany jest w pracy z dziećmi ze zdiagnozowanym autyzmem. 
Właśnie tę grupę pacjentów zbadała Olga Solomon w latach 2003–2005. Prze-
prowadziła ona eksperyment na próbie pięciorga dzieci w wieku 4–14 lat, które 
uczestniczyły w dogoterapii. Troje z nich miało zaburzoną komunikację, u po-
zostałych dwojga występowała zaś łagodniejsza forma autyzmu. Sesje terapeu-
tyczne odbywały się z udziałem owczarka australijskiego, a czas ich trwania 
był sukcesywnie wydłużany z 45 minut do dwóch godzin. Przebieg zajęć tera-
peutycznych był rejestrowany. Po ich zakończeniu zaobserwowano, że dzieci 
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z autyzmem zaczęły reagować na bodźce oraz wykonywać polecenia terapeuty. 
Ponadto poprawił się ich nastrój i samopoczucie (Solomon, 2010). 

Dogoterapią jako metodą leczenia dzieci z autyzmem zajęli się także naukow-
cy z Chile i USA – Reiley Reed, Lilian Ferrer i Natalia Villegas. Przeprowadzili 
oni eksperyment na próbie 42 małych pacjentów, którzy brali udział w sesjach 
terapeutycznych AAT. Obecność psa terapeutycznego zmniejszyła u badanych 
poziom stresu, jednocześnie zwiększając ich potencjał intelektualny. Dzieci 
otworzyły się również na współpracę z pedagogami (Reed, Ferrer, Villegas, 
2012). Do analogicznych wniosków doszli amerykańscy psycholodzy klinicz-
ni – Mona J. Sams, Elizabeth V. Fortney i Stan Willenbring. Zaobserwowali 
oni znaczną poprawę zdrowia u 22 dzieci z autyzmem w wieku 7–13 lat, które 
uprzednio zostały poddane dogoterapii (Sams, Fortney, Willenbring, 2006). 

Należy podkreślić, że wymienione badania nie spełniają standardów stosowa-
nych w medycynie opartej na faktach. Ewaluacja skuteczności dogoterapii powinna 
być wykonana na dużej grupie pacjentów, z licznymi grupami kontrolnymi i w po-
dwójnej ślepej próbie. Dopiero tak przeprowadzone eksperymenty mogą wykazać 
jednoznacznie kliniczną skuteczność dogoterapii. Stosując popularną w pedagogi-
ce metodę hermeneutyczną oraz studium przypadku, należy zauważyć, że terapia 
z udziałem psa bywa często skuteczna w kontekście idiograficznym. 

Kontrowersje i obiekcje wobec dogoterapii

Mimo ewidentnych korzyści płynących z obecności psów w procesie tera-
peutycznym, nadal ta forma terapii spotyka się z różnorakimi zarzutami oraz 
krytyką. Przepisy sanitarne w dalszym ciągu skutecznie utrudniają rozpropago-
wanie dogoterapii. Pies może być nosicielem chorób pasożytniczych oraz infek-
cji. Istnieje prawdopodobieństwo przeniesienia ich na ludzi. Ma to szczególne 
znaczenie wtedy, gdy sesje terapeutyczne z udziałem psa są prowadzone w szpi-
talach, szkołach lub domach opieki. Należy jednak podkreślić, że zwierzęta te 
są szkolone, by nie lizać twarzy i rąk pacjentów ani ich nie podrapać. Poza tym 
podopieczni są zobligowani do mycia rąk zarówno przed wizytą psa, jak i po 
niej. W wielu szkołach i szpitalach stosuje się także specjalne maty jednorazo-
wego użytku, na których pies siada (Jalongo, Astorino, Bomboy, 2004). 

Kolejną spośród przeszkód piętrzących się przed dogoterapią są alergie, które 
stanowią plagę XXI w. Dlatego też przed przystąpieniem nowego pacjenta do 
zajęć z psem przeprowadza się z tym pierwszym wywiad na okoliczność zdia-
gnozowanych alergii. W celu minimalizacji tego zagrożenia psy terapeutyczne 
są regularnie kąpane i czesane bezpośrednio przed zajęciami z pacjentem. 

Wskutek migracji współczesny świat nabrał cech multikulturowości. Jednak 
nie w każdej kulturze pies jest postrzegany jako terapeuta. W kulturze azjatyc-
kiej oraz bliskowschodniej zwierzęta te uważane są za nieczyste, zbędne lub 
wręcz jako element ludzkiego jadłospisu [sic!]. 
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Dogoterapia w Polsce na tle rozwiązań anglosaskich

W artykule odwołujemy się do rozwiązań anglosaskich. To w tych krajach 
opracowano metody wsparcia osób z niepełnosprawnością przez zwierzęta, 
w tym głównie psy, co przedstawiliśmy w rysie historycznym. Dlatego też cyto-
wana przez nas literatura jest w przeważającej mierze anglojęzyczna. 

Początki dogoterapii w Polsce są datowane na rok 1987, a za jej prekursorkę 
w naszym kraju uważa się Marię Czerwińską. Prowadziła ona zajęcia terapeu-
tyczne z udziałem psów skierowane do dzieci niewidomych i słabowidzących. 
To właśnie ona spopularyzowała termin „dogoterapia” (czeneka.org). W 2005 r. 
fundacje: Ama Canem z Łodzi, Cane Pro Humano z Kcyni (woj. kujawsko-po-
morskie), Cze-Ne-Ka z Warszawy, Dogtor z Gdyni i Właśnie tak! z Bydgoszczy 
powołały do życia Polski Związek Dogoterapii. Na skutek animozji wewnętrz-
nych rok później powstała konkurencyjna organizacja – Polskie Towarzystwo 
Kynoterapeutyczne (PTK) (psiarnia.naszepsy.eu).

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zalegalizowało zawód „kynote-
rapeuta (dogoterapeuta)” pod numerem 323007, zaliczając go do grupy ele-
mentarnej 3230, tj.: „praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne 
metody terapii” (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby 
rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz. U. 2014, poz. 1145). Mimo to nie 
ma uregulowań prawnych, które stricte określałyby certyfikaty, jakimi mu-
siałby się legitymować zawodowy kynoterapeuta. W związku z tym dogotera-
peuci zrzeszeni w PTK podjęli oddolną próbę wypracowania technik szkoleń 
oraz metod certyfikacji kynoterapeutów oraz ich psów. Stworzono trzy stop-
nie kwalifikacji kynoterapeuty. Najniższym z nich jest asystent kynoterapii, 
następnie – kynoterapeuta, a najwyższym – specjalista-kynoterapeuta. PTK 
stworzyło także polskie nazewnictwo dla form dogoterapii. Są to: spotkanie 
z psem (SP), terapia z psem (TP) oraz edukacja z psem (EP) (kynoterapia.eu). 
Określenia te odpowiadają terminom anglojęzycznym, kolejno: AAA, AAT 
oraz AAE. Poza tym należy nadmienić, że PTK prowadzi rejestr certyfikowa-
nych kynoterapeutów. 

W krajach anglosaskich istnieje tylko jeden stopień kwalifikacji kynotera-
peuty, o który mogą się ubiegać osoby o różnym wykształceniu. Preferowani są 
jednak: pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci, weterynarze 
oraz lekarze. Nie ma również ras psów, które byłyby polecane bądź odradzane 
w dogoterapii. Dlatego też chętnie przyjmowane są zwierzęta ze schronisk. 
Poza tym pies otrzymuje certyfikat uprawniający go do prowadzenia zajęć 
terapeutycznych dożywotnio. Może być on cofnięty jedynie w przypadku wy-
stąpienia sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu pacjenta (deltasociety.com.au; 
assistancedogseurope.org; assistancedogsinternational.org). Gwoli ścisłości 
należy podkreślić, że PTK nie jest członkiem Europejskiej Organizacji Dogo-
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terapeutycznej – ADEu (Assistance Dogs Europe, assistancedogseurope.org/
members/), ani nawet do niej nie kandyduje.

Zakończenie

Celem współcześnie rozumianej pedagogiki specjalnej jest próba inkluzji 
społecznej. W tym kontekście terapia z udziałem psa stanowi ważny element 
pomocy osobom z niepełnosprawnością. Traktując psa jako naturalny element 
stada ludzkiego, kontakt osoby niepełnosprawnej ze zwierzęciem trzeba uznać 
za istotny element formowania pełnego jej uczestnictwa w życiu społecznym. 
Uważamy zatem, że dogoterapię, traktowaną jako część składową praktyki spo-
łecznej zawodu pedagoga specjalnego, należy rozwijać i wspierać. Takie założe-
nie wymaga jednak prowadzenia rzetelnych badań nad rzeczywistą skuteczno-
ścią terapii z udziałem zwierząt. 
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DOGOTERAPIA JAKO FORMA WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Streszczenie

Celem współcześnie rozumianej pedagogiki specjalnej jest pełna inkluzja społeczna osoby 
dotkniętej zaburzeniem. Jedną z metod wspierania terapeutycznego stanowi praca z udziałem 
zwierząt, w tym psów. Pies domowy koewoluował z człowiekiem, stając się ważnym elemen-
tem wielu rodzin kontenerującym emocje. Kontakt osoby z niepełnosprawnością z psem może 
korzystnie oddziaływać na procesy emocjonalne i poznawcze oraz przyczyniać się do lepszego 
przystosowania społecznego. W artykule krytycznie odniesiono się do badań naukowych doty-
czących skuteczności dogoterapii, zwracając uwagę, że nie spełniają one standardów medycyny 
opartej na faktach. Kontakt człowieka z psem może jednak mieć znaczenia terapeutyczne, na co 
wskazuje analiza studium przypadku wielu pacjentów.

Słowa kluczowe: pedagogika specjalna, pies, dogoterapia, niepełnosprawność

DOG THERAPY AS A FORM OF SUPPORT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES

Abstract

The aim of special education today is to socially include people affected by a disorder. One of 
the ways to enhance the effectiveness of therapy is to work with animals, including dogs. The do-
mestic dog has become an important part of many families and has proven to help discharge emo-
tions. Interactions between a person with disability and a dog can favorably influence emotional 
and cognitive processes and contribute to better social adjustment. This article takes a critical 
stance on research on the effectiveness of dog therapy, noting that it does not meet the standards of 
evidence-based medicine. Interactions between dogs and humans may, however, have therapeutic 
significance, as evidenced and reported by analysis of many patients’ case studies.

Key words: special education, dog, dog therapy, disability
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Wprowadzenie

Szeroko rozumiana rehabilitacja to proces, którego głównym zadaniem jest 
rozwijanie u osób z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu maksymalnych zdolno-
ści do wykonywania podstawowych codziennych zajęć, przygotowanie do pracy 
zawodowej oraz stwarzanie korzystnych warunków do kontaktów z otoczeniem 
fizycznym i ze środowiskiem społecznym (Hulek, 1977, s. 22).

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele różnych definicji rehabilitacji 
w zależności od jej rodzaju oraz efektów, do jakich ma doprowadzić.

Rehabilitacja (łac. re – znów i habilitatio – zdolny, przywrócony) oznacza 
przywrócenie komuś utraconych wartości, np. praw, miejsca w społeczeństwie, 
mimo istniejącego w dalszym ciągu kalectwa, ślepoty, głuchoty, upośledzenia 
umysłowego lub innego odchylenia od normy (Kirejczyk, 1981, s. 168). Wielo-
aspektowa rehabilitacja jest długotrwałym działaniem zmierzającym do wie-
loprofilowego usprawnienia osób niepełnosprawnych. Ma ona za zadanie przy-
wracać osoby niepełnosprawne do samodzielnego i aktywnego udziału w życiu 
społecznym i zawodowym.

W Światowym Programie Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych re-
habilitacja rozumiana jest jako proces zorientowany na określony cel i umożli-
wiający osobie niepełnosprawnej osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjo-
nalnego: umysłowego, fizycznego i (albo) społecznego, pozwalającego danej 
osobie na uzyskanie podstaw do zmiany swojego życia. Pojęciem tym obejmuje 
się również środki mające kompensować utratę albo ograniczenie danej funkcji 
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(np. przy użyciu jakiejś pomocy technicznej) oraz środki ułatwiające przystoso-
wanie i readaptację społeczną (Ossowski, 1999, s. 150).

Krótka historia rozwoju rehabilitacji w Europie rozpoczyna się w średnio-
wieczu, które chlubnie zapisuje się w rozwoju ortopedii, rehabilitacji i prote-
zowania. Francuski cyrulik Ambroży Paré w XVI w. wprowadził, poza nową 
techniką amputacji kończyn, zaopatrzenie protetyczne. Pierwszy w Europie 
zaopatrywał osobę po amputacji w protezę drewnianą kończyny dolnej. Od 
tego czasu nastąpił szybki rozwój metod protezowania i ortotyki. W XVII w. 
włoski chirurg Pietro de Marchetti zaopatrzył ówczesnego marszałka Francji 
w protezę ręki umożliwiającą mu trzymanie szabli. Angielski lekarz Francis 
Glisson (1597–1677) wprowadził nowe metody w leczeniu skrzywień kręgosłu-
pa. Jego pomysłem jest skórzana pętla potrzebna do stosowania wyciągu osio-
wego kręgosłupa za głowę. Podał też zasady gimnastyki korekcyjnej w skrzy-
wieniach kręgosłupa. Wadami postawy u dzieci zajmował się także francuski 
chirurg Nicolas Andry, który wprowadził do nauki pojęcie ortopedii. Pod ko-
niec XVII w. i później powstały w Europie liczne zakłady gimnastyki leczni-
czej. Szczyt rozwoju rehabilitacji przypada na okres międzywojenny, kiedy to 
pojawiła się rzesza inwalidów wojennych. Druga wojna światowa ponownie 
zrodziła potrzeby tworzenia i rozwoju światowych ośrodków rehabilitacji.

Inicjatorem rehabilitacji ruchowej w Polsce był prof. Ludwik Bierkowski 
(1801–1860). Urodził się w Poznaniu, studia medyczne ukończył w Berlinie. 
W 1830 r. rozpoczął pracę w Katedrze Chirurgii w Krakowie. Pierwszy w Polsce 
wprowadził w chirurgii znieczulenie eterowe. W 1837 r. otworzył szkołę gim-
nastyczną. Napisał pracę pod tytułem Kilka słów o ważności, potrzebie i użytku 
gimnastyki. Stworzył trwałe podstawy ortopedii i rehabilitacji.

W 1892 r. w Warszawie został otworzony Zakład Gimnastyki Inwalidzkiej. 
Kierowała nim Halina Kuczalska. Pierwszą wyższą uczelnią, która wpro-
wadziła (w 1925 r.) do programu nauczania zajęcia z gimnastyki leczniczej 
i masażu, była Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W War-
szawie kursy gimnastyki wyrównawczej prowadziła II Klinika Chorób We-
wnętrznych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1930–1939. Rozwój re-
habilitacji nastąpił po II wojnie światowej. Podstawy rehabilitacji stworzył 
wielki uczony – prof. Wiktor Dega; on także przyczynił się do nadania jej 
światowego rozgłosu.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej „rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, 
leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych 
i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym udziale tych osób, 
możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji 
społecznej” (Dz. U. 1997, nr 123, poz. 776, art. 7.1). Z kolei według Światowej 
Organizacji Zdrowia rehabilitacja to kompleksowe oraz skoordynowane stoso-
wanie środków medycznych, socjalnych i zawodowych, mające na celu uspraw-
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nienie osób z naruszoną sprawnością organizmu i uzyskanie możliwie najlep-
szego stanu funkcjonalnego (za: Dykcik, 1998, s. 356).

Rehabilitacja jest również definiowana jako „[…] proces zmierzający w pierw-
szym rzędzie do odbudowy i uzupełnienia fizycznych zdolności i sprawności 
umysłowej, w którym istotny jest udział nie jednej, lecz wielu specjalności” (Hu-
lek, 1969, s. 23).

Dega (1973) rehabilitację nazywał procesem, który łączy oddziaływanie 
o różnym charakterze i zakresie, aby przywrócenie utraconych sprawności 
było jak najpełniejsze, możliwie wczesne i trwałe. Jako prekursor polskiej 
rehabilitacji wymienił cztery podstawowe cele i cechy rehabilitacji, a miano-
wicie:
• wczesność zapoczątkowania, jeśli to możliwe już na etapie leczenia;
• powszechność – jest ona dostępna dla wszystkich potrzebujących i obejmuje 

wszystkie specjalności w lecznictwie zamkniętym i otwartym;
• ciągłość – rehabilitacja lecznicza, zawodowa i społeczna są ze sobą ściśle 

powiązane i prowadzone aż do uzyskania pełnej sprawności;
• kompleksowość, tj. uwzględnia od początku wszystkie jej etapy, czyli leczni-

czy, społeczny i psychologiczny (tamże, s. 20).
Każda osoba niepełnosprawna wymagająca rehabilitacji powinna korzystać 

ze wszystkich możliwości, jakie stwarza jej wieloaspektowość tego procesu, po-
nieważ tylko całościowe podejście do pacjenta rokuje nadzieje na jego powrót 
do zdrowia, na tyle, na ile to możliwe. Zdaniem Tadeusza Witkowskiego (1991, 
s. 56), rehabilitacja jest traktowana jako proces przywracania nie tylko utraco-
nych wartości, lecz także utraconych sprawności bądź funkcji.

W rehabilitacji jako postępowaniu kompleksowym wyróżniamy trzy kierun-
ki działania: leczniczo-medyczny, zawodowy i społeczny. Stąd przyjęte są obec-
nie określenia: rehabilitacja lecznicza lub rehabilitacja medyczna, rehabilitacja 
zawodowa oraz rehabilitacja społeczna (Milanowska, 1994, s. 98).

Rehabilitacja lecznicza jest procesem medyczno-społecznym, który zapew-
nia ubezpieczonym kompleksową realizację świadczeń (porady lekarzy rehabi-
litacji i zabiegi fizjoterapeutyczne) wykonywanych przez poradnie rehabilitacyj-
ne, zakłady oraz gabinety.

Cele rehabilitacji leczniczej są ukierunkowane na:
• profilaktykę upośledzenia sprawności fizycznej i psychicznej u dzieci z wro-

dzonymi lub okołoporodowymi ubytkami sprawności,
• profilaktykę przewlekłego stanu upośledzenia sprawności fizycznej i psy-

chicznej oraz stanu trwałego kalectwa,
• skrócenie okresu niewydolności fizycznej i psychicznej oraz zaburzeń funk-

cjonalnych,
• kompensację ubytków funkcji uszkodzonych narządów i układów organizmu 

ludzkiego (tamże).
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W dalszej części artykułu zostaną przedstawione stosowane współcześnie 
metody rehabilitacji. Do najczęściej stosowanych metod w przypadku osób ze 
schorzeniami neurologicznymi zalicza się kinezyterapię i fizykoterapię.

Fizjoterapia jest pojęciem nierozerwalnie związanym z rehabilitacją me-
dyczną. Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystu-
jących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Specjalistami z zakresu 
stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci.

Do najczęściej stosowanych metod rehabilitacji fizjoterapeutycznej zalicza 
się: klimatoterapię, balneoterapię, hydroterapię i kinezyterapię.

Klimatoterapia to dziedzina fizykoterapii wykorzystująca do celów leczni-
czych czynniki klimatu, takie jak: temperatura, ruch i wilgotność powietrza, 
a także promieniowanie słoneczne. Zróżnicowanie bodźców klimatycznych jest 
związane przede wszystkim z położeniem geograficznym, wysokością nad po-
ziomem morza, ukształtowaniem i stopniem pokrycia terenu przez roślinność 
oraz jej składem gatunkowym, a także rodzajem gleby (Helbin, Kolarzyk, 2005, 
s. 22).

Balneoterapia wykorzystuje wody mineralne, peloidy i gazy. Wody mine-
ralne są stosowane do kąpieli leczniczych, kuracji pitnej i inhalacji. Do bal-
neoterapii należy peloidoterapia, w której wykorzystuje się borowinę. Zabiegi 
borowinowe polegają na okładach całkowitych i częściowych, kąpielach, nasia-
dówkach, stosowaniu tamponów borowinowych i pasty borowinowej (tamże, 
s. 22). Borowina wywołuje przekrwienie naczyń powierzchniowych i głębokich 
oraz rozluźnia tkankę łączną i mięśnie. Ćwiczenia prowadzone w wodzie wyko-
nuje się z mniejszym wysiłkiem.

W hydroterapii, czyli wodolecznictwie, woda występuje w postaci cieczy 
oraz pary wodnej. Stosuje się ją do celów higienicznych (kąpiel lub omywanie), 
rekreacyjno-hartujących i leczniczych.

Usprawnianie w hydroterapii przebiega w formie kąpieli gorącej i zimnej, 
polewania, nacierania, okładów, natrysków. Podwyższona temperatura wody 
powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych (Janicki, Rewerski, 1994, s. 117).

Kinezyterapia polega na leczeniu ruchem, czyli na gimnastyce leczniczej. Jej 
podstawą są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym 
wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest usunięcie – na tyle, na ile to 
tylko możliwe – niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji.

Celem usprawniania ruchowego chorego jest poprawienie jego siły mię-
śniowej i ogólnej kondycji fizycznej. Prowadzi to do skompensowania zabu-
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rzeń koordynacji i utrzymania pewnego zakresu ruchów czynnych w stawach. 
Celem stosowanych metod są również: normalizacja napięcia mięśniowego, 
utrzymanie równowagi, zapobieganie zanikowi mięśni oraz przeciwdziałanie 
zmęczeniu.

W skład zalecanych ćwiczeń fizycznych wchodzą ćwiczenia rozciągające, 
zwiększające elastyczność mięśni i zakres ruchomości w stawach oraz zmniej-
szające spastyczność. Są to:
• ćwiczenia dynamiczne – oddechowe i relaksujące, 
• ćwiczenia równoważne – poprawiające równowagę, ułatwiające samokontro-

lę i stabilność przy poruszaniu się,
• ćwiczenia koordynacyjne – poprawiające zborność ruchów, ułatwiające poru-

szanie się oraz eliminujące nadmierne zużycie energii spowodowane brakiem 
koordynacji.
Do metod kinezyterapeutycznych, najczęściej stosowanych przy stwardnie-

niu rozsianym, zaliczamy: proprioreceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe 
(PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) oraz metodę neurorozwo-
jową (NDT–Bobath – Neuro-Developmental Treatment). Podstawą ich działa-
nia terapeutycznego jest odtwarzanie naturalnego ruchu człowieka (Frankel 
i in., 1998).

Proprioreceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe to terapia, której pod-
stawowym celem jest poprawa zaburzonej funkcji. Cel ten uzyskuje się przy 
wykorzystaniu siły mięśniowej i zakresu ruchomości. Zgodnie z tą koncepcją 
pacjent jest postrzegany całościowo, a w terapii wykorzystuje się silne i zdro-
we regiony ciała. Wzorce kompleksowych ruchów stanowią zatem podstawę do 
stosowania różnych technik w PNF. Tak prowadzone leczenie pozwala na pełne 
wykorzystanie rezerw organizmu, motywując do dalszego działania i zapew-
niając bezbolesną pracę. Metoda ta pozwala na ćwiczenia w różnych pozycjach, 
także na materacu. Usprawnia ona chód oraz umożliwia ćwiczenie mięśni mi-
micznych. Poprawia funkcję oddychania, żucia i połykania. W terapii PNF to 
chory określa zakres i granice działania. Ustala też cele tej terapii.

Fizjoterapeuta przygotowuje pacjenta do wykonywania konkretnych czynno-
ści, np. zmiany pozycji ciała w pozycji leżącej, siedzącej i stojącej. Zadaniem te-
rapeuty jest torowanie zaburzonych funkcji chorego poprzez stosowanie technik 
uczących ruchu, koordynacji, zabiegów stabilizujących, rozluźniających, prze-
ciwbólowych i innych (Woszczak, 2005, s. 130–133).

Metoda NDT–Bobath skupia się na przystosowaniu pacjenta do partycypacji 
w życiu codziennym z uwzględnieniem jego poziomu aktywności i współistnie-
jących zaburzeń zachowań oraz kontroli motorycznej konsekwencji urazu i jego 
wpływu na możliwość wykonywania ruchu.

W pracy metodą NDT–Bobath kładzie się szczególny nacisk na:
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• normalizację i torowanie prawidłowego napięcia mięśni odpowiadających za 
prawidłową postawę i prawidłowy wzorzec ruchowy, 

• dynamiczne prowadzenie pacjenta w kierunku samodzielności poprzez 
zwiększenie jego własnej aktywności,

• przygotowanie pacjenta, za pomocą określonych ćwiczeń, do wykonywania 
konkretnych czynności dnia codziennego,

• dążenie do wyhamowywania reakcji nieprawidłowych oraz uzyskania kon-
trolowanych ruchów selektywnych.

Kolejną metodą fizjoterapeutyczną stosowaną w rehabilitacji jest Metoda 
Brunstrom. Została ona opisana w latach 60. XX w. przez Singe Brunstrom. 
Usprawnianie tą metodą polega na wykorzystaniu zaobserwowanych u osób 
z porażeniem połowicznym patologicznych synergii zgięciowych i wyprost-
nych. Synergie te stanowią stereotypowe, automatyczne odruchy, obejmujące 
kończyny górne i dolne, skoordynowane na poziomie rdzenia kręgowego (Za-
błocki, 1998, s. 50).

Na początku usprawniania dąży się do wyrobienia patologicznych odruchów 
(czyli wyuczenia synergii), a następnie – do ich opanowania i zwolnienia czyn-
ności dowolnych. Stosuje się przy tym ćwiczenia oporowe, przeciwstronne od-
ruchy toniczne, bodźce czuciowe i stymulację werbalną oraz wizualną. Metoda 
zaleca przyjmowanie odpowiednich pozycji podczas wykonywania ćwiczeń, 
traktując je jako terapeutyczne (Michałowicz, 2001, s. 200).

Metoda Rood opracowana została przez fizjoterapeutkę z USA – Margaret 
Rood i ma związek z neurofizjologicznym podejściem do usprawniania. Łączy 
się tu stabilizację z ruchem i dąży do kształtowania funkcji automatycznych, 
somatycznych oraz psychicznych. Metoda ta zakłada, że drażnienie receptorów 
powoduje aktywizację, ułatwia bądź hamuje reakcje poruszania się lub trzyma-
nia. Reakcje takie wywoływane są automatycznie różnymi sposobami stymula-
cji włókien nerwowych.

Głównym celem metody Rood jest powstawanie skoordynowanego ruchu. 
Bierze się pod uwagę poziom rozwoju motorycznego pacjenta. Uwzględnia się 
przy tym właściwości mięśni i funkcję receptorów właściwych dla danego etapu 
rozwoju motorycznego (Zabłocki, 1998, s. 48).

Stosuje się różne sposoby stymulacji, np.: pędzlowanie, pocieranie lodem, 
dotykanie, kompresje, klepania, pchnięcia, wydłużenia. Środkami wspomagają-
cymi usprawnianie są: wibrator lub ciągi gumowe, stanowiące opór dla niektó-
rych ruchów. Omawiana metoda proponuje wprowadzenie, do ogólnych ćwiczeń 
ruchowych, bodźców czuciowych na skórę, mięśnie i stawy. Wykorzystuje ona 
wiele sposobów stymulacji połączonej z oddechem, połykaniem i mową. Me-
toda ta zapoczątkowała w usprawnianiu łączenie środków senso-psycho-moto-
rycznych (tamże, s. 48).
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Metoda McKenziego – Mechanical Diagnosis and Therapy (MDT) jest 
przeznaczona do badania, leczenia i profilaktyki bólów kręgosłupa. Ostatnio 
stosowanie tej metody zostało rozszerzone na stawy obwodowe.

W latach 60. XX w. nowozelandzki terapeuta Robert McKenzie opracował 
program badania i leczenia pacjentów głównie z dolegliwościami lędźwiowego 
i szyjnego odcinka kręgosłupa. Podzielił zaburzenia funkcjonowania kręgosłupa 
na trzy główne grupy, uwzględniając przyczynę i stopień zmian zwyrodnienio-
wych w obszarze kręgosłupa oraz głównych stawów, na tzw. zespoły:
• zespół posturalny – dotyczący zaburzeń postawy ciała, a więc struktur tkan-

kowo-stawowych, które nie są w żaden sposób uszkodzone, lecz tylko nad-
wyrężone statycznym przeciążeniem (np. długotrwałym, niedbałym siedze-
niem; dotyczy to najczęściej osób wykonujących prace biurowe, umysłowe),

• zespół dysfunkcyjny – występujący, gdy statyczne przeciążenie obejmuje 
tkanki i struktury uszkodzone w jakiś sposób, np. poprzez zrosty, przykur-
cze, zbliznowacenia.

• zespół strukturalny – na którym koncentruje się omawiana metoda. Ma on 
związek ze strukturami znajdującymi się wewnątrz segmentu kręgowego 
(krążek międzykręgowy, pierścień włóknisty) oraz na zewnątrz segmentu 
(stawy międzywyrostkowe, zrosty okołokorzeniowe). W zależności od me-
chanizmu uszkodzenia oraz wzorca bólowego, terapia opiera się na dobraniu 
odpowiedniego ruchu leczniczego.
Autor metody opracował program postępowania leczniczego, w którym 

oprócz technik wykonywanych przez terapeutę ważny jest sam ruch pacjenta. 
W ćwiczeniach dominują pozycje niskie, głównie leżące. Ruchy czynne powta-
rzane są wielokrotnie w różnych płaszczyznach, ale w ściśle określonym kierun-
ku, niepowodującym bólu. Dużą wagę przykłada się do zaleceń, które chronią 
kręgosłup przed kolejnymi urazami i przeciążeniami (Ochowiak, 2014).

Biofeedback to biologiczne sprzężenie zwrotne, czyli dostarczanie człowie-
kowi informacji zwrotnej ( feedback) o zmianach jego stanu fizjologicznego. 
Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez odpowiednie urządze-
nie, tzw. pomiarowy system komputerowy. Biofeedback polega na podawaniu 
pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organi-
zmu, dzięki czemu może się nauczyć świadomie modyfikować funkcje, które 
normalnie nie są kontrolowane świadomie, np. fale mózgowe, opór elektryczny 
skóry, napięcie mięśni. Informacje przekazywane są w formie wizualnej lub 
akustycznej (Jacenko, 2008).

Krioterapia to forma zimnolecznictwa z zastosowaniem temperatury poni-
żej 0°C. Wyróżnia się krioterapię miejscową oraz krioterapię ogólną.

Krioterapia miejscowa polega na przyłożeniu za pomocą specjalnego aplika-
tora bardzo niskiej temperatury, która dostarczana jest do miejsca zmienione-
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go chorobowo. Zabieg zamrażania i rozmrażania powtarza się w jednym cyklu 
kilkakrotnie. Doprowadza to do zamarzania zawartości komórek, pękania błon 
biologicznych i w konsekwencji destrukcji tkanki.

Krioterapia ogólna polega na poddaniu całego ciała przez krótki czas (do 3 
minut) działaniu bardzo niskich temperatur (od –160 do –100°C). W odróżnie-
niu od krioterapii miejscowej, prawidłowo stosowana krioterapia ogólna nie 
niszczy tkanek. Zabieg ten jest również nazywany kriostymulacją, ponieważ 
celem zabiegu jest dostarczenie organizmowi stresu fizjologicznego (Polman 
i in., 2011, s. 140).

Ćwiczenia aerobowe, czyli tlenowe, otrzymały swoją nazwę od sposobu, 
w jaki organizm pozyskuje energię podczas ich wykonywania. Ćwiczenia aerobo-
we to te, podczas których energia pozyskiwana jest w procesach spalania tlenowe-
go. Gdy krew jest w stanie dostarczyć tyle tlenu do mięśni, aby wystarczyło go do 
produkcji energii, to mięśnie otrzymują odpowiednie ilości tlenu, by pozyskiwać 
energię ze spalania związków takich jak tłuszcze czy białka. Mięśnie podczas tre-
ningu aerobowego nie mogą być zbyt mocno obciążone, bo wtedy krew nie jest 
w stanie dostarczyć im wystarczająco dużo tlenu. Jest więc rodzajem wysiłku tle-
nowego o stałym, ale niewielkim zaangażowaniu siłowym mięśni.

Z reguły treningi aerobowe są tak skonstruowane, aby nie przemęczały jednej 
konkretnej grupy mięśni, a raczej angażowały duże grupy mięśni w naszym cie-
le: mięśnie nóg, mięśnie pleców czy ramion. Wykonywane równomiernie i jed-
nostajnie ćwiczenia nie przemęczają mięśni, ale są wystarczająco intensywne, 
by pobudzić krążenie i zmobilizować mięśnie do przyspieszonego metabolizmu. 
Tętno nie może być zbyt wysokie. Najefektywniejsze tętno dla ćwiczeń aerobo-
wych to od 55% do 85% maksymalnego tętna (treningaerobowy.pl).

Do korzyści z tych ćwiczeń należą: osiągnięcie poprawy siły mięśni, utrzy-
manie lub zwiększenie wytrzymałości, utrzymanie lub zwiększenie zakresu 
ruchów i elastyczności stawów, obniżenie spastyczności, wzmocnienie funkcji 
serca i naczyń krwionośnych, zapobieganie bólom i objawom towarzyszącym, 
tj. zanikom mięśni oraz przykurczom, utrzymanie odpowiedniej wagi ciała oraz 
redukowanie tendencji do obstrukcji i zapewnienie dobrego samopoczucia (Ja-
nicki, Rewerski, 1994, s. 142).

Masaż leczniczy polega na wykorzystywaniu dotyku w celu wywołania 
uczucia odprężenia i dobrego samopoczucia. Polega on na stosowaniu syste-
matycznych ruchów nacierania, głaskania, uciskania, ugniatania lub mocnego 
oklepywania skóry, mięśni lub stawów. Można go stosować dla złagodzenia 
sztywności, napięcia i bólu mięśni, złagodzenia bólu migrenowego i napięcio-
wego bólu głowy oraz bólu lędźwiowo-krzyżowego, jak również dla ogólnego 
odprężenia oraz przezwyciężenia stresu. Może on również usuwać skurcze nóg. 
Polega na rozluźnianiu mięśni oraz łagodzeniu napięcia psychicznego, przyno-
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szącego ulgę i uczucie odprężenia. Masaż zwiększa dopływ krwi do masowane-
go miejsca (tamże, s. 143).

Jest to zabieg leczniczy i usprawniający, polega na leczeniu narządu ruchu, 
kośćca i mięśni. Celem masażu jest pobudzenie krążenia obwodowego i prze-
miany materii, wzmożenie przepływu płynów tkankowych, a także przyśpie-
szenie usuwania szkodliwych substancji powstałych w mięśniach wskutek zmę-
czenia, tj. kwasu mlekowego i innych związków chemicznych zatruwających 
organizm. Odpowiedni masaż obniża spastyczność i wprowadza w stan relaksu 
(Frankel i in., 1998, s. 89).

Niezmiernie istotnym elementem rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest 
rehabilitacja psychologiczna. Ma ona na celu przywrócenie osobie niepełno-
sprawnej równowagi psychicznej oraz poczucia własnej wartości. Ma ona także 
motywować i mobilizować do współpracy oraz do podejmowania aktywności 
w różnych obszarach życia. Oddziaływania psychologiczne powinny być prowa-
dzone na każdym etapie rehabilitacji.

W kontekście psychologicznym rehabilitację określa się jako „proces, któ-
ry powoduje uświadomienie sobie przez osobę niepełnosprawną potencjalnych 
możliwości oraz dostarcza środków do ich wykorzystania” (Strelau, 2000, 
s. 813). Według Aleksandra Hulka (1969, s. 85) w rehabilitacji psychologicznej 
chodzi o to, by człowiek z niepełnosprawnością:
• realnie oceniał swoje możliwości w życiu codziennym, w pracy zawodowej, 

jak i w innych formach własnej aktywności,
• możliwie szybko pogodził się ze swoim upośledzeniem i jego skutkami,
• dostosował się do koniecznych ograniczeń, narzuconych mu przez niepełno-

sprawność, 
• maksymalnie uaktywnił się i rozwinął swoje sprawności,
• przystosował się do życia społecznego danej grupy i partycypował w nim.

Pomoc psychologiczna powinna obejmować kilka spotkań, w których można 
wyodrębnić następujące fazy:
• zdiagnozowanie problemu, tzn. zidentyfikowanie trudności, z jakimi osoba 

sobie nie radzi,
• określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności 

związanych z jego rozwiązaniem,
• namysł nad nowymi sposobami rozwiązania trudności i ich poszukiwanie,
• wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach.

Do działań w zakresie pomocy psychologicznej zalicza się:
• promocję zdrowia, czyli działania nastawione na rozwój cech, które sprzyjają 

kształtowaniu i zachowaniu zdrowia,
• prewencję – zapobieganie patologii,
• poradnictwo psychologiczne – pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojo-

wych,
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• interwencję kryzysową, czyli pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycz-
nych i kryzysowych, działanie zmierzające do odzyskania przez osobę do-
tkniętą kryzysem zdolności samodzielnego uporania się z nim,

• psychoterapię – pomoc w zrozumieniu problemu, wskazanie perspektyw roz-
wojowych oraz towarzyszenie osobie w przebyciu tej drogi,

• resocjalizację – pomoc w zmniejszeniu i usunięciu zaburzeń emocjonalnych,
• rehabilitację (Kierżun, 2008).

Kolejny ważny czynnik rehabilitacji osób niepełnosprawnych stanowi re-
habilitacja społeczna. Ma ona na celu umożliwienie osobom niepełnospraw-
nym uczestniczenia w życiu społecznym, a realizowana jest przede wszystkim 
poprzez wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej, 
a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych. 
Rehabilitacja społeczna ma za zadanie doprowadzenie osoby niepełnosprawnej 
do aktywności społecznej, likwidowanie barier oraz edukację społeczeństwa.

Istota tej rehabilitacji polega na przywróceniu osobie niepełnosprawnej moż-
liwie pełnej samodzielności społecznej we wszystkich wymiarach, tj. kulturo-
wym, społecznym i zawodowym, oraz na edukacji osób zdrowych w zakresie 
problematyki niepełnosprawności (Kiwerski, 2005, s. 26).

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (za: Dykcik, 1998, s. 356): 
„Rehabilitacja społeczna jest częścią ogólnego procesu rehabilitacji, która ma na 
celu integrację lub reintegrację osoby niepełnosprawnej w środowisko społecz-
ne, poprzez udzielenie jej pomocy w przystosowaniu się do wymagań rodziny 
i środowiska dalszego, usuwając jednocześnie ekonomiczne i społeczne bariery, 
które mogą utrudnić cały proces rehabilitacji”.

Do czynników warunkujących rehabilitację społeczną zalicza się:
1) adaptację społeczną osoby niepełnosprawnej, czyli przystosowanie się do wy-

mogów życia społecznego przez opanowanie umiejętności i technik społeczne-
go funkcjonowania oraz zachowywania się, a więc w rodzinie, szkole, miejscu 
pracy, placówkach użyteczności publicznej, podczas spotkań towarzyskich itp.;

2) zniesienie barier utrudniających i ograniczających włączenie się osoby nie-
pełnosprawnej w życie społeczne. Do barier tych zalicza się m.in.:
• bariery społeczne – czyli negatywne i obojętne postawy osób pełnospraw-

nych wobec osób z niepełnosprawnościami;
• bariery ekonomiczne – czyli różnego rodzaju problemy socjalno-bytowe 

stwarzające osobie niepełnosprawnej trudne warunki życiowe, w tym 
również brak pracy zawodowej;

• bariery prawne – czyli wszelkiego rodzaju przepisy legislacyjne dyskry-
minujące osoby niepełnosprawne pod pewnymi względami;

• bariery architektoniczne i urbanistyczne – czyli niedostosowanie środowi-
ska fizycznego do możliwości percepcyjnych, lokomocyjnych i manipula-
cyjnych osób niepełnosprawnych, zarówno w miejscu zamieszkania, jak 
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też w budynkach i obiektach użyteczności publicznych, z których korzy-
stają (Majewski, 1995, s. 356).

Do podstawowych form aktywności wspomagających rehabilitację społeczną 
i zawodową zalicza się również uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnu-
sach rehabilitacyjnych oraz w warsztatach terapii zajęciowej.

Głównym celem rehabilitacji społecznej jest umożliwienie osobom niepeł-
nosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Jest ona realizowana m.in. po-
przez:
• wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
• kształtowanie zaradności osobistej osób niepełnosprawnych i pobudzanie ich 

aktywności społecznej;
• likwidowanie barier (technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do infor-

macji, transportowych, urbanistycznych);
• kształtowanie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z oso-

bami niepełnosprawnymi.

Kolejnym ważnym elementem procesu wieloaspektowej rehabilitacji jest re-
habilitacja zawodowa. Ma ona na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym 
uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia oraz awansu zawodowego. 
Umożliwia korzystanie z poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych i po-
średnictwa pracy.

Międzynarodowa Organizacja Pracy (tamże, s. 48) przyjęła, że rehabilitacja 
zawodowa „jest częścią ogólnego procesu rehabilitacji i polega na udzielaniu 
osobie niepełnosprawnej takich usług, jak: poradnictwo zawodowe, szkolenie 
zawodowe i zatrudnienie, aby umożliwić jej uzyskanie, utrzymanie i awans 
w odpowiedniej pracy, a przez to umożliwić jej integrację lub reintegrację 
w normalne życie społeczne”.

Istotna jest świadomość przysługujących uprawnień i możliwości, jakie dają 
regulacje prawne. Przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej z jednej strony na-
kładają na pracodawców określone obowiązki związane z zatrudnianiem osób nie-
pełnosprawnych, z drugiej zaś – oferują szereg zachęt i korzyści z tym związanych.

Ważne jest także, aby osoby niepełnosprawne wiedziały, jakie przysługują 
im uprawnienia w ramach prawa pracy oraz jakie obowiązki i konsekwencje 
wiążą się z podjęciem pracy.

W rehabilitacji zawodowej można wyróżnić następujące działania:
• orzecznictwo lekarskie o zdolności do wykonywania pracy,
• poradnictwo zawodowe, które pomaga młodocianej osobie niepełnosprawnej 

w wyborze właściwego kierunku szkolenia zawodowego lub zatrudnienia, 
natomiast u osoby dorosłej w podjęciu decyzji o preorientacji zawodowej,

• szkolenie zawodowe obejmujące młodzież, która uczy się zawodu po raz 
pierwszy, oraz osoby, które w związku z niepełnosprawnością muszą zmienić 
pracę i nauczyć się nowego zawodu,
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• zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym lub zamkniętym rynku 
pracy w spółdzielniach inwalidów, zakładach pracy chronionej, zakładach 
aktywności zawodowej, z uwzględnieniem dostosowania stanowisk i wa-
runków pracy do możliwości psychofizycznych pracowników (Kamusińska, 
2008, s. 83–86).
Miernikiem skuteczności rehabilitacji jest podjęcie pracy przez osobę niepeł-

nosprawną. Obecnie o zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie jest łatwo, m.in. 
ze względu na złożoną sytuację na rynku pracy.

Terapia zajęciowa

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna nie jest w stanie podjąć pracy za-
wodowej, doskonałą formą rehabilitacji zarówno społecznej, jak i zawodowej 
jest możliwość uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej. W ramach tej te-
rapii prowadzi się wiele różnych zajęć, np.: rzeźbiarstwo, tkactwo, krawiectwo, 
wikliniarstwo.

Cele terapii zajęciowej w odniesieniu do poszczególnych uczestników (w tym 
osób niepełnosprawnych ruchowo) są zawsze określane indywidualnie, jednak 
do najważniejszych z nich należą:
• przestawienie toru myślenia danej osoby i zwrócenie jej uwagi na sprawy 

niezwiązane z chorobą, niepełnosprawnością,
• poprawa stanu fizycznego,
• neutralizowanie otępiającego działania nudy i bezczynności,
• zmniejszenie odruchu bólowego w wyniku rozluźnienia mięśni i koncentracji 

psychiki,
• zmniejszenie napięcia w stanach depresyjnych i lękowych,
• stworzenie u uczestnika terapii poczucia własnej wartości oraz rozszerzenia 

kręgu zainteresowań,
• wzbogacenie jego życia emocjonalnego,
• zaktywizowanie osób niemających zajęcia,
• umożliwienie szybciej i lżej przebiegającej akceptacji niepełnosprawności 

(Olczykowska i in., 2013).
Terapia zajęciowa jest uważana za najstarszą metodę terapii. Za prekursora 

tej terapii uważa się Soranosa z Efezu, który w odniesieniu do osób chorych 
psychicznie stosował różne metody terapeutyczne, takie jak śpiew, taniec czy 
gra na harfie (Baum, 2008, s. 6). Galen, jeden z najwybitniejszych starożyt-
nych lekarzy, pisał, że zajęcie się czymś sensownym jest najlepszym, natu-
ralnym lekarzem. „Terapia zajęciowa i zastosowanie jej metod prowadzą do 
aktywizacji oraz nadają życiu sens, gdyż umożliwiają zaistnienie społeczne” 
(tamże, s. 11).

Do aktualnie najczęściej stosowanych form terapii zajęciowej należą: arttera-
pia, biblioterapia, choreoterapia, dramatoterapia, muzykoterapia, poezjoterapia, 
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estetoterapia, sylwoterapia, talasoterapia, chromoterapia, ludoterapia oraz zaję-
cia relaksacyjne.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje, kształtujące nowe umiejętności oraz 
będące okazją do zawierania nowych znajomości z pewnością mogą stanowić do-
brą alternatywę dla bezczynności i samotności osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wydaje się, że ośrodki terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo 
są bardzo potrzebne. Terapia taka bowiem ma za zadanie uaktywnienie pacjen-
ta poprzez wykonywanie określonych czynności mających również charakter 
usprawniania psychicznego i fizycznego. Mogą one służyć m.in. do przekwali-
fikowania się.

Arteterapia – to terapia wykorzystująca szeroko pojętą sztukę w znaczeniu 
zajęciowym.

Do metod i technik szeroko rozumianej arteterapii należą:
• rysunek – rysowanie kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelami, ołów-

kiem, kredą, węglem;
• malarstwo – malowanie farbami plakatowymi, akwarelą, witrażowymi, olej-

nymi, do szkła, farbami window collors, tuszem kreślarskim;
• grafika – gipsoryt, linoryt, drzeworyt, monotypia, druk strukturalny;
• rzeźba – masy plastyczne: masa solna, papierowa, glina, modelina, plastelina, 

wosk i drewno;
• papieroplastyka – origami – motywy postaci, przedmiotów, kwiatów; two-

rzenie laurek;
• sztuki użytkowe – tworzenie witraży, robienie fotografii, plakatów, pro-

jektów okładek, opakowań, ulotek reklamowych, wycinanie, wyklejanie, 
wydzieranie z papieru i tworzenie prac łączonych różnymi technikami pla-
stycznymi;

• zdobnictwo i dekoratorstwo – ikebana – układanie kompozycji z suszonych 
i żywych kwiatów, roślin, owoców oraz darów natury, np. kory drzewa, szy-
szek, mchu, muszli, drewna, piór, kompozycje w wazonie, w ramach obra-
zów, w koszykach; dekoracje okolicznościowe, świąteczne, np. stroiki wiel-
kanocne, bożonarodzeniowe, wycinane ozdoby z papieru.

Muzykoterapia – to terapia wykorzystująca muzykę, polegająca na słucha-
niu, tworzeniu, śpiewaniu i graniu.

Biblioterapia – to czytanie fragmentów lub całości książki (tekstu) przez 
pacjentów i rozmowa po lekturze, słuchanie tekstów biblioterapeutycznych (ak-
tywizujących bądź relaksacyjnych), poradnictwo biblioteczne – propozycje do 
samodzielnego czytania i rozmowa po przeczytaniu, wieczory poezji.

Filmoterapia – to projekcja filmów i dyskusja na ich temat.
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Choreoterapia – to terapia poprzez taniec; ćwiczenia muzyczno-ruchowe, 
improwizacje ruchowe przy muzyce, wykorzystujące taniec i ruch. Jest to pro-
ces integrujący ludzi, poprzez odczuwanie pełni cielesności i ekspresji, identyfi-
kacji oraz samoświadomości. Elementy leczące w choreoterapii to ruch, taniec, 
muzyka, tempo, grupa, rytm, czas, przestrzeń, dotyk.

Dramatoterapia – jest terapią wykorzystującą elementy teatru i dramy. Po-
lega ona na wystawianiu przedstawień teatralnych oraz na dyskusjach o tym, co 
się wydarzyło na scenie i jakie towarzyszyły temu uczucia.

Poezjoterapia – to terapia wykorzystująca poezję. Polega na czytaniu, recy-
towaniu, pisaniu wierszy oraz organizowaniu wieczorków poetyckich.

Estetoterapia – to terapia wykorzystująca kontakt z pięknym otoczeniem 
i z przyrodą. Może to być również wyjście do galerii lub muzeum.

Sylwoterapia – to terapia wykorzystująca spacery po lesie. Czynnikiem te-
rapeutycznym jest kontakt z przyrodą. Zawiera ona elementy chromoterapii, bo 
kolor zielony wykazuje działanie uspokajające.

Talasoterapia – to terapia wykorzystująca spacery brzegiem morza. Czynni-
kiem terapeutycznym jest kontakt z przyrodą. Pojawiają się tu elementy muzy-
koterapii: szum morza, śpiew ptaków, wiatr, szum w muszlach.

Chromoterapia – to terapia wykorzystująca kolory. Ważna jest atmosfera re-
laksacji stworzona poprzez odpowiednią muzykę i grę kolorów oraz odpowiedni 
dobór barw w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy, nauki, odpoczynku. 
Znaczenie ma też kolor ubioru.

Ludoterapia – to terapia wykorzystująca gry i zabawy wyzwalające wiele 
emocji i uczuć. Może ona stanowić doskonały punkt wyjścia do wspólnej pracy 
terapeuty z podopiecznym (Parafiniuk, 2009).

Robótki ręczne – to m.in. szydełkowanie, haftowanie, robienie na drutach 
lub wyplatanie makram.

Zaznaczyć należy, że do funkcji terapeutycznych artterapii zalicza się: usu-
wanie zahamowań i poczucia niepewności, budowanie wiary we własne moż-
liwości, tworzenie adekwatnej samooceny, usprawnianie manualne, poprawę 
koordynacji wzrokowo-ruchowej, dążenie do samorealizacji, pomoc w nawią-
zywaniu i podtrzymywaniu relacji interpersonalnych oraz pomoc w wyjściu 
z „zaklętego” kręgu izolacji i niemożności (Baum, 2008, s. 37).
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Pomimo tego, że terapię zajęciową kojarzy się najczęściej z osobami niepeł-
nosprawnymi intelektualnie, wydaje się, iż po dostosowaniu jej programu do 
potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo mogłaby ona być dla nich równie 
atrakcyjna.

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej, bardzo często 
nawet mimo wyższego wykształcenia, nie mają praktycznie żadnych szans na 
podjęcie pracy zawodowej, a cały ich wysiłek włożony w edukację i rehabilitację 
nie daje im ani poczucia spełnienia, ani satysfakcji życiowej. Brak możliwości 
realizowania się w relacjach społecznych i zawodowych sprawia, że osoby te po-
zostają samotne w domach, pozbawione możliwości na spełnienie swoich ambi-
cji i marzeń. Wydaje się, że organizowanie dla takich ludzi ośrodków, w których 
mieliby oni możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, byłoby bardzo cen-
ne dla tego środowiska. Ośrodki takie mogłyby służyć rozwijaniu zainteresowań 
i nabywaniu nowych umiejętności. Ich program powinien być dostosowany do 
potrzeb i możliwości osób, które w nich uczestniczą.

W placówkach tego typu mogłyby się odbywać kursy motywacji w osiąga-
niu celów, kursy językowe oraz komputerowe, zajęcia plastyczne, warsztaty po-
etyckie czy kulinarne. Ponadto, powinny one stwarzać możliwość skorzystania 
z psychoterapii, zajęć relaksacyjnych oraz z zajęć rehabilitacji ruchowej. Zajęcia 
takie wypełniłyby czas wolny osób w nich uczestniczących w sposób interesu-
jący, aktywny i produktywny. Wykonywane prace, jak również nabywane nowe 
umiejętności, z pewnością stanowiłyby źródło satysfakcji autorów wykonywa-
nych prac oraz miałyby szansę stać się ewentualnym źródłem dochodu.

W ośrodkach takich mogłyby się odbywać wspomniane kursy motywacji 
oraz kursy osiągania celów. Zajęcia powinny być ukierunkowane na wzmoc-
nienie wiary uczestników we własne możliwości. Główny cel takich zajęć 
stanowiłoby mobilizowanie uczestników do podejmowania nowych działań 
i wyzwań, jak również zachęcanie ich do przezwyciężania swoich słabości 
i ograniczeń.

Organizowanie kursów języków obcych mogłoby dawać szansę posze-
rzenia wiadomości oraz lepszej komunikacji międzynarodowej, stwarzają-
cej możliwość wymiany doświadczeń z osobami z różnych krajów. Zajęcia 
komputerowe natomiast stworzyłyby uczestnikom szansę nauczenia się m.in.: 
obróbki zdjęć, tworzenia stron internetowych, robienia prezentacji, ulotek czy 
reklam.

W ramach zajęć plastycznych realizowane mogłyby być wszelkiego typu 
zajęcia wchodzące w zakres rękodzieła. Między innymi mogłoby to być ma-
lowanie na papierze, płótnie oraz szkle, a ponadto rysowanie, tkanie, wyszy-
wanie, szydełkowanie. Robione mogłyby być również prace z gliny, modeliny 
i filcu.

Osoby zainteresowane robieniem ikeban, zastosowaniem techniki decou-
page’u, czy też origami, haftu bądź makramy miałyby możliwość nabywania 
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nowych umiejętności oraz szansę wykorzystania ich, np. robiąc drobne prezenty 
okolicznościowe.

Warsztaty poetyckie i prozatorskie natomiast polegałyby na czytaniu, inter-
pretowaniu oraz na tworzeniu własnej poezji i prozy. Zajęcia takie prowadziłaby 
osoba, która zajmowałaby się ukierunkowaniem pracy twórczej zainteresowa-
nych uczestników. Ukierunkowanie takie miałoby na celu rozwijanie talentu po-
etyckiego bądź pisarskiego. Element motywujący stanowiłyby konkursy z na-
grodami oraz wydawanie tomików poezji.

W ośrodku mógłby działać również klub filmowy opierający się na wspólnym 
oglądaniu filmów i dyskutowaniu na ich temat, a także kółko teatralne, w którym 
uczestnicy mogliby przygotowywać krótkie przedstawienia.

Psychoterapia

W wielu trudnych sytuacjach często występujących w życiu osób niepełno-
sprawnych celowe wydaje się również uczestnictwo w psychoterapii. Wpływa 
ona dobrze na zmniejszanie się lęków i przeciwdziała depresji. Pomaga pogodzić 
się z zaistniałą sytuacją, jak również sprzyja lepszemu radzeniu sobie z chorobą.

Psychoterapia to zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite 
schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tech-
nik jest kontakt międzyludzki.

Psychoterapia jest metodą pomagającą w leczeniu zaburzeń nerwicowych, 
klasyfikowanych jako zaburzenia lękowe i zaburzenia osobowości.

Cele psychoterapii ukierunkowane są zwykle na zmiany zachowań i postaw 
pacjenta, jak również na rozwój jego kompetencji emocjonalnych, np. na podnie-
sienie poziomu samokontroli, radzenie sobie z lękami oraz stresem, podniesienie 
samooceny, poprawę zdolności tworzenia więzi, współpracę i lepsze komuni-
kowanie się z otoczeniem, czy też na poprawę własnej motywacji do działania. 
Psychoterapia pomaga wyciszyć negatywne emocje i szybciej zaakceptować za-
istniałą sytuację (Grzesiuk, 1995, s. 123).

Celem psychoterapii jest określenie przyczyn problemów i ich wyeliminowa-
nie poprzez zmiany sposobu myślenia i zachowania. Jej forma i rodzaj powinny 
być dobrane do konkretnego przypadku.

Podsumowując, najważniejszym zadaniem rehabilitacji jest umożliwienie 
osobie niepełnosprawnej maksymalnej sprawności, samodzielności oraz aktyw-
ności we wszystkich aspektach życia.

Do osiągnięcia wskazanych celów potrzebna jest przede wszystkim chęć ak-
tywnego działania przez osoby niepełnosprawne. Realizację skutecznej, wie-
loaspektowej rehabilitacji może również znacznie ułatwić likwidacja różnego 
typu barier.

Warto dodać, że sposobami na przeprowadzenie efektywnego procesu reha-
bilitacji są:
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• obniżenie kosztów społecznych rehabilitacji,
• aktywacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
• należyte gospodarowanie środkami publicznymi,
• skuteczny i bardziej celowy sposób orzekania o niepełnosprawności dla ce-

lów rentowych i pozarentowych,
• likwidacja barier architektonicznych, transportowych i komunikacyjnych,
• likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych i ośrod-

kach zdrowia,
• podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych,
• wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

w sprzęt rehabilitacyjny,
• tworzenie fundacji, stowarzyszeń lub innych organizacji pozarządowych na 

rzecz osób niepełnosprawnych,
• tworzenie placówek pomocy psychologicznej osobom niepełnosprawnym,
• korzystanie z funduszy Unii Europejskiej,
• wspomaganie realizacji tego planu przez nagłaśnianie w mediach (Kamusiń-

ska, 2008, s. 83–86).
Właściwa, wieloprofilowa rehabilitacja przede wszystkim zwiększa szan-

sę na integrację ludzi niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Jej nieustanny 
rozwój rokuje nadzieje na przyszłość oraz na lepszą jakość życia osób z nie-
pełnosprawnością.

Skuteczność rehabilitacji wyraża się w osiągnięciu maksymalnej sprawności 
oraz w przystosowaniu (adaptacji) osób z niepełnosprawnością do aktywnego 
funkcjonowania w społeczeństwie. Przygotowuje ona do pełnienia ról społecz-
nych i podjęcia pracy zawodowej. Praca jest bowiem bardzo ważnym wyznacz-
nikiem samodzielności i niezależności każdego człowieka.

Każda osoba niepełnosprawna powinna korzystać ze wszystkich możliwych 
form rehabilitacji, które zwiększają jej szanse na osiągnięcie lepszej sprawności 
i większej aktywności. Należy pamiętać również o tym, że im więcej barier 
usunie obecne społeczeństwo, tym łatwiej będzie się żyć kolejnym pokoleniom.

Efektem właściwie przeprowadzonej rehabilitacji osoby niepełnosprawnej 
powinno być stworzenie jej szansy na pełną integrację ze środowiskiem, w któ-
rym żyje, oraz dążenie tej osoby do pełnej aktywności, zarówno społecznej, jak 
i zawodowej.
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WIELOASPEKTOWA REHABILITACJA JAKO SZANSA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO

Streszczenie

Rehabilitacja to długotrwały proces, zmierzający do lepszego funkcjonowania osób z niepeł-
nosprawnością w rodzinie oraz społeczeństwie. Ma ona za zadanie przygotowanie ich do podej-
mowania aktywności społecznej i zawodowej. Pomaga pogodzić się z sytuacją oraz sprzyja lep-
szemu radzeniu sobie w życiu. Rehabilitacja umożliwia osobie z niepełnosprawnością osiągnięcie 
maksymalnej sprawności w codziennym funkcjonowaniu.

Każdy rodzaj rehabilitacji ma inny zakres działania i różne cele do osiągnięcia. Wszystkie 
rodzaje rehabilitacji, poprzez realizacje swoich celów, niewątpliwie stwarzają szansę rzeczywistej 
poprawy jakości życia osobom niepełnosprawnym.

Słowa kluczowe: rehabilitacja, jakość życia, osoby z niepełnosprawnością ruchową

MULTIFACETED REHABILITATION AS A CHANCE TO IMPROVE THE QUALITY 
OF LIFE OF PEOPLE WITH MOTOR DISABILITIES

Abstract

Rehabilitation is a long-lasting process that aims at helping people with disabilities function 
better in the family and society. Its job is to prepare them for taking up social and professional 
activities. It helps them come to terms with the situation and promotes their managing their affairs 
better. Rehabilitation enables people with disabilities to reach their maximum ability in daily 
living.

Each type of rehabilitation has a different scope and different objectives to achieve. Doubtless, by ac-
complishing their goals, all types of rehabilitation give people with disabilities a chance to really improve the 
quality of their lives.

Key words: rehabilitation, treatment, quality of life, people with motor disabilities





„CZŁOWIEK – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – SPOŁECZEŃSTWO”

CNS nr 1(31) 2016, 85–111

ISSN 1734-5537  
DOI: 10.5604/17345537.1209249 

MARIA TRZCIŃSKA-KRÓL, BARBARA PILIPCZUK*

NOWE MEDIA W KOMUNIKACJI SZKOŁA–DOM. 
DONIESIENIA Z BADAŃ

Wprowadzenie

Przemiany zachodzące od 1991 r. w polskich szkołach dały rodzicom więk-
sze możliwości udziału w edukacji szkolnej ich dzieci. Rodzic przestał być tyl-
ko biernym obserwatorem, zyskał prawo, a zarazem obowiązek uczestniczenia 
w edukacji swojego dziecka. Stał się partnerem szkoły w procesie wychowania 
i edukacji. Analizując publikacje, rozporządzenia, ustawy odnoszące się do re-
formy oświaty, dostrzegamy, że w każdym z tych tekstów pada słowo „rodzic”. 
Taki stan rzeczy może wskazywać, jak ogromną rolę odgrywa on w obecnie 
zreformowanej szkole. Coraz większą wagę przywiązuje się do współpracy po-
między środowiskiem domowym ucznia a placówkami edukacyjnymi. Jednakże 
aby mogła zaistnieć współpraca między tymi dwoma środowiskami i realiza-
cja wspólnych celów, potrzebne jest obopólne dzielenie się wiedzą o uczniu, 
wymiana informacji poprzez rozmowy, spotkania i inne formy sprzyjające po-
znaniu potrzeb, problemów, sukcesów czy niedomagań ucznia. Potrzebna jest 
komunikacja oparta na zasadach współpracy. Według Słownika języka polskie-
go Władysława Doroszewskiego (b.r.) komunikacja jest porozumiewaniem się, 
wymianą myśli, udzielaniem wiadomości. Z łacińskiego communicatio – to 
współudział, rozmowa (tamże). W głównej mierze na nauczycielu-wychowawcy 
spoczywa obowiązek nawiązania i podtrzymania pozytywnych kontaktów z ro-
dzicami ucznia, w celu dookreślenia potrzeb i wypracowania wspólnych dzia-
łań ukierunkowanych na jak najlepszy rozwój ucznia oraz włączenie rodziców 
w życie szkoły i klasy (por. Banasiak, 2013; Hernik, Malinowska, 2015). Każdy 
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nauczyciel, tym bardziej wychowawca, powinien jak najlepiej poznać swoich 
wychowanków. Skarbnicą wiedzy o dziecku, szczególnie niepełnosprawnym, są 
jego rodzice. Mogą oni stać się partnerami szkoły w przebiegu procesu eduka-
cyjno-terapeutycznego, wychowawczego. Tym istotniejsze jest poznanie przez 
nauczyciela specyfiki funkcjonowania danego ucznia z niepełnosprawnością 
i współpraca z jego rodzicami, im mniej posiada on wiedzy oraz doświadczenia 
w pracy z osobami niepełnosprawnymi (Kosmalowa, b.r.).

Wychowawcy szkół integracyjnych powinni współpracować nie tylko ze 
swoimi podopiecznymi, lecz także z ich rodzicami w o wiele szerszym za-
kresie, aniżeli ich koleżanki i koledzy ze szkół dla dzieci nieobarczonych nie-
pełnosprawnością (Eckert, 1986). Współpraca z kompetentnym specjalistą, 
częstszy kontakt z nim, dają szanse na właściwe ukierunkowanie wsparcia 
oraz korygowanie ewentualnych nieprawidłowości zarówno wychowawczych, 
jak i edukacyjnych. 

W literaturze przedmiotu możemy spotkać różne podziały form współpracy 
i kontaktów szkoły z rodzicami i nie ma znaczenia, czy odnoszą się do szkół 
specjalnych, integracyjnych, czy masowych. Są one tożsame dla wszystkich pla-
cówek szkolnych (por. np. Rafał-Łuniewska, b.r.). Mieczysław Łobocki (1985) 
wymienia: spotkania indywidualne (konsultacje, wizyty domowe, koresponden-
cję, rozmowy telefoniczne), spotkania zbiorowe (zebrania, spotkania: towarzy-
skie, z ekspertem, dotyczące trudności wychowawczych, poświęcone pedagogi-
zacji rodziców) oraz działalność w komitecie rodzicielskim (usprawniająca pracę 
szkoły). Elżbieta Gaweł-Luty (1992) mówi o spotkaniach zbiorowych, towarzy-
skich, z ekspertem oraz indywidualnych formach współdziałania. Inetta Nowo-
sad (2004) dokonuje analizy form współpracy ze względu na kryterium: liczby 
osób w niej uczestniczących (zbiorowe, indywidualne, mieszane); stopnia pośred-
niości kontaktów (bezpośrednie – zebrania, konsultacje, wizyty domowe, po-
średnie – korespondencja, tablice ogłoszeń, wystawy); obszarów działań nauczy-
ciela mogących zaistnieć między wychowawcą a prawnymi opiekunami dziecka 
(wymiana informacji, świadczenie usług, uzgadnianie norm itp.); realizacji pod-
stawowych funkcji szkoły wobec rodziców (wspomaganie działań wychowaw-
czych, integrowanie zabiegów wychowawczych itp.). Katarzyna Czekaj, Mariusz 
Michalski i Dominika Świech (b.r.) w swoich materiałach mówią o: zebraniach 
z rodzicami (ogólnych lub klasowych); konsultacjach dla rodziców; spotkaniach 
z udziałem dzieci, rodziców i nauczycieli; kontaktach przez telefon oraz Internet 
(przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego); radach rodziców, komitetach 
rodzicielskich czy trójkach klasowych; wizytach nauczycieli w domach uczniów; 
uczestnictwie rodziców w szkolnych uroczystościach, wyjazdach, wycieczkach, 
wyjściach „w teren” (do kina, muzeum, na basen itp.); lekcjach „otwartych” dla 
opiekunów i rodziców (tamże). Wśród innych form współpracy wymieniane jest: 
prowadzenie niektórych zajęć przez rodziców w charakterze eksperta; asystowa-
nie rodziców nauczycielom; udział w zajęciach pozalekcyjnych (por. Koniecz-
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na, 2009), co wydaje się szczególnie istotne w klasach integracyjnych. Rodzice 
uczniów niepełnosprawnych są w stanie doradzić, w jaki sposób najefektywniej 
pracować indywidualnie z uczniem (Kosmalowa, b.r.). Niezależnie od zastosowa-
nego podziału celem kontaktu są współpraca i dialog, a „szanse niepełnospraw-
nego dziecka na rozwój i uzyskanie samodzielności życiowej są znacznie więk-
sze (a nierzadko tylko wówczas możliwe), jeśli w proces terapii i edukacji dziecka 
zaangażowani są rodzice. Nawet najlepsza szkoła nie rozwiąże problemów dzieci 
niepełnosprawnych bez intensywnej terapii i edukacji podejmowanych w domu” 
(Mikołajczyk-Lerman, s. 81).

Narzędziami zwiększającymi możliwości wymiany informacji pomiędzy 
szkołą i domem są nowe technologie, do których coraz częściej sięgają zarówno 
rodzice, jak i nauczyciele.

Internet i nowe technologie informacyjne są jednym z podstawowych narzę-
dzi przekazu wiedzy, informacji oraz komunikacji społecznej. Rodzice dzieci 
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami często właśnie tam poszukują wiedzy 
na temat danego zaburzenia oraz skutecznych sposobów terapii. Komunikując 
się z innymi rodzicami będącymi w podobnej sytuacji, otrzymują często cen-
ne informacje, co i jak należy zrobić, by dziecko otrzymało wsparcie zgodnie 
z przysługującym mu prawem.

Jesteśmy świadkami przemian, jakie zachodzą w społeczeństwach. Ucze-
ni starają się je opisać za pomocą takich pojęć, jak: społeczeństwo informa-
cyjne (Goban-Klas, Sienkiewicz, 1999; Juszczyk, 2000); społeczeństwo wie-
dzy; społeczeństwo poprzemysłowe; ponowoczesność; późna nowoczesność 
(Giddens, 2001); społeczeństwo ryzyka, druga nowoczesność (Beck, Grande, 
2009); trzecia fala (Toffler, 1980). Biorąc pod uwagę, z jednej strony, współ-
pracę pomiędzy szkołą a domem, z drugiej zaś – wiedzę na temat procesu 
zachodzących przemian społeczeństwa w społeczeństwo informacyjne, za-
sadne wydaje się postawienie następujących pytań: jak wobec tych przemian 
zmienia się szkoła? Czy rozwój nowych mediów i kultury cyfrowej sprzyja ich 
wykorzystaniu w wymianie informacji i kontaktach między szkołą a domem? 
Prezentowane wyniki stanowią jedynie fragment badań prowadzonych w ra-
mach projektu BSTP 2013-2014/I w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie.

Metodyka badań własnych 

Cel i pytania badawcze
Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie kompetencji informa-

tyczno-medialnych rodziców uczniów klas I–VI z dwóch szkół integracyjnych 
województwa mazowieckiego, tj. Warszawy i Szydłowca, oraz ustalenie, czy 
i w jakim stopniu rodzice korzystają z mediów jako jednej z form współpracy 
i kontaktów z nauczycielami. Badania ukierunkowano także na poszukiwanie 
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odpowiedzi na pytanie, czy i jakie są różnice w umiejętnościach i wykorzy-
stywaniu narzędzi ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) pomię-
dzy rodzicami z małego i dużego miasta. Wyróżniono dwie zmienne: zmienną 
niezależną (wiek; status społeczny – mierzony przez wykształcenie, sytuację 
zawodową rodziców i sytuację ekonomiczną rodziny; lokalizację szkoły) oraz 
zależną (kompetencje medialne i formy współpracy rodziców ze szkołą).

W badaniach poszukiwano zatem odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jaka jest hierarchia stosowanych form współpracy rodziców z nauczycielami, 

kompetencji rodziców w zakresie umiejętności ICT i celów wykorzystania 
tych narzędzi w codziennym życiu?

2. Czy i jakie są różnice w sposobach komunikacji prawnych opiekunów 
uczniów z nauczycielami w ocenie rodziców dzieci ze szkół integracyjnych 
z dużego i małego miasta?

3. Czy i jakie są różnice w formach współpracy szkoły i domu w ocenie rodzi-
ców dzieci ze szkół integracyjnych z dużego miasta i małego miasteczka?

4. Czy i jakie są różnice w poziomie umiejętności w stosowaniu narzędzi tech-
nologii informacyjnej oraz celach wykorzystywania Internetu wśród rodzi-
ców dzieci ze szkół integracyjnych z dużego miasta i małego miasteczka?

5. Czy i jaki jest związek między kompetencjami rodziców w zakresie umie-
jętności wykorzystania i obsługi narzędzi ICT a ich wiekiem i statusem spo-
łecznym?

Metody, techniki i narzędzia badawcze
W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz techni-

kę ankiety (Pilch, Bauman, 2010). Opracowano własne narzędzie badawcze, tj. 
kwestionariusz ankiety. Do odpowiedzi na pytania badawcze zastosowano ana-
lizy: (1) dla pytań o różnice – średnie, odchylenie standardowe, wariancję oraz 
test t-Studenta dla prób niezależnych; (2) dla pytań o zależności – współczynnik 
korelacji liniowej r-Pearsona oszacowany w programie SPSS Statistica.

Charakterystyka badanej próby i terenu badań
Badanie ankietowe dotyczyło kompetencji komunikacyjnych rodziców 

i stosowanych przez nich form współpracy z nauczycielami dwóch integracyj-
nych szkół podstawowych, z województwa mazowieckiego (Szydłowca i War-
szawy). Łącznie przebadano 117 rodziców uczniów, z czego 72,6% (85 rodzi-
ców) z Szydłowca i 27,4 % (32) z Warszawy. Większość kwestionariuszy ankiet 
(85%) wypełniły matki (99 kobiet) i 12% ojców (14 mężczyzn). Cztery osoby 
nie podały informacji dotyczącej płci. Średnia wieku badanych wyniosła 37 lat 
i 1 miesiąc (SD = 5,68). Najstarsza osoba miała 56 lat, a najmłodsza – 26. W od-
niesieniu do 30 rodziców nie ustalono ich wieku z powodu błędnego wypeł-
nienia ankiety (wpisanie wieku dziecka) lub niepodania tych danych w ogóle. 
Badani opiekunowie to głównie rodzice pierwszoklasistów (37,6% badanych, 
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tj. 44 osoby). Rodzice uczniów drugich klas szkoły podstawowej stanowili 
13,7% badanych (16 opiekunów); klas trzecich – 1,7% (2 osoby); klas czwartych 
– 12,0% (14 respondentów); klas piątych – 5,1% (6 rodziców); klas szóstych – 
22,2% (26 osób). Informacji, do której klasy uczęszcza ich dziecko, nie podało 
7,7% respondentów.

Prawie połowa rodzin (43,6%, tj. 51 rodzin), wśród których przeprowadzono 
badania, mieszka w mieście do 50 tys. mieszkańców, 29,1% (34) w mieście po-
wyżej 100 tys. mieszkańców. Z kolei 13,7% (16) zamieszkuje obszary wiejskie. 
Najmniejszą grupę stanowią rodziny z miast od 50 do 100 tys. mieszkańców, 
tj. 6% (7 rodzin). 

Charakteryzując swoją sytuację ekonomiczną, 53,8% badanych (63 rodzin) 
określiło ją jako dobrą; jako średnią – 32,5% (38). Bardzo dobrą pozycję ekono-
miczną wskazało 7,7% rodzin (9 gospodarstw domowych). 3,5% respondentów 
scharakteryzowało ją jako złą (2,6%, 3) lub bardzo złą (0,9%, 1). 

Ponad połowa (57,3%, 67) matek badanych uczniów ma wykształcenie wyż-
sze. Z kolei 28,2% (33) legitymuje się wykształceniem średnim, a 11,1% (13) 
zawodowym. Także 57,3% (67) matek posiada stałą pracę, natomiast aż 21,4% 
(25) deklaruje, że jest osobą bezrobotną. Szczegółową charakterystykę pozycji 
zawodowej matki przedstawia tabela 1.

Wśród ojców badanych uczniów 36,8% (43) ma wykształcenie wyższe, 
30,8% (36) średnie i 23,1% (27) zawodowe. Tylko 2,6% (3) ma wykształce-
nie podstawowe. Podobnie jak wśród matek badanych uczniów, 57,3% (67) oj-
ców posiada stałą pracę. Z kolei 11,1% (13) prowadzi działalność gospodarczą. 
Szczegółową charakterystykę pozycji zawodowej ojca przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Pozycja zawodowa ojca i matki

Pozycja zawodowa
Ojciec Matka

N % N %

Ma stałą pracę 67 57,3 67 57,3
Jest rolnikiem 2 1,7 3 2,6
Jest bezrobotny/-a 6 5,1 25 21,4
Prowadzi działalność gospodarczą 13 11,1 6 5,1
Jest rencistą lub emerytem 2 1,7 1 0,9
Pracuje poza granicami Polski 6 5,1 0 0
Pracuje od czasu do czasu 8 6,8 6 5,1
Inne 4 3,4 6 5,1
Brak danych 9 7,7 3 2,6
Razem 117 100 117 100

N – liczba badanych, % – odsetek badanych
Źródło: badania własne.
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Wśród odpowiedzi Inne rodzice wskazywali m.in.: zasiłek, umowę na czas 
określony, wolny zawód, umowę o dzieło, pracę bez zarejestrowania. Matki czę-
ściej wskazywały umowę na czas określony.

Najczęściej ze szkołą kontaktują się matki – średnia częstość oscylowała 
między bardzo często i zawsze. Następnie w hierarchii częstości wskazywani 
byli obydwoje rodzice ze średnią częstością czasami. Ojcowie ze szkołą swojego 
dziecka kontaktują się rzadko lub czasami. Wyniki częstości kontaktów przed-
stawia tabela 2.

Tabela 2. Osoba kontaktująca się ze szkołą w sprawie dziecka

Osoby kontaktujące się ze szkołą w sprawie dziecka N M* SD

Ojciec  84 2,655 0,903
Matka 102 4,480 0,391
Obydwoje w równym stopniu  44 3,000 2,159
Inna osoba (najczęściej babcia)  26 0,654 0,939

*  Stwierdzeniu zawsze przyznano 5 pkt, bardzo często – 4 pkt, czasami – 3 pkt, rzadko – 2 pkt, 
nigdy – 1 pkt.

M – średnia, SD – odchylenie standardowe, N – liczba badanych
Źródło: badania własne.

Sporadycznie ze szkołą kontaktują się inne osoby, najczęściej dziadkowie, 
starsze rodzeństwo lub dalsi krewni.

Systematyczne kontakty ze szkołą, mniej więcej raz w miesiącu, utrzymuje 
69,2% rodziców (81 rodzin). Spory odsetek badanych (23%) wskazuje na oka-
zjonalne kontakty ze szkołą, z czego 16,2% w sytuacjach, gdy potrzebują infor-
macji dotyczących dziecka. W sprawach organizacyjnych rozmowy ze szkołą 
nawiązuje 6,8% respondentów. Niewielu rodziców pojawia się tylko na wyraźne 
żądanie szkoły (2,6%) lub w sytuacjach problemowych (1,7%). 

Wyniki badań 
Kolejność prezentowanych wyników w tej części artykułu wyznaczają sfor-

mułowane we wcześniejszej części pytania badawcze, które w pierwszym rzę-
dzie dotyczyły hierarchii stosowanych form współpracy, kompetencji rodziców 
w zakresie umiejętności ICT i celów wykorzystania tych narzędzi w życiu co-
dziennym.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że rodzice kontaktują się z nauczycie-
lami swoich dzieci najczęściej w sposób tradycyjny: podczas zebrań w szkole 
(z częstością nieco wyższą niż kilka razy w miesiącu), poprzez notatki w dzien-
niczkach oraz spotkania indywidualne (z przeciętną częstością raz w miesią-
cu). Hierarchię sposobów komunikowania się rodziców ze szkołą przedstawia 
tabela 3. 
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Tabela 3. Sposoby komunikacji rodziców z nauczycielami dziecka

Sposoby komunikacji rodziców z nauczycielami dziecka N M* SD

Spotkania robocze 115 4,22 1,049

Notatki w dzienniczkach/zeszytach 83 2,98 1,569

Spotkania indywidualne 89 2,73 1,126

Rozmowy telefoniczne 80 2,04 1,174

Korespondencja e-mailowa 81 1,91 1,315

Korespondencja z wykorzystaniem wiadomości SMS 78 1,45 0,949

Strona WWW szkoły 78 1,44 0,934

Konsultacje pedagogiczne 77 1,36 0,826

Korespondencja tradycyjna 76 1,08 0,356

E-dziennik 78 1,04 0,340

Portale 77 1,01 0,114

Fora internetowe 77 1,01 0,114

Czaty 76 1 0

Komunikatory 79 1 0

Inne 26 1,12 0,431

*  Stwierdzeniu zawsze przyznano 5 pkt, kilka razy w miesiącu – 4 pkt, raz w miesiącu – 3 pkt, raz na 
pół roku – 2 pkt, nigdy – 1 pkt.

M – średnia, SD – odchylenie standardowe, N – liczba badanych
Źródło: badania własne.

Opiekunowie prawni uczniów rzadko sięgają do nowoczesnych technologii 
w celu wymiany informacji z nauczycielem. Komunikacja z wykorzystaniem 
technologii informacyjnych najczęściej dotyczy korespondencji e-mailowej 
i oznacza, że rodzice kontaktują się ze szkołą w ten sposób przeciętnie raz na 
pół roku. Rzadziej wysyłają SMS-y czy też korzystają z czatów, nigdy nie wyko-
rzystują do kontaktów ze szkołą komunikatorów internetowych.

Jak pokazują badania, rodzice rzadko także uczestniczą w różnego rodzaju 
formach kontaktów i współpracy z nauczycielami. Najczęściej, chociaż średni 
wynik odpowiedzi wskazuje, że przeciętnie czasami, współpracują ze szkołą 
w organizacji imprez okolicznościowych i wycieczek, rzadko w przygotowaniu 
pomocy dydaktycznych i organizacji czasu wolnego. Hierarchię form współpra-
cy i kontaktów ze szkołą przedstawia tabela 4.

Częstość kontaktów z nauczycielami, według badanych, umiarkowanie 
zwiększają spotkania indywidualne oraz zebrania, natomiast nie mają na nią 
wpływu: korespondencja z wykorzystaniem wiadomości SMS, komunikatory 
internetowe, korespondencja tradycyjna, wizyty domowe, fora i czaty szkolne 
oraz portale społecznościowe.
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Respondenci z badanych szkół integracyjnych swoje umiejętności w zakre-
sie wykorzystywania narzędzi ICT ocenili dość różnorodnie. Najwyżej, bo 
przeciętnie między wysokie a bardzo wysokie, ocenili kompetencje związane 
z wysyłaniem wiadomości e-mail z załącznikiem, wyszukiwaniem informacji 
w sieci, wysyłaniem wiadomości SMS i MMS. Szczegółowe dane dotyczące 
kompetencji rodziców przedstawia tabela 5.

Rodzice wysoko ocenili swoje kompetencje m.in. w zakresie stworzenia do-
kumentu tekstowego w edytorze tekstów czy prowadzenia rozmów poprzez 
komunikatory. Na średnim poziomie ocenione zostały umiejętności związa-
ne m.in. z: korzystaniem z portali społecznościowych, forów internetowych 
w celu wymiany informacji; przenoszeniem plików między komputerem a in-
nymi urządzeniami; wyszukiwaniem osób dostępnych poprzez komunikatory; 

Tabela 4. Formy współpracy i kontaktów

Formy współpracy i kontaktów N M* SD

Imprezy okolicznościowe, wycieczki 88 2,65 1,260
Pomoc w przygotowaniu pomocy dydaktycznych 89 2,26 1,123
Pomoc w organizacji czasu wolnego 81 2,12 0,954
Zbieranie opinii od rodziców 82 2,01 1,105
Konsultacje 81 1,95 1,139
Pomoc w utrzymaniu dbałości o wygląd klasy 87 1,93 0,974
Rozmowy telefoniczne 80 1,85 1,104
Kontakty z wykorzystaniem poczty elektronicznej 78 1,69 1,132
Spotkania nieformalne 75 1,55 0,890
Pokazowe lekcje otwarte dla rodziców 83 1,54 0,928
Kontakty za pomocą wiadomości SMS 78 1,49 0,922
Spotkania z ekspertem 79 1,44 0,828
Konsultacje pedagogiczne 79 1,42 0,871
Prelekcje dla rodziców 79 1,38 0,821
Szkolenia dla rodziców 76 1,21 0,549
Współorganizator lekcji, kół zainteresowań 76 1,16 0,518
Kontakt z wykorzystaniem czatów 77 1,09 0,403
Kontakt przy użyciu komunikatorów 76 1,07 0,298
Kontakt na forach dyskusyjnych 77 1,06 0,375
Kontakt na portalach społecznościowych 75 1,01 0,115
Inne 30 1,03 0,183

*  Stwierdzeniu zawsze przyznano 5 pkt, bardzo często – 4 pkt, czasami – 3 pkt, rzadko – 2 pkt, 
nigdy – 1 pkt.

M – średnia, SD – odchylenie standardowe, N – liczba badanych
Źródło: badania własne.
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Tabela 5. Hierarchia kompetencji informatycznych rodziców

Kompetencje N M* SD
Wysłanie e-maila z załącznikiem 103 4,35 0,893
Wyszukiwanie informacji w sieci 103 4,35 0,893
Wysyłanie wiadomości SMS 103 4,34 0,924
Wysyłanie wiadomości MMS 101 4,26 1,045
Wykonanie zdjęcia aparatem cyfrowym i zapisanie na dysku 108 4,10 0,927
Kopiowanie, przenoszenie pliku lub folderu 104 4,08 1,086
Zarządzanie rachunkiem bankowym przez Internet 100 4,03 1,150
Uporządkowanie dokumentów na dysku 109 4,03 1,023
Stworzenie dokumentu tekstowego 108 4,02 0,986
Prowadzenie rozmów przez komunikatory 101 3,91 1,192
Robienie zakupów przez Internet 104 3,85 1,205
Korzystanie z portali społecznościowych 103 3,81 1,261
Korzystanie z forum w celu wymiany doświadczeń 104 3,70 1,230
Przenoszenie plików między komputerem a innym urządzeniem 101 3,67 1,289
Wyszukiwanie osób dostępnych poprzez komunikatory 103 3,61 1,323
Podłączenie lub instalowanie nowych urządzeń 103 3,61 1,293
Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego 107 3,58 1,099
Ustawienie w przeglądarce opcji bezpieczeństwa 100 3,44 1,250
Umieszczenie zdjęć na stronie internetowej 102 3,43 1,390
Telefonowanie za pomocą Internetu 102 3,41 1,197
Wyszukiwanie, pobieranie i instalowanie oprogramowania 104 3,40 1,355
Pozyskanie i zainstalowanie programów komputerowych 104 3,39 1,202
Wykorzystanie komórki do bankowości elektronicznej 101 3,39 1,442
Używanie programów do wymiany plików np. muzycznych 102 3,28 1,277
Kompresowanie plików za pomocą specjalnego programu  99 3,27 1,369
Zmiana lub sprawdzenie ustawień programów 100 3,26 1,228
Wymiana informacji na czatach 102 3,25 1,333
Tworzenie prezentacji multimedialnych 105 3,19 1,136
Branie udziału w grupach dyskusyjnych 100 3,12 1,305
Prowadzenie wideokonferencji przez komunikatory 100 3,10 1,382
Praca z zaawansowanym programem graficznym 104 2,76 1,195
Założenie forum internetowego 100 2,68 1,238
Moderowanie forum internetowego 100 2,41 1,207
Tworzenie stron internetowych 103 2,07 1,123
Napisanie własnego programu komputerowego 101 1,79 0,983

*  Stwierdzeniu bardzo wysoko przyznano 5 pkt, wysoko – 4 pkt, średnio – 3 pkt, nisko – 2 pkt, 
bardzo nisko – 1 pkt.

M – średnia, SD – odchylenie standardowe, N – liczba badanych
Źródło: badania własne.
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telefonowaniem z wykorzystaniem Internetu; wymianą informacji na czatach; 
braniem udziału w grupach dyskusyjnych; prowadzeniem wideokonferencji 
z wykorzystaniem komunikatorów. Najniżej, z przeciętną oceną nisko, ocenione 
zostało tworzenie stron internetowych oraz ze średnią oceną między nisko i bar-
dzo nisko – napisanie własnego programu komputerowego. 

Badani rodzice najczęściej (średnia częstość raz w tygodniu) korzystają z na-
rzędzi technologii informacyjnej w celu wysyłania i odbierania poczty elektro-
nicznej. Kilka razy w miesiącu korzystają z serwisów społecznościowych oraz 
wyszukują informacje o ofercie edukacyjnej. Respondenci rzadziej niż kilka 
razy w miesiącu szukają przez Internet pracy, wysyłają oferty dotyczące za-
trudnienia, tworzą i czytają blogi, biorą udział w czatach, forach dyskusyjnych. 
Hierarchię celów przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Cel korzystania z Internetu

Cel korzystania z Internetu N M* SD

Wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej 109 4,09 1,302
Korzystanie z Internetu w celu uzupełnienia wiedzy 104 3,78 1,097
Wyszukiwanie informacji o towarach i usługach 102 3,60 1,196
Korzystanie z usług bankowych 107 3,41 1,243
Korzystanie z serwisów społecznościowych 99 3,07 1,402
Wyszukiwanie informacji o ofercie edukacyjnej 101 3,06 1,240
Słuchanie radia  98 2,84 1,544
Czytanie on-line, pobieranie plików z gazetami, czasopismami 102 2,70 1,296
Zakupy przez Internet 100 2,60 1,064
Pobieranie programów komputerowych, plików, muzyki etc.  99 2,59 1,069
Oglądanie filmów przez Internet 101 2,54 1,044
Korzystanie z komunikatorów  97 2,54 1,331
Oglądanie TV przez Internet 101 2,30 1,100
Telefonowanie przez Internet 102 2,29 1,165
Szukanie pracy, wysyłanie ofert dotyczących zatrudnienia 100 2,18 1,209
Tworzenie i czytanie blogów  98 2,09 1,046
Udział w czatach 101 2,06 1,121
Udział w forach dyskusyjnych 102 2,01 0,990
Wideokonferencje 103 1,93 0,983
Granie w gry komputerowe on-line  98 1,89 0,962
Inne  16 1,50 0,816

*  Stwierdzeniu codziennie przyznano 5 pkt, raz w tygodniu – 4 pkt, kilka razy w miesiącu – 3 pkt, 
rzadziej – 2 pkt, nigdy – 1 pkt.

M – średnia, SD – odchylenie standardowe, N – liczba badanych
Źródło: badania własne.
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Respondenci najrzadziej wykorzystują Internet do prowadzenia wideokonfe-
rencji oraz grania w gry komputerowe on-line.

Drugi problem badawczy dotyczył różnic w ocenie: form komunikacji 
i współpracy rodziców z nauczycielami; poziomu umiejętności w stosowaniu 
narzędzi technologii informacyjnych; celów korzystania z Internetu ze względu 
na lokalizację szkoły. 

Hierarchia sposobów komunikowania się rodziców ze szkołą pokazała, że 
dominują sposoby tradycyjne. Wyniki analizy opisu i wnioskowania statystycz-
nego umożliwiające ocenę istotności różnic przedstawia tabela 7. 

Tabela 7. Różnice w ocenie sposobów komunikacji rodziców z nauczycielami dziecka – 
wskaźniki opisu i wnioskowania statystycznego

Sposoby komunikacji 
rodziców z nauczycielami

SP 70 SP Sobieskiego
F t*

M S2 M S2

Spotkania robocze 3,581 0,679 4,452 0,972 1,431 4,448
Spotkania indywidualne 2,500 0,369 2,836 2,293 6,219 1,713
Rozmowy telefoniczne 1,769 0,316 2,167 2,871 9,086 1,902
Korespondencja e-mailowa 3,290 1,230 1,039 0,030 40,940 11,427
Notatki w dzienniczkach 3,207 2,827 2,852 7,800 2,759 0,837
Korespondencja tradycyjna 1,115 0,032 1,060 0,009 3,448 1,662
Korespondencja SMS 1,462 0,230 1,442 1,194 5,199 0,132
Portale 1,000 0,000 1,020 0,000 0,000 –
Fora internetowe 1,000 0,000 1,020 0,000 0,000 –
Czaty 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 –
Strona WWW szkoły 1,407 0,152 1,451 1,233 8,123 0,314
Komunikatory 0,963 0,000 1,000 0,000 0,000 –
E-dziennik 1,000 0,000 1,058 0,029 0,000 1,917
Konsultacje pedagogiczne 1,462 0,162 1,314 0,646 3,988 1,314

*  wartości testu t-Studenta przekraczające wartość krytyczną testu równą 1,98 świadczą o tym, że 
różnice w częstości stosowania form komunikacji rodziców ze szkołą w Warszawie i w Szydłowcu 
różnią się istotnie

M – średnia, S2– wariancja, F – Fisher, t – wartość testu t-Studenta
Źródło: badania własne.

Istotne różnice w częstości stosowanych form ustalono dla zebrań szkolnych, 
które istotnie częściej są stosowane przez rodziców szkoły integracyjnej w Szy-
dłowcu, oraz korespondencji e-mailowej, która z kolei istotnie częściej jest wy-
korzystywana przez rodziców w szkole w Warszawie.

Wyniki porównania częstości stosowania portali, forów internetowych, cza-
tów oraz komunikatorów ze względu na brak zróżnicowania wyników nie są 
możliwe do ustalenia. 
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Trzeci problem badawczy dotyczył różnic w formach współpracy szko-
ły i domu w ocenie rodziców dzieci ze szkół integracyjnych z dużego miasta 
i małego miasteczka. Analiza wyników częstości udziału prawnych opiekunów 
uczniów we współpracy ze szkołą pokazała, że najczęściej pomagają oni na-
uczycielom w organizacji imprez okolicznościowych i wycieczek. Wyniki ana-
lizy opisu i wnioskowania statystycznego umożliwiające ocenę istotności różnic 
przedstawia tabela 8.

Tabela 8. Różnice w ocenie form współpracy rodziców ze szkołą – wskaźniki opisu 
i wnioskowania statystycznego

Formy współpracy szkoły z domem
SP 70 SP Sobieskiego

F t*
M S2 M S2

Wsparcie w przygotowaniu pomocy 
dydaktycznych

1,967 0,693 2,367 1,883 2,719 1,911

Pomoc w organizacji czasu wolnego 1,967 0,586 2,216 0,909 1,551 1,324
Pomoc w utrzymaniu dbałości 
o wygląd klasy

1,621 0,139 2,086 1,317 9,450 3,304

Pokazowe lekcje otwarte dla rodziców 1,483 0,353 1,574 0,971 2,746 0,609
Konsultacje 1,893 0,908 1,944 2,036 2,243 0,226
Kontakty z wykorzystaniem poczty 
elektronicznej

2,714 2,219 1,120 0,051 43,609 6,028

Kontakty za pomocą wiadomości SMS 1,607 0,656 1,420 0,712 1,085 1,081
Kontakt przy użyciu komunikatorów 1,000 0,000 1,080 0,017 0,000 –
Kontakt na forach dyskusyjnych 1,000 0,000 1,102 0,046 0,000 –
Kontakt na portalach 
społecznościowych

1,000 0,000 1,021 0,000 0,000 –

Współorganizator lekcji, kół 
zainteresowań

1,250 0,224 1,082 0,018 12,712 1,984

Rozmowy telefoniczne 1,429 0,211 2,077 2,119 10,049 3,652
Szkolenia dla rodziców 1,107 0,009 1,220 0,154 16,797 2,466
Zbieranie opinii od rodziców 2,000 0,862 1,982 1,764 2,046 0,083
Prelekcje dla rodziców 1,107 0,028 1,529 0,768 27,522 4,241
Spotkania z ekspertem 1,250 0,067 1,549 0,766 11,421 2,838
Spotkania nieformalne 1,481 0,298 1,583 0,828 2,777 0,738
Imprezy okolicznościowe, wycieczki 1,929 0,503 2,934 2,535 5,041 4,713
Kontakt z wykorzystaniem czatów 1,107 0,096 1,082 1,082 17,093 0,461
Konsultacje pedagogiczne 1,414 0,269 1,420 0,781 2,905 0,047

*  wartości testu t-Studenta przekraczające wartość krytyczną testu równą 1,98 świadczą o tym, że 
różnice w częstości form pomocy rodziców szkole w Warszawie i w Szydłowcu różnią się istotnie

M – średnia, S2 – wariancja, F – Fisher, t – wartość testu t-Studenta
Źródło: badania własne.
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Rodzice uczniów szkoły integracyjnej w Szydłowcu istotnie częściej poma-
gają nauczycielom w utrzymaniu dbałości o wygląd klasy, częściej prowadzą 
rozmowy telefoniczne z pedagogami, biorą udział w szkoleniach dla nich or-
ganizowanych, w spotkaniach z ekspertami i częściej pomagają w organizacji 
imprez okolicznościowych i wycieczek.

Wyniki porównania częstości kontaktów z wykorzystaniem komunikatorów, 
na forach dyskusyjnych oraz na portalach społecznościowych ze względu na 
brak zróżnicowania wyników oceny nie są możliwe do ustalenia. 

Częstość kontaktów z nauczycielami, według badanych rodziców, umiarko-
wanie zwiększają takie formy współpracy rodziny ze szkołą, jak spotkania in-
dywidualne oraz zebrania. 

Rodzice uczniów ze szkoły podstawowej z Warszawy oceniają wyżej wpływ 
spotkań nieformalnych (t = 2,353) oraz korespondencji e-mailowej (t = 3,864) na 
częstość kontaktów z nauczycielami. Z kolei opiekunowie uczniów ze szkoły 
integracyjnej w Szydłowcu wyżej oceniają wpływ portali społecznościowych 
(t = 4,204) i komunikatorów (t = 3,574) na intensywność kontaktów szkoła–dom.

Czwarty problem badawczy dotyczył różnic poziomu umiejętności w stoso-
waniu narzędzi technologii informacyjnej oraz celów wykorzystywania Inter-
netu wśród rodziców dzieci ze szkół integracyjnych z dużego miasta i małego 
miasteczka. Wśród umiejętności związanych z wykorzystaniem narzędzi ICT 
badani najwyżej ocenili wysyłanie wiadomości e-mail z załącznikiem, wysyła-
nie SMS-ów oraz wyszukiwanie informacji w Internecie. Wyniki analizy opisu 
i wnioskowania statystycznego umożliwiające ocenę istotności różnic dotyczą-
cych kompetencji rodziców z Warszawy i Szydłowca przedstawia tabela 9.

Rodzice uczniów szkoły integracyjnej z Warszawy ocenili wyżej swoje umie-
jętności dotyczące tworzenia folderów, wysyłania SMS-ów i MMS-ów, kopio-
wania czy przenoszenia plików lub folderów. Z kolei badana grupa z Szydłow-
ca wyżej oceniła swoje kompetencje w zakresie tworzenia stron internetowych 
oraz zakładania i moderowania forów internetowych.

Analizując wyniki ankiet pod kątem celów korzystania z Internetu w życiu co-
dziennym, możemy zauważyć, że opiekunowie najczęściej używają poczty elek-
tronicznej, korzystają z usług bankowych czy wyszukują informacje potrzebne im 
do uzupełnienia, poszerzenia już posiadanej wiedzy. W tabeli 10. przedstawiono 
wskaźniki opisu i wnioskowania statystycznego konieczne do porównania celów 
korzystania z Internetu przez rodziców z Warszawy i Szydłowca.

Rodzice uczniów ze szkoły integracyjnej w Warszawie częściej korzystają 
z poczty elektronicznej, a także częściej robią zakupy przez Internet. Natomiast 
badana grupa z Szydłowca częściej korzysta z Internetu w celu uzupełnienia 
wiedzy.

Piąty problem badawczy dotyczył związku między umiejętnościami z zakre-
su technologii informacyjnej z wiekiem i statusem społecznym badanych rodzi-
ców. Status mierzony był tu przez wykształcenie obojga rodziców, ich sytuację 
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Tabela 9. Różnice w ocenie poziomu umiejętności w stosowaniu narzędzi ICT – wskaźniki 
opisu i wnioskowania statystycznego

Umiejętności związane 
z korzystaniem z narzędzi 

komunikacyjnych

SP 70 SP Sobieskiego
F t*

M S2 M S2

Stworzenie dokumentu 
tekstowego w edytorze tekstów

4,129 0,217 3,923 1,260 5,809 1,402

Wykonanie zdjęcia aparatem 
cyfrowym i zapisanie go 
w komputerze

4,200 0,798 4,064 0,688 1,161 0,774

Uporządkowanie dokumentów 
w folderach i podfolderach

4,367 0,320 3,899 1,332 4,166 2,921

Korzystanie z arkusza 
kalkulacyjnego

3,767 1,551 3,506 1,343 1,155 1,060

Praca z zaawansowanym 
programem graficznym

2,724 2,280 2,773 1,891 1,206 0,168

Tworzenie prezentacji 
multimedialnych 

3,448 1,471 3,092 1,607 1,093 1,370

Pozyskanie i zainstalowanie 
programu komputerowego

3,414 1,459 3,342 2,247 1,540 0,242

Napisanie własnego programu 
komputerowego

1,517 0,276 1,877 1,152 4,172 2,413

Wyszukiwanie informacji 
w Internecie

4,379 0,261 4,280 0,793 3,035 0,751

Wysłanie wiadomości e-mail 
z załącznikiem

4,552 0,100 4,270 0,910 9,097 2,393

Korzystanie z portali 
społecznościowych

3,379 3,072 3,973 1,973 1,557 1,900

Korzystanie z forum 
internetowego w celu wymiany 
poglądów i doświadczeń

3,586 2,202 3,747 2,237 1,016 0,518

Robienie zakupów przez Internet 4,034 0,741 3,773 2,696 3,638 1,115
Tworzenie stron internetowych 1,690 0,486 2,216 1,920 3,955 2,710
Zarządzanie rachunkiem 
bankowym przez Internet

4,071 0,853 4,014 2,126 2,493 0,253

Umieszczenie zdjęć na dowolnej 
stronie internetowej

3,172 2,531 3,534 4,009 1,584 0,918

Wysyłanie wiadomości SMS 4,586 0,097 4,243 1,044 10,760 2,771
Wysyłanie wiadomości MMS 4,483 0,276 4,110 1,596 5,779 2,254
Założenie forum internetowego 2,241 1,655 2,859 2,254 1,362 2,059
Moderowanie forum 
internetowego

1,897 0,725 2,620 2,345 3,236 3,226

Prowadzenie rozmów 
z wykorzystaniem komunikatora

3,724 2,493 3,986 1,740 1,433 0,906
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zawodową oraz sytuację ekonomiczną rodziny. Zależność między poziomem 
umiejętności, wiekiem i statusem badanych rodziców zmierzono współczynni-
kiem korelacji liniowej r-Pearsona. 

Wyższe umiejętności w zakresie obsługi narzędzi technologii informacyj-
nej mają młodsi rodzice i istotnie lepiej radzą sobie z: wykonywaniem zdjęć 
aparatem cyfrowym i zapisywaniem ich na dysku w komputerze (r = –0,231; 

Umiejętności związane 
z korzystaniem z narzędzi 

komunikacyjnych

SP 70 SP Sobieskiego
F t*

M S2 M S2

Wyszukanie osób dostępnych 
poprzez komunikatory

3,310 2,997 3,680 2,768 1,083 1,060

Wykorzystanie telefonu 
komórkowego do bankowości 
elektronicznej

3,448 3,114 3,361 4,731 1,520 0,203

Prowadzenie wideokonferencji 
z wykorzystaniem komunikatorów

2,857 2,869 3,151 3,647 1,271 0,763

Wymiana informacji na czatach 2,893 2,323 3,392 3,164 1,362 1,404
Branie udziału w grupach 
dyskusyjnych

2,964 1,936 3,181 3,193 1,649 0,617

Telefonowanie za pomocą 
Internetu

3,207 1,607 3,452 2,115 1,316 0,840

Używanie programów do 
wymiany plików filmowych, 
muzycznych

3,069 2,724 3,370 2,482 1,097 0,909

Ustawienie w przeglądarce opcji 
dotyczących bezpieczeństwa

3,276 1,883 3,507 2,567 1,363 0,722

Wyszukiwanie, pobieranie 
i instalowanie oprogramowania

3,345 2,577 3,427 3,602 1,398 0,216

Kopiowanie, przenoszenie pliku 
lub folderu

4,345 0,252 3,973 1,921 7,629 2,128

Kompresowanie plików za 
pomocą specjalnego programu

3,621 3,072 3,042 3,179 1,035 1,573

Podłączenie lub instalowanie 
nowych urządzeń

3,655 2,360 3,547 2,823 1,196 0,319

Przenoszenie plików między 
komputerem a innym 
urządzeniem

3,778 2,987 3,635 2,592 1,152 0,419

Zmiana lub sprawdzenie ustawień 
programów

3,500 1,202 3,176 2,574 2,142 1,245

*  wartości testu t-Studenta przekraczające wartość krytyczną testu równą 1,98 świadczą o tym, że 
różnice w częstości form pomocy rodziców szkole w Warszawie i w Szydłowcu różnią się istotnie

M – średnia, S2 – wariancja, F – Fisher, t – wartość testu t-Studenta
Źródło: badania własne.
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p ≤ 0,05); wyszukiwaniem informacji w Internecie (r = –0,267; p ≤ 0,05); ko-
rzystaniem z portali społecznościowych (r = –0,380; p ≤ 0,01); korzystaniem 
z forum internetowego w celu wymiany poglądów i doświadczeń (r = –0,307; 
p ≤ 0,01); tworzeniem stron internetowych (r = –0,316; p ≤ 0,01); umieszczeniem 

Tabela 10. Różnice w ocenie celów korzystania z Internetu przez rodziców – wskaźniki opisu 
i wnioskowania statystycznego

Cele korzystania z Internetu
SP 70 SP Sobieskiego

F t*
M S2 M S2

Wysyłanie, odbieranie poczty 
elektronicznej

4,774 0,392 3,821 3,384 8,624 4,179

Telefonowanie przez Internet 2,100 1,047 2,375 2,122 2,026 1,145
Wideokonferencje 1,767 0,507 2,000 1,084 2,137 1,380
Udział w czatach 1,862 1,031 2,139 1,727 1,675 1,076
Udział w forach dyskusyjnych 2,067 1,593 1,986 0,717 2,221 0,334
Korzystanie z komunikatorów 2,533 4,762 2,500 2,373 2,007 0,079
Tworzenie i czytanie blogów 2,207 1,125 2,043 1,177 1,047 0,731
Korzystanie z serwisów 
społecznościowych

2,967 4,690 3,116 3,392 1,383 0,372

Wyszukiwanie informacji 
o towarach i usługach

3,839 1,363 3,444 2,164 1,587 1,362

Wyszukiwanie informacji o ofercie 
edukacyjnej

3,419 1,796 2,859 2,246 1,251 1,853

Słuchanie radia 2,667 3,824 2,912 6,359 1,663 0,496
Oglądanie TV przez Internet 2,300 1,805 2,296 1,295 1,394 0,017
Oglądanie filmów przez Internet 2,567 1,722 2,535 0,963 1,789 0,123
Pobieranie programów 
komputerowych, plików, muzyki itp.

2,700 1,630 2,500 1,095 1,488 0,866

Granie w gry komputerowe 1,821 0,623 1,914 0,929 1,491 0,486
Czytanie on-line, pobieranie plików 
z gazetami, czasopismami

2,933 2,338 2,597 2,839 1,215 0,986

Szukanie pracy, wysyłanie ofert 
dotyczących zatrudnienia

2,241 2,441 2,096 1,859 1,313 0,494

Korzystanie z usług bankowych 3,387 1,301 3,421 2,860 2,199 0,125
Zakupy przez Internet 3,129 1,031 2,329 0,944 1,092 3,923
Korzystanie z Internetu w celu 
uzupełnienia wiedzy

4,100 0,792 3,649 1,575 1,988 2,170

*  wartości testu t-Studenta przekraczające wartość krytyczną testu równą 1,98 świadczą o tym, że 
różnice w częstości form pomocy rodziców szkole w Warszawie i w Szydłowcu różnią się istotnie

M – średnia, S2 – wariancja, F – Fisher, t – wartość testu t-Studenta
Źródło: badania własne.
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zdjęć na dowolnej stronie internetowej (r = –0,268; p ≤ 0,05); moderowaniem 
forum internetowego (r = –0,282; p ≤ 0,05); prowadzeniem rozmów z wykorzy-
staniem komunikatora (r = –0,321; p ≤ 0,01); wyszukiwaniem osób dostępnych 
poprzez komunikatory (r = –0,370; p ≤ 0,01); wykorzystaniem telefonu komór-
kowego do bankowości elektronicznej (r = –0,247; p ≤ 0,05); prowadzeniem wi-
deokonferencji z wykorzystaniem komunikatorów (r = –0,262; p ≤ 0,05); wy-
mianą informacji na czatach (r = –0,334; p ≤ 0,01); braniem udziału w grupach 
dyskusyjnych (r = –0,233; p ≤ 0,05); ustawieniem w przeglądarce opcji dotyczą-
cych bezpieczeństwa (r = –0,288; p ≤ 0,05); wyszukiwaniem, pobieraniem i in-
stalowaniem oprogramowania (r = –0,235; p ≤ 0,05); kopiowaniem, przenosze-
niem pliku lub folderu (r = –0,301; p ≤ 0,01); podłączeniem lub instalowaniem 
nowych urządzeń (r = –0,254; p ≤ 0,05); przenoszeniem plików między kompu-
terem a innym urządzeniem (r = –0,236; p ≤ 0,05).

Wykształcenie badanych ojców koreluje dodatnio ze stworzeniem dokumentu 
tekstowego w edytorze (r = 0,798; p ≤ 0,01), z uporządkowaniem dokumentów na 
dysku komputera w folderach i podfoldeach (r = 0,664; p ≤ 0,05) i korzystaniem 
z arkusza kalkulacyjnego (r = 0,670; p ≤ 0,05). Ojcowie z wyższym wykształce-
niem lepiej wykonują te zadania.

Wykształcenie badanych matek wiąże się dodatnio ze stworzeniem doku-
mentu tekstowego w edytorze tekstów (r = 0,502; p ≤ 0,01) oraz z: wykonaniem 
zdjęcia aparatem cyfrowym i zapisaniem go na komputerze (r = 0,354; p ≤ 0,01); 
uporządkowaniem dokumentów na dysku komputera w folderach i podfolderach 
(r = 0,481; p ≤ 0,01); korzystaniem z arkusza kalkulacyjnego (r = 0,349; p ≤ 0,01); 
tworzeniem prezentacji multimedialnych (r = 0,337; p ≤ 0,01); pozyskaniem i za-
instalowaniem programu komputerowego (r = 0,253; p ≤ 0,05); wyszukiwaniem 
informacji w Internecie (r = 0,413; p ≤ 0,01); wysłaniem wiadomości e-mail z za-
łącznikiem (r = 0,432; p ≤ 0,01); korzystaniem z forum internetowego w celu wy-
miany poglądów i doświadczeń (r = 0,344; p ≤ 0,01); robieniem zakupów przez 
Internet (r = 0,362; p ≤ 0,01); zarządzaniem rachunkiem bankowym przez Inter-
net (r = 0,334; p ≤ 0,01); umieszczeniem zdjęć na dowolnej stronie internetowej 
(r = 0,231; p ≤ 0,05); prowadzeniem rozmów z wykorzystaniem komunikato-
ra (r = 0,260; p ≤ 0,05); wyszukaniem osób dostępnych poprzez komunikatory 
(r = 0,313; p ≤ 0,01); wykorzystaniem telefonu komórkowego do bankowości 
elektronicznej (r = 0,264; p ≤ 0,05); wymianą informacji na czatach (r = 0,222; 
p ≤ 0,05); braniem udziału w grupach dyskusyjnych (r = 0,253; p ≤ 0,05); usta-
wieniem w przeglądarce opcji dotyczących bezpieczeństwa (r = 0,223; p ≤ 0,05); 
kopiowaniem, przenoszeniem pliku lub folderu (r = 0,445; p ≤ 0,01); kompreso-
waniem plików za pomocą specjalnego programu (r = 0,227; p ≤ 0,05); podłącze-
niem lub instalowaniem nowych urządzeń (r = 0,274; p ≤ 0,01); przenoszeniem 
plików między komputerem a innym urządzeniem (r = 0,372; p ≤ 0,01); zmianą 
lub sprawdzeniem ustawień programów (r = 0,335; p ≤ 0,01). Matki z wyższym 
wykształceniem lepiej wykonują te zadania. 
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Sytuacja zawodowa badanych ojców koreluje jedynie z wysyłaniem wia-
domości SMS (r = 0,671; p ≤ 0,05). Ojcowie, którzy mają stałą pracę, potra-
fią sprawnie obsługiwać edytor wiadomości tekstowych w urządzeniach mo-
bilnych. Z kolei sytuacja zawodowa matek biorących udział w badaniu wiąże 
się dodatnio z: pracą z zaawansowanym programem graficznym (r = 0,219; 
p ≤ 0,05); używaniem oprogramowania do wymiany plików filmowych lub mu-
zycznych (r = 0,228; p ≤ 0,05); wyszukiwaniem, pobieraniem i instalowaniem 
oprogramowania (r = 0,263; p ≤ 0,05). Matki, które mają stałą pracę, osiągają 
wyższy poziom tych umiejętności.

Sytuacja ekonomiczna rodziny wiąże się ujemnie z: uporządkowaniem do-
kumentów na dysku komputera w folderach i podfolderach (r = –0,23; p ≤ 0,05); 
korzystaniem z arkusza kalkulacyjnego (r = –0,20; p ≤ 0,05); pracą z zaawan-
sowanym programem graficznym (r = –0,19; p ≤ 0,05); tworzeniem stron in-
ternetowych (r = –0,20; p ≤ 0,05); wysyłaniem wiadomości SMS (r = –0,21; 
p ≤ 0,05); założeniem forum internetowego (r = –0,19; p ≤ 0,05); moderowa-
niem forum internetowego (r = –0,19; p ≤ 0,05); kopiowaniem, przenoszeniem 
pliku lub folderu (r = –0,19; p ≤ 0,05). Rodziny, których sytuacja ekonomiczna 
jest bardzo dobra, osiągają niższy poziom tych kompetencji.

Podsumowanie i dyskusja wyników

Rodzina jest pierwszą i najważniejszą komórką socjalizacyjną, gwarantem 
rozwoju indywidualnego, fizycznego, duchowego. Jednakże z chwilą pójścia 
dziecka do szkoły zarówno ono, jak i jego rodzice muszą się podporządkować jej 
wymogom. Zadaniem rodziców jest integrowanie wpływu obu tych środowisk, 
tj. szkoły i domu, poprzez wspieranie osiągnięć szkolnych dziecka i łagodze-
nie niepowodzeń edukacyjnych oraz poprzez własną aktywność w tej instytucji 
(Śliwerski, 2004). Rodzic jest niezbędnym ogniwem w procesie edukacji. Prawie 
75% pedagogów twierdzi, że proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły wyma-
ga rzetelnej kontroli i oceny ze strony opiekunów, a 80% nauczycieli uważa, że 
zajęcia dydaktyczne byłyby ciekawsze, gdyby włączyli się w ich przygotowanie 
i realizację rodzice (Melzera, 1987, za: Śliwerski, 2004).

Badania własne ukazują główną rolę matek w kontaktach ze szkołą. Ojcowie 
w niewielkim stopniu byli wskazywani jako osoby odpowiedzialne za współpra-
cę i wymianę informacji z placówką dziecka. Tendencję tę potwierdzają obserwa-
cje poczynione przez innych badaczy, takich jak m.in.: Alicja Baum, Joanna Łu-
kasiewicz-Wieleba (2013), Maria Trzcińska-Król (2014), Ina Blau, Mira Hameiri 
(2012), Waldemar Kozłowski, Ewa Matczak (2012). Należy także zwrócić uwa-
gę, że badania przeprowadzono w szkołach, do których uczęszczali uczniowie 
z niepełnosprawnością, a jak pokazują badania innych, także w przypadku dzieci 
z niepełnosprawnością to głównie matki są obarczone opieką nad nimi i ich wy-
chowaniem oraz kontaktami ze szkołą (por. m.in. Mikołaczyk-Lerman, 2011).
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Hierarchia stosowanych form współpracy, kompetencji rodziców w zakresie 
umiejętności ICT i celów wykorzystania tych narzędzi w codziennym życiu

Rodzice utrzymują systematyczne kontakty ze szkołą swojego dziecka głów-
nie podczas zebrań, spotkań indywidualnych lub poprzez wymianę informacji, 
w formie notatek w dzienniczkach lub zeszytach uczniowskich. Takie spotkania 
sprzyjają dobrym relacjom i komunikacji, pozwalają na odczytanie komunika-
tów niewerbalnych, dostrzeżenie niepokojących sygnałów i wyjaśnienie niejas-
ności. Kontakt osobisty i dialog z zachowaniem wzajemnego poszanowania 
i zaufania pozwala na pochylenie się nad problemami dziecka (Śliwerski, 2012). 
Spotkania indywidualne umożliwiają poruszenie kwestii osobistych, omówie-
nie problemów wychowawczych, skupienie się na jednym dziecku (Błaszczyk, 
Faber, 2001; Hernik, Malinowska, 2015). Zmniejszają dystans. Notatki w dzien-
niczkach ucznia czy zeszytach są wygodną formą pozyskania informacji naj-
częściej w sprawach organizacyjnych, nie są jednak narzędziami umożliwiają-
cymi interakcję, dialog. Bardzo rzadko zapisy w zeszytach przybierają formę 
wypowiedzi dwukierunkowych (Hernik, Malinowska, 2015). Kontakt osobisty 
wymaga większego wysiłku organizacyjnego. Dla niektórych rodziców interne-
towe formy kontaktu ze szkołą stanowią najbardziej pożądaną formę pozyska-
nia informacji. Są szybkie i nie wymagają obecności w placówce edukacyjnej 
(tamże). Maria Mendel (2002, 2007) proponuje, aby propagować takie formy 
współpracy, wymiany informacji, które zminimalizują bariery wpływające nie-
korzystnie na kontakty szkoła–dom. 

„Podstawową formą współpracy szkoły z domem rodzinnym jest dobry prze-
pływ informacji na drodze rodzic-nauczyciel” (Rafał-Łuniewska, b.r., s. 30), 
nieważne, czy w trakcie rozmów osobistych, grupowych, czy z wykorzysta-
niem narzędzi ICT. Ma to szczególne znaczenie w przypadku uczniów niepeł-
nosprawnych, którzy wymagają większej uwagi czy omówienia strategii pracy 
edukacyjno-wychowawczej.

Jak wynika z prezentowanych badań, rodzice rzadko sięgają po narzędzia 
ICT w celu wymiany informacji z pedagogiem. Najczęstszą internetową for-
mą kontaktu jest poczta elektroniczna lub wymiana zdań za pomocą krótkich 
wiadomości tekstowych SMS. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Ba-
dań Edukacyjnych w 2013 r. (Hernik, Malinowska, 2015) wynika, że im starsze 
dziecko, tym częściej rodzice porozumiewają się z wychowawcą z wykorzysta-
niem mediów (telefonów, poczty elektronicznej, forów internetowych, portali 
szkolnych czy wiadomości SMS). 

W odczuciu opiekunów częstość kontaktów z pedagogiem umiarkowanie 
zwiększają spotkania indywidualne oraz zebrania. Jednak, co ważne, rodzice 
czasami lub wręcz rzadko uczestniczą w szeroko rozumianej współpracy ze 
szkołą, a ich udział ogranicza się do organizacji imprez okolicznościowych, wy-
cieczek, czasu wolnego czy przygotowania pomocy dydaktycznych. Rola opie-
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kunów sprowadza się do użytecznych pomocników nauczycieli, paraprofesjo-
nalnej pomocy (Meighan, 1991). Rodzice nie dostrzegają potrzeby współpracy 
ze szkołą (Lewandowska-Kidoń, 2009), a jak pokazują inne badania (Błaszczyk, 
Faber, 2001), ich gotowość do wsparcia szkoły ogranicza się do wnoszenia opłat, 
pomocy w organizacji wycieczek, uroczystości czy działania w szkolnych ra-
dach. Stanisław Rogala (1989) wskazuje na dużą nieprzychylność środowiska 
rodzicielskiego wobec nauczycieli i dopatruje się tego m.in. w zawężeniu roli 
rodziców do wykonywania zaleceń pedagogicznych i wypełniania świadczeń 
materialno-usługowych.

Niechęć do wykorzystywania narzędzi ICT w wymianie informacji między 
szkołą i domem nie jest związana z brakiem kompetencji rodziców w tym za-
kresie. Analiza danych ukazuje, że rodzice z reguły dość wysoko oceniają swoje 
umiejętności w obsłudze narzędzi ICT. Jako wysokie lub bardzo wysokie ocenili 
swoje kompetencje związane z wysyłaniem wiadomości e-mail z załącznikiem, 
wyszukiwaniem informacji w sieci, wysyłaniem wiadomości SMS i MMS, two-
rzeniem dokumentów tekstowych czy prowadzeniem rozmów przez komunika-
tory. Ich codzienne potrzeby korzystania z Internetu koncentrowały się wokół 
poczty elektronicznej, serwisów społecznościowych, wyszukiwania informacji 
w sieci o ofercie edukacyjnej. Podobne dane przedstawia raport GUS – Społe-
czeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r., w którym czytamy, że głównym „[…] 
celem korzystania z sieci wśród osób w wieku 16–74 lata było wysyłanie i odbie-
ranie poczty elektronicznej (53%) oraz wyszukiwanie informacji o towarach lub 
usługach (50%). Wzrasta zainteresowanie czytaniem on-line oraz pobieraniem 
plików z gazetami lub czasopismami (47%)”.

Różnice w sposobach komunikacji prawnych opiekunów uczniów 
z nauczycielami w ocenie rodziców dzieci ze szkół integracyjnych z dużego 
miasta i małego miasteczka

Narzędzia ICT: wideokonferencje, komunikatory, fora internetowe, czaty itp. 
nie tylko pokrywają się ze wszystkimi tradycyjnymi środkami komunikacji, 
lecz także oferują nowe. Zachodzące w społeczeństwach przemiany, budowa-
nie społeczeństwa informacyjnego stwarzają możliwość współuczestniczenia 
jednostek w dwóch różnych wymiarach, tj. świecie wirtualnym i rzeczywistym 
(Surina, 2008). Badani rodzice w kontaktach i wymianie informacji edukacyjnej 
preferują tradycyjne formy. Istotne różnice w sposobie komunikacji ze szkołą 
możemy dostrzec w obrębie kontaktów podczas zebrań szkolnych, w których 
częściej uczestniczą opiekunowie z małego miasteczka, oraz w koresponden-
cji za pośrednictwem mediów elektronicznych odbywającej się na płaszczyźnie 
tekstowej z wykorzystaniem poczty e-mail, którą częściej wykorzystują opieku-
nowie w szkole w Warszawie. 

Według danych GUS za 2014 r. (Społeczeństwo informacyjne…, 2014) licz-
ba gospodarstw domowych posiadających komputer i dostęp do Internetu jest 
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o wiele większa w dużych aglomeracjach miejskich. Urząd Statystyczny w War-
szawie podaje z kolei, że w powiecie szydłowieckim występuje największy odse-
tek bezrobocia w województwie mazowieckim. Oprócz przytoczonych danych 
dotyczących dostępu do Internetu, w przypadku rodzin z dzieckiem z niepełno-
sprawnością istotny staje się jeszcze inny problem związany m.in. z wysokimi 
kosztami ponoszonymi przez te rodziny na rehabilitację, sprzęt dla niepełno-
sprawnych dzieci (Mikołajczyk-Lerman, 2011). Ten fakt nie pozostaje bez zna-
czenia dla przybliżanych w artykule badań.

Obie prezentowane szkoły mają swoje strony internetowe, na których za-
mieszczane są informacje z życia szkół, jednak rodzice nie odbierają tej for-
my jako jednego ze sposobów komunikacji i informowania ich o wydarzeniach 
szkolnych.

Sieciowy charakter interakcji pociąga za sobą pewne ograniczenia, zuboża 
przekaz, może sprzyjać niedomówieniom. W bezpośredniej komunikacji mamy 
możliwość na bieżąco reagować na sygnały zarówno werbalne, jak i niewerbal-
ne wzbudzające nasz niepokój (por. Maj, 2009). Warto jednak rozważyć moż-
liwość wykorzystania mediów elektronicznych do kontaktów szkoła–dom. Ro-
dzic, który w pośpiechu odbiera dziecko za szkoły, nie ma czasu, aby uważnie 
czytać informacje na tablicy ogłoszeń. Nie zawsze także może uczestniczyć 
w zebraniach z nauczycielem. Grzegorz Droń (2014) proponuje w zależności od 
typu kontaktu (kontakt wymagający: odpowiedzi, potwierdzenia; niewymaga-
jący ani potwierdzenia, ani odpowiedzi) rozważyć możliwość włączenia narzę-
dzi ICT w przekazywanie informacji rodzicom. „Właściwości sieci, wychodzą 
naprzeciw potrzebom ludzi: bezpośredniość dostępu, szybkość działania, inter-
aktywność – wywołują u użytkownika poza uczuciem «kurczenia się» świa-
ta, często niedostępne w realnym życiu poczucie komfortu” (Wolska-Długosz, 
2009, s. 164).

Różnice w formach współpracy szkoły i domu w ocenie rodziców dzieci 
ze szkół integracyjnych z dużego miasta i małego miasteczka

Ważnym elementem współpracy rodziny i szkoły są działania ukierunkowa-
ne na dobro dziecka, jego wszechstronny rozwój. W rzeczywistości szkolnej 
niestety współpraca ogranicza się do kilku form. Z reguły są to: wywiadówki, 
udział w imprezach, kontakt korespondencyjny, rozmowy telefoniczne i spo-
tkania indywidualne, a więc sporadyczny kontakt o charakterze informacyj-
nym (Smykowska, 2008). Podobne dane uzyskali autorzy prezentowanego tu 
artykułu, co zostało opisane w części dotyczącej hierarchii stosowanych form 
współpracy. Nadmienić jednak należy, że jeżeli już rodzice angażują się we 
współpracę ze szkołą, są to z reguły działania ukierunkowane na podniesie-
nie kwalifikacji wychowawczych rodziców lub rozwój ucznia. W szkole w Szy-
dłowcu opiekunowie dzieci częściej pomagają nauczycielom w utrzymaniu dba-
łości o wygląd klasy, częściej także rozmawiają z nauczycielami przez telefon. 
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Co ważne, biorą udział w szkoleniach, prelekcjach dla nich organizowanych czy 
też w spotkaniach z ekspertami. Częściej także pomagają w organizacji imprez 
okolicznościowych i wycieczek. Z kolei rodzice ze szkoły integracyjnej w War-
szawie częściej są współorganizatorami lekcji i kół zainteresowań oraz częściej 
kontaktują się z pedagogami, wykorzystując do tego pocztę elektroniczną. Ro-
dzice nie mogą być osamotnieni w swych działaniach, szczególnie rodzice dzie-
ci niepełnosprawnych. Bardzo ważne jest podnoszenie ich kwalifikacji eduka-
cyjno-wychowawczych. Spotkania z ekspertem (np. terapeutą, psychologiem) są 
jedną z form wsparcia oferowanych przez szkołę.

Rosnąca świadomość opiekunów co do roli, jaką odgrywają w procesie edu-
kacji i wychowania dziecka, sprawia, że chętniej biorą udział w spotkaniach 
mogących podnieść ich poziom wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Jak po-
kazują badania prowadzone w szkołach dla dzieci sprawnych oraz w szkołach, 
do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne, to matki są w głównej mierze 
odpowiedzialne za wychowanie i kontakty ze szkołą (Baum, Łukasiewicz-Wie-
leba, 2013; Trzcińska-Król, 2014; Blau, Hameiri, 2012; Kozłowski, Matczak, 
2012; Mikołajczyk-Lerman, 2011). W prezentowanych analizach także wyłoniła 
się dominująca rola matek. Analizując uzyskane dane pod kątem wykształcenia 
matek, zauważamy, że ponad połowa z nich ma wykształcenie wyższe, a prawie 
jedna trzecia – wykształcenie średnie. 

Różnice w poziomie umiejętności w stosowaniu narzędzi technologii 
informacyjnej oraz celach stosowania Internetu wśród rodziców dzieci 
ze szkół integracyjnych z dużego miasta i małego miasteczka

Wśród przeszkód cyfrowej inkluzji (włączenia) wymienia się m.in. niepełno-
sprawność, bezrobocie, imigrację, niskie wykształcenie (por. m.in.: Drabowicz, 
2014; Kanios, 2015). W prezentowanych badaniach nie zauważono wykluczenia 
cyfrowego wśród respondentów. Badana grupa opiekunów z obydwu szkół inte-
gracyjnych jednakowo wysoko oceniła swoje umiejętności w zakresie: wyszu-
kiwania informacji w Internecie, wysyłania wiadomości e-mail z załącznikiem, 
wysyłania SMS-ów i MMS-ów, wykonywania zdjęcia aparatem cyfrowym i za-
pisywania go na dysku oraz zarządzania rachunkiem bankowym przez Internet, 
co ma także swoje odzwierciedlenie w codziennym użytkowaniu Sieci. Wśród 
rodziców z Warszawy dostrzegamy istotne różnice statystyczne w ocenie kom-
petencji w zakresie: kopiowania, przenoszenia plików lub folderów, wysyłania 
wiadomości SMS i MMS. Oni także częściej, w porównaniu z grupą z Szy-
dłowca, korzystają z poczty elektronicznej, a także częściej dokonują zakupów 
poprzez sieć. Natomiast grupa rodziców z Szydłowca wyżej oceniła swoje umie-
jętności związane z tworzeniem stron WWW, założeniem forum internetowego 
i jego moderowaniem. Co ważne, częściej wykorzystują oni zasoby sieci w ce-
lach uzupełnienia i poszerzenia swojej wiedzy.
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Związek między kompetencjami rodziców w zakresie wykorzystania i obsługi 
narzędzi ICT a ich wiekiem, wykształceniem i statusem społecznym rodziny

Kompetencje medialne wybijają się na pierwszy plan wśród kompetencji cechu-
jących wykształconego człowieka. Funkcjonalna znajomość narzędzi ICT pozwa-
la na zdobycie wiedzy, lepsze funkcjonowanie na rynku pracy oraz uczestnicze-
nie w życiu społecznym (Huk, 2011). Coraz większy nacisk na wykorzystywanie 
technologii cyfrowych w szkołach przygotowuje kolejne młode pokolenia do życia 
w stechnologizowanym świecie, gdzie umiejętności informacyjno-komputerowe 
odgrywają coraz większą rolę, a wiedza, informacja i umiejętność szybkiego do 
nich dotarcia i przetworzenia odgrywają kluczową rolę w społeczeństwie infor-
macyjnym. W prezentowanych badaniach zauważamy o wiele większe kompe-
tencje cyfrowe młodszych rodziców, to oni sprawniej pozyskują informacje, ob-
sługują pocztę elektroniczną czy uczestniczą w życiu społeczności wirtualnych. 
Sieć jest dla nich środowiskiem komunikacji społecznej. Dla wielu młodych sieć 
nie jest technologią, której musieli się nauczyć, lecz nieodłącznym elementem 
ich życia, technologią, w której wyrastali (Czerski, 2012). Z Internetu korzystają 
przede wszystkim młodzi ludzie w wieku 16–34 lata (Czapiński, Panek, 2009), 
mieszkańcy dużych ośrodków miejskich oraz osoby legitymujące się wyższym 
wykształceniem (Cimochowski i in., 2011). Co ważne, dla wielu rodzców dzieci 
z niepełnosprawnością jest on bogatym źródłem informacji nie tylko o schorzeniu 
dziecka, lecz także o działaniach podejmowanych na ich rzecz czy formą wsparcia 
społecznego (np. poprzez fora interentowe, blogi).

Nieco inny obraz wykorzystywania mediów wyłania się z badania przepro-
wadzonego na zlecenie firmy Librus. Wynika z nich, że powoli zanika bariera 
technologiczna między pokoleniami, między rodzicami i uczniami. Opiekuno-
wie uczniów stają się aktywnymi użytkownikami nowych technologii (Rodzic 
Unplagged…, b.r.). Z kolei Tomasz Goban-Klas (2005) zauważa, że tworzy się 
luka informacyjna wśród społeczeństwa z racji wykształcenia czy pewnych 
cech osobowych, mających wpływ na możliwość wykorzystywania nowych 
mediów. Wszelkie upośledzenia czy to intelektualne, czy to finansowe wyklu-
czają z pełnego życia w społeczeństwie. Prezentowane w artykule badania uka-
zują, że zarówno wykształcenie rodziców, jak i sytuacja ekonomiczna rodziny 
wpływają na ich kompetencje informatyczno-medialne. Zarówno ojcowie, jak 
i matki z wyższym wykształceniem deklarowali wyższe umiejętności cyfrowe. 
Szczególnie wykształcenie matek wiązało się z umiejętnościami w zakresie ob-
sługi pakietu biurowego czy poczty elektronicznej, korzystania z komunikato-
rów, grup i forów internetowych. Matki z wyższym wykształceniem deklarowa-
ły także większe kompetencje w podłączaniu i instalowaniu nowych urządzeń, 
kompresowaniu plików, ustawianiu poziomu bezpieczeństwa w przeglądarkach 
internetowych czy robieniu zakupów poprzez sieć. Z Internetu korzystają głów-
nie osoby uczące się i lepiej wykształcone. Podobnych danych dostarcza raport 
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z badań PIAAC (The Programme for the International Assessment of Adult Com-
petencies – Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych) prowadzo-
nych w latach 2011–2012. Lepsze wyniki uzyskały osoby młodsze oraz lepiej 
wykształcone (Burski i in., 2013). Nie bez znaczenia jest też status społeczno-
-ekonomiczny, zawodowy oraz wielkość miejscowości, w której dane osoby za-
mieszkują (Czapiński, Panek, 2009). Matki posiadające stałą pracę o wiele lepiej 
radzą sobie z obsługą zaawansowanych programów graficznych, użytkowaniem 
oprogramowania do wymiany plików czy wyszukiwaniem, pobieraniem i in-
stalowaniem oprogramowania. Sytuacja zawodowa badanych ojców aż tak nie 
wpływa na ich umiejętności cyfrowe.

Warto zauważyć, że rodziny lepiej sytuowane wykazywały gorsze kompe-
tencje w zakresie porządkowania dokumentów na dysku komputera w folderach 
i podfolderach; korzystania z arkusza kalkulacyjnego; pracy z zaawansowanym 
programem graficznym; tworzenia stron internetowych; wysyłania wiadomości 
SMS; założenia i moderowania forum internetowego; kopiowania i przenoszenia 
pliku czy folderu.

Konkluzje
Jak pokazują badania, różne formy współpracy i narzędzia komunikacji nie 

są jednakowo wykorzystywane przez respondentów. Preferencje zależą od wielu 
czynników, w tym – od kompetencji medialnych. Warto zwrócić także uwagę 
na to, że rodzice niezbyt chętnie uczestniczą w życiu szkoły. Włączają się w nie 
raczej sporadycznie i ograniczają się do pomocy w przygotowywaniu imprez, 
wycieczek czy pomocy dydaktycznych. Zaangażowanie rodziców sprowadza się 
przede wszystkim do uczestnictwa w wywiadówkach szkolnych oraz zaintere-
sowania postępami edukacyjnymi dziecka. Do podobnych wniosków dochodzi 
Cezary Trutkowski (2014). Narzucona odgórnie konieczność współpracy to ilu-
zja (Dróżka, 2010). Potrzebę współpracy ze szkołą dostrzega niewielu rodziców 
(Lewandowska-Kidoń, 2009). Być może sytuacja ta wynika również z nieprzy-
gotowania nauczycieli do współpracy z rodzicami (Mendel, 2002; Trutkowski, 
2014) i nieumiejętności włączenia ich w życie szkoły.
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NOWE MEDIA W KOMUNIKACJI SZKOŁA–DOM. DONIESIENIA Z BADAŃ

Streszczenie

Podstawową formą współpracy na linii szkoła–dom jest dobry przepływ informacji pomiędzy 
rodzicami uczniów a nauczycielami (Rafał-Łuniewska, b.r.). Niestety, w prezentowanych bada-
niach rodzice niezbyt chętnie uczestniczą w życiu szkoły, a ich kontakt z nauczycielem w głównej 
mierze ogranicza się do wywiadówek. Nikły odsetek rodziców uczestniczy w spotkaniach z eks-
pertem, prelekcjach czy konsultacjach pedagogicznych, które przecież są organizowane z myślą 
o rodzicach i podnoszeniu ich kwalifikacji. 

Badacze coraz częściej zawracają uwagę na niemożność osobistego uczestnictwa w zebra-
niach szkolnych przez rodziców z różnych powodów bądź to osobistych, bądź to zawodowych. 
Dlatego też autorki zastanawiały się, na ile narzędzia ICT mogą zwiększyć przepływ informacji 
pomiędzy szkołą a domem ucznia. Tym bardziej że szkoły coraz częściej mają własne strony 
internetowe, fora dyskusyjne, pocztę elektroniczną czy dzienniki elektroniczne, które pozwalają 
rodzicom szybko i sprawnie uzyskać potrzebne informacje o szkole i postępach edukacyjnych 
dziecka. W prezentowanych badaniach niewielu jest rodziców, którzy sięgają po te narzędzia 
w celu wymiany informacji ze szkołą. Uwarunkowane jest to wieloma czynnikami, w tym kom-
petencjami medialnymi uczestników badań i ich wiekiem.

Słowa kluczowe: media, komunikacja, szkoła, dom, współpraca, nauczyciele, rodzice

NEW MEDIA IN SCHOOL-HOME COMMUNICATION. A RESEARCH REPORT

Abstract

The basic form of collaboration between school and home is a good flow of information 
between students’ parents and teachers (Rafał-Łuniewska, 2016). Regrettably, in the research 
presented, the parents are not too keen to participate in the life of the school, and their interactions 
with the teacher are mostly limited to parent-teacher meetings. A minute proportion of the parents 
participate in meetings with experts and educational lectures or consultations, which, after all, are 
organized for parents to raise their qualifications.

More and more often, researchers point out parents’ inability to attend school meetings for 
various reasons, either personal or professional. Therefore, the authors ponder to what extent 
ICT tools could increase the flow of information between the school and the student’s home. The 
more so that schools are increasingly developing their own websites, discussion forums, e-mail 
or electronic registers that allow parents to quickly and efficiently get the information they need 
about the school and the educational progress of the child. In the presented research, there are few 
parents who use these tools to exchange information with the school. This is due to many factors, 
including the participants’ media literacy and age.

Key words: media, communication, school, home, collaboration, teachers, parents
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Nick Bouras, Geraldine Holt (red.). (2015). Zaburzenia 
psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych 
intelektualnie. Wrocław: Elsevier Urban & Partner

Na polskim rynku pojawiło się uaktualnione wydanie pracy pod redakcją na-
ukową Nicka Bourasa – profesora psychiatrii w Instytucie Psychiatrii King’s 
College w Londynie oraz Geraldine Holt – starszego wykładowcy psychiatrii 
w tymże Instytucie. Redaktorzy tomu pozyskali do współpracy autorów, którzy 
dokonali wszechstronnej oceny problemu niepełnosprawności intelektualnej, 
a w szczególności zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania występujących 
w tej grupie osób, z uwzględnieniem różnorodnych podejść interdyscyplinar-
nych. 

Od kilkunastu lat obserwować można zasadnicze zmiany w podejściu do pro-
blematyki zdrowia psychicznego i obecności ewentualnej patologii w funkcjono-
waniu osób z zaburzeniami rozwojowymi. Procesy deinstytucjonalizacji i nor-
malizacji pociągnęły za sobą wzrastającą świadomość, że w tej grupie obecne 
są także osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Ma to ogromne znaczenie 
zarówno dla procesu diagnozy, jak i terapii zaburzeń. Zaczęto wskazywać na 
różnorodność przyczyn je wywołujących, jak również na konieczność poszuki-
wania mechanizmów psychologicznych manifestowanych zaburzeń. Zrezygno-
wano wreszcie z fenomenu zaciemnienia diagnostycznego, zgodnie z którym 
symptomy zaburzeń zdrowia psychicznego w grupie osób z zaburzeniami roz-
wojowymi traktowane były często jako konsekwencja samej niepełnosprawno-
ści, a nie rezultat obecności różnych czynników o charakterze etiologicznym. 

O ile kilkanaście lat wcześniej dyskusje wśród profesjonalistów dotyczyły 
głównie tego, czy zaburzenia zdrowia psychicznego są obecne w populacji osób 
z zaburzeniami rozwojowymi, o tyle ostatnio specjaliści skupiają się na kwestii 
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częstszej obecności zaburzeń w tej grupie osób (wzmożona podatność), na ob-
serwowanych niekiedy różnicach w sposobach manifestacji tychże zaburzeń, 
czy wreszcie na postulowanych sposobach ich leczenia.

Poglądy autorów zaprezentowane w recenzowanej pracy pozwalają na stwier-
dzenie, że zagadnienie niepełnosprawności intelektualnej mimo małej dynamiki 
i stabilności wskaźników epidemiologicznych przeszło w ostatnich latach wiel-
ką metamorfozę. Tom składa się z czterech zasadniczych części. Część I – „Ba-
danie i diagnoza” – poświęcona została opisowi, znaczeniu i funkcji systemów 
klasyfikacyjnych. Wskazano w niej na niezbędne cechy systemów klasyfikacyj-
nych warunkujących ich wartość psychometryczną (m.in. spójność wewnętrzną, 
trafność treściową, trafność kryterialną, trafność teoretyczną). Zwrócono uwagę 
na najczęstsze problemy, które pojawiają się przy rozpoznawaniu zaburzeń psy-
chicznych u osób niepełnosprawnych intelektualnie. Są to m.in.: zniekształcenia 
poznawcze, które prowadzą do pogorszenia możliwości informowania o swoich 
doświadczeniach, czyli zubożone możliwości społeczne oraz deficyt doświad-
czeń społecznych, psychospołeczny deficyt, co skutkuje uproszczeniem obrazu 
klinicznego objawów i często błędnym rozpoznaniem zaburzeń psychicznych 
na podstawie niezwykłych zachowań. Autorzy proponują w niektórych przy-
padkach alternatywne podejście do standaryzowanych schematów klasyfikacyj-
nych na rzecz modyfikacji stosowanych kryteriów diagnostycznych wobec osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. Ma to swoje zasadnicze konsekwencje dla 
leczenia, które dotyczy raczej objawów niż ich zespołów i skupia się zasadniczo 
na środowiskowych uwarunkowaniach obserwowanych zachowań. 

W tej części recenzowanej monografii dokonano również krytycznego prze-
glądu narzędzi do badania stanu psychicznego i jego zmian u osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną. Omówiono m.in.: Inwentarz Objawów Psychopa-
tologicznych J. Matsona, Inwentarz Nieprawidłowych Zachowań M.G. Amana 
i D. Singha, Przesiewową Skalę Oceny Zachowań Dezadaptacyjnych D. Reissa, 
Skalę Oceny Diagnostycznej Dla Osób ze Znaczną Niepełnosprawnością In-
telektualną. Wskazano na ich zasadnicze wartości psychometryczne. Autorzy 
zwracają uwagę, że wymienione skale oceny i inwentarze powinny być stosowa-
ne łącznie z wywiadem pozyskanym od badanej osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną i jej opiekunów, obserwacją kliniczną, badaniem stanu somatycz-
nego, a także testami i badaniami dodatkowymi. 

Chociaż osoby z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością in-
telektualną stanowią ok. 15% populacji osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną, to ich właśnie dotyczy nieproporcjonalnie wysoka liczba skierowań na 
specjalistyczne konsultacje w ramach opieki nad osobami niepełnosprawnymi 
intelektualnie. Colin Hemmings, autor kolejnego rozdziału w części pierwszej 
recenzowanej pracy, wskazuje na związki pomiędzy zmianami zachowania a za-
burzeniami psychicznymi u osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną. 
Nietypowe zachowania mogą być u tych osób nietypowymi objawami choroby 
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psychicznej. Może być też odwrotnie – zaburzenia psychiczne mogą tworzyć 
warunki sprzyjające ekspresji zaburzonych zachowań, które utrzymują się dzię-
ki procesowi sprzężenia zwrotnego. Autor wskazuje wyraźnie, że powiązania 
między niepełnosprawnością intelektualną, rozpoznaniem psychiatrycznym 
oraz zmianami zachowania są złożone. Nie wszystkie zaburzenia w zachowaniu 
są skutkiem zaburzeń psychicznych. Indywidualne zachowania mają zbyt wie-
le przyczyn, aby je przypisywać określonym zaburzeniom. Należy też zwrócić 
uwagę na wzajemne zależności pomiędzy stanem somatycznym i zaburzeniami 
psychicznymi u osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

Część II – „Psychopatologia i badania szczegółowe” – jest niezwykle intere-
sująca. Wyniki licznych badań potwierdzają tezę, że zaburzenia zdrowia psy-
chicznego są częstym problemem dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, ich ro-
dzin i opiekunów. Dzieci te trzykrotnie częściej doświadczają zaburzeń zdrowia 
psychicznego w stosunku do dzieci prawidłowo rozwijających się. Wyniki jed-
nych z badań wskazują, że 50% dzieci o ilorazie inteligencji poniżej 70 (w skali 
Wechslera) cierpi na zaburzenia sfery emocjonalnej, w stosunku do 6,8% z ilo-
razem inteligencji powyżej 70. Inni autorzy wskazują na obecność zaburzeń 
emocjonalnych u 47% dzieci z ilorazem inteligencji poniżej 50.

Ostatnie badania epidemiologiczne prowadzone wśród australijskich dzieci 
z zaburzeniami rozwojowymi w wieku rozwojowym (do 18. roku życia) wska-
zują na obecność zaburzeń zdrowia psychicznego u 41% badanych. Studia te po-
kazały ponadto, że zachowania niszczycielskie i antyspołeczne dominują wśród 
dzieci z lekkim stopniem niepełnosprawności, podczas gdy zachowania kom-
pulsywne są częstsze u dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełno-
sprawności intelektualnej. Wyniki pokazują również, że 10% badanych dzieci 
potrzebuje pomocy psychiatrycznej. 

W studiach przeprowadzonych na podstawie Developmental Behavior Check-
list (DBC) autorzy zebrali informacje od rodziców i opiekunów o problemach 
zdrowia psychicznego osób z zaburzeniami rozwojowymi w wieku 4–19 lat. 
Wyniki pokazały, że u 22,7% badanych zdiagnozowano zachowania destruk-
cyjne, zaburzenia kompulsywne – u 13,4% badanych, zaburzenia językowe – 
u 6,7%, wreszcie zaburzenia lękowe – u 23,2% badanych osób z zaburzeniami 
rozwojowymi. Zaburzenia lękowe występowały z jednakową częstotliwością 
u badanych chłopców i dziewcząt z zaburzeniami rozwojowymi, częściej obser-
wowane były u osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 
niż u osób znacznie niepełnosprawnych intelektualnie. Uzyskane wyniki nieco 
odbiegają od tych, które dotyczą dzieci z generalnej populacji. Zaburzenia lęko-
we występują bowiem u 2–5% badanych i dwukrotnie częściej diagnozowane są 
u dziewcząt niż chłopców.

Osoby z zaburzeniami rozwojowymi mogą doświadczać tych samych za-
burzeń zdrowia psychicznego, które spotykamy w populacji generalnej. Wy-
niki licznych badań klinicznych i epidemiologicznych nie potwierdzają tezy 
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o obecności typowych zaburzeń zdrowia psychicznego występujących tylko 
u osób z zaburzeniami rozwojowymi, które nie występują w generalnej popu-
lacji. Zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, ze-
spół nadpobudliwości psychoruchowej, schizofrenia i zaburzenia psychotyczne 
diagnozowane są również u osób z zaburzeniami rozwojowymi. Obraz klinicz-
ny zaburzeń w wielu przypadkach przypomina ten, który obserwować można 
w generalnej populacji, jedynie u osób z głębszym stopniem niepełnosprawno-
ści intelektualnej obraz kliniczny zaburzeń jest często wzbogacany o inne do-
datkowe symptomy. W przypadku np. zaburzeń depresyjnych osób o znacznym 
i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą to być: hiperaktywność, de-
struktywność, szybkie zmiany nastroju, wycofywanie się z kontaktów społecz-
nych, samouszkodzenia, obecność objawów somatycznych – gdzie wegetatywne 
i psychosomatyczne reakcje stanowią sposób odreagowania silnych napięć emo-
cjonalnych. 

Ograniczenia poznawcze, sensoryczne i motoryczne, obecne wśród osób z za-
burzeniami rozwojowymi, mają swój zasadniczy wpływ na aspekt komunikacyj-
ny zaburzeń pojawiających się w tej grupie osób. Zaburzenia rozwoju werbalnego 
są odpowiedzialne często za ograniczenia w werbalnej ekspresji subiektywnie 
przeżywanych stanów – stąd często pojawiające się problemy i zaburzenia w za-
chowaniu. Zachowania typu acting-out, uzewnętrznianie konfliktów, napięć, to 
zachowania pojawiające się istotnie częściej w populacji niepełnosprawnych inte-
lektualnie, w porównaniu z osobami prawidłowo rozwijającymi się. 

Wskazane różnice w obrazie klinicznym zaburzeń oraz różnorodność przy-
czyn, które je wywołują, stanowią dość duże utrudnienie dla diagnostów. Znala-
zło to swój wyraz m.in. w opracowanym przez Światową Organizację Zdrowia 
suplemencie do klasyfikacji ICD-10 – ICD-10 Guide for Mental Retardation, 
gdzie znaleźć można informacje na temat obrazu klinicznego i przyczyn zabu-
rzeń w populacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Reasumując, w pierwszym z rozdziałów II części pracy omówione zostały 
wskaźniki rozpowszechniania objawów psychopatologicznych wśród niepełno-
sprawnych intelektualnie dzieci. Objawy te są zazwyczaj źródłem dodatkowego 
cierpienia i obciążeniem dla młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektual-
ną, ich rodzin, opiekunów i nauczycieli. 

Kolejny rozdział II części recenzowanej publikacji poświęcony został obec-
ności depresji, lęku i zaburzeń adaptacyjnych u osób niepełnosprawnych in-
telektualnie. Autorzy wskazują, że depresja, zaburzenia lękowe i adaptacyjne 
występują szczególnie często wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną 
w stosunku do populacji generalnej (wzmożona podatność). Odrzucają całko-
wicie tezę o nieobecności wybranych zaburzeń zdrowia psychicznego u osób 
z niepełnosprawnością intelektualną (brak odporności na zaburzenia). Chociaż 
istnieją istotne różnice w obrazie klinicznym tych zaburzeń, niejednokrotnie są 
one ze sobą powiązane, zachodząc jedno na drugie. W przypadku osób o znacz-
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nym i głębokim stopniu niepełnosprawności symptomy tych trzech zaburzeń 
mają tendencję do obejmowania swym zakresem głównie poważnych proble-
mów związanych z zachowaniem badanych, takich jak: agresja, skłonność do 
irytacji czy samouszkodzenia (objawy dodatkowe w przebiegu zaburzeń). 

W kolejnych rozdziałach II części pracy autorzy omawiają zaburzenia zali-
czone do spektrum schizofrenii, zaburzenia osobowości oraz otępienie. Zabu-
rzenia zaliczane do spektrum schizofrenii obserwuje się częściej wśród osób 
niepełnosprawnych intelektualnie niż w populacji ogólnej. Sprzyjają temu (jako 
czynniki podatności/ryzyka) zarówno predyspozycje genetyczne (Zespół Pra-
dera-Willego) modyfikowane przez wczesne zaburzenia neurorozwojowe, jak 
i wpływy środowiskowe. Obraz kliniczny zaburzeń zaliczanych do spektrum 
schizofrenii często jest odmienny w stosunku do tego, co spotykamy w popula-
cji generalnej. 

Pierwsze systematyczne badania zaburzeń osobowości u dorosłych niepeł-
nosprawnych intelektualnie zostały przeprowadzone przez Corbetta w 1979 r. 
Uzyskane wskaźniki rozpowszechnienia zaburzeń można uznać za bardzo wy-
sokie (25% badanych z dużej grupy populacyjnej). Ostatnie doniesienia dotyczą-
ce pacjentów leczonych ambulatoryjnie wskazują na rozpowszechnienie zabu-
rzeń osobowości u 7% badanych z niepełnosprawnością intelektualną. Autor tej 
części pracy stwierdza, że nie powinno się stawiać diagnozy zaburzeń osobowo-
ści przed ukończeniem przez pacjenta 21. roku życia. Omówiono tutaj również 
narzędzia używane w rozpoznawaniu zaburzeń osobowości, a także najczęstsze 
rodzaje zaburzeń, jak i problemy diagnostyczne, które pojawiają się w grupie 
osób dotkniętych znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Rozwa-
żania na temat osobowości i jej zaburzeń w tej grupie osób prowadzone w po-
dobny sposób, jak w odniesieniu do populacji generalnej, są nieporozumieniem. 

Kolejny rozdział II części publikacji poświęcony został jakże często wystę-
pującym w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną otępieniem. Ko-
horta starszych osób z niepełnosprawnością intelektualną różni się zasadniczo 
profilem rozwojowym od kohort młodszych. Dla osób z zespołem Downa ry-
zyko otępienia wzrasta znacząco po przekroczeniu 30. roku życia. Z kolei dla 
pozostałych osób z niepełnosprawnością intelektualną zwiększa się co 15 lat. 
Do częstych objawów towarzyszących otępieniu oprócz tych zasadniczych, jak 
zaburzenia pamięci czy utrata dotychczasowych umiejętności, zalicza się: zabu-
rzenia snu, urojenia, omamy i zachowania agresywne. Autorzy tego rozdziału 
opisują zasadnicze przyczyny otępienia występującego u osób niepełnospraw-
nych intelektualnie, obraz kliniczny otępienia w odniesieniu do rodzaju i stopnia 
niepełnosprawności, jak również zagadnienia związane z diagnozą i leczeniem.

Kolejne pięć rozdziałów omawianej części poświęconych zostało problematy-
ce osób niepełnosprawnych intelektualnie będących w konflikcie z prawem, za-
burzeniom psychicznym u osób z autyzmem, samouszkodzeniom i zaburzeniom 
epileptycznym w populacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zapewne 
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nie bez przyczyny ta część recenzowanej monografii jest najbardziej rozbudo-
wana. Składa się na nią aż 16 rozdziałów. Szczególnie interesujący jest podroz-
dział dotyczący fenotypów behawioralnych, które zdaniem autorów pozwalają 
zrozumieć zaburzenia psychiczne u osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
Rozdział poświęcony samouszkodzeniom pozwala zapoznać się z ich epide-
miologią w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Autorzy przed-
stawiają także formy zachowań autoagresywnych. Szczególnie interesujące są 
treści dotyczące behawioralnej analizy zachowań autoagresywnych w populacji 
niepełnosprawnych intelektualnie. Omówiono tu pięć zasadniczych hipotez do-
tyczących pojawiania się zachowań autoagresywnych (autoagresja jako: zacho-
wanie wyuczone, zachowanie będące wynikiem uniknięcia bodźca awersyjne-
go, sposób dostarczania sobie bodźców zmysłowych, wynik nieprawidłowego 
funkcjonowania procesów fizjologicznych, wreszcie – wynik kilku wcześniej 
wymienionych powodów).

Kolejna, III część, pt. „Leczenie i interwencje terapeutyczne”, składa się 
z rozdziałów: „Metody leczenia zachowań destrukcyjnych i agresywnych u osób 
ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną”, „Podejście behawioralne w le-
czeniu”, „Psychofarmakologia u osób niepełnosprawnych intelektualnie”, „In-
terwencje psychospołeczne u osób niepełnosprawnych intelektualnie” oraz „Za-
stosowanie podejścia psychodynamicznego w terapii osób niepełnosprawnych 
intelektualnie: indywidualnej, grupowej i rodzinnej”. 

Ostatnia część recenzowanej pracy – „Polityka zdrowotna i systemy usług 
zdrowotnych” – składa się z czterech zasadniczych rozdziałów. Omówiono 
w nich brytyjski system usług opiekuńczych, zagadnienia opieki medycznej dla 
osób niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzeniami psychicznymi i poważ-
nymi zaburzeniami w zachowaniu, wreszcie – podjęto problematykę profesjo-
nalnych szkoleń dla osób pracujących z pacjentami niepełnosprawnymi intelek-
tualnie z towarzyszącymi zaburzeniami psychicznymi.

Reasumując, Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie pod redakcją Bourasa i Holt to niezwykle przydatna 
książka dla osób pracujących na co dzień z ludźmi z niepełnosprawnością inte-
lektualną (fizjoterapeutów, nauczycieli, psychologów, a także dla pracowników 
socjalnych, psychiatrów dzieci i młodzieży, rodziców i opiekunów tych osób). 
Autorzy posługują się współczesną, uznaną na świecie nomenklaturą, mającą na 
celu uniknięcie stygmatyzacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. W pra-
cy nie tylko przybliżono symptomatologię zaburzeń psychicznych w grupie osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, lecz także obszernie zaprezentowano na-
rzędzia diagnostyczne służące do rzetelnej i obiektywnej oceny psychopatologii 
towarzyszącej niepełnosprawności intelektualnej.
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Inkluzja (włączenie, dołączenie) jest jednym z tematów podejmowanych naj-
częściej w pedagogice specjalnej i społecznej. Przedstawiciele tych dyscyplin 
zajmują się m.in. zjawiskiem wykluczenia społecznego oraz sposobami prze-
ciwdziałania mu, zmniejszania jego rozmiarów i skutków, edukacji w kierun-
ku niwelowania przejawów marginalizacji różnych grup społecznych, np. osób 
starszych, chorych, z niepełnosprawnością, emigrantów. Wskaźniki statystycz-
ne związane z zagadnieniami inkluzji społecznej są regularnie zbierane i publi-
kowane przez Eurostat. 

Literatura na temat inkluzji jest na terenie pedagogiki specjalnej bardzo bo-
gata. W literaturze polskiej najczęściej cytowane są prace z kręgu języka angiel-
skiego, dlatego uzasadnione wydaje się przybliżenie treści książki Einführung 
in die Inklusionspädagogik (Wprowadzenie do pedagogiki włączającej) nie-
mieckiej pedagożki Annette Textor, zajmującej się na Uniwersytecie w Bielefeld 
badaniami empirycznymi nad szkołą, dydaktyką, integracją i rozwojem. Biogra-
fia naukowa autorki wskazuje na jej wieloletnie zainteresowanie problematyką 
integracji oraz inkluzji. Recenzowana monografia jest wynikiem kilkunastolet-
niej pracy nad tym zagadnieniem i realizacji projektu badawczego w ramach 
Bielefeld School of Education w Universität Bielefeld we współpracy z autorami 
ostatniego rozdziału. 

Książka składa się z dziewięciu rozdziałów, przy czym osiem jest autorstwa 
Annette Textor, natomiast autorami rozdziału dziewiątego: „Szkolenie i zawód” 
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są: Daniela Niestrad, Benjamin Filitz, Jessica Matis, Aukje Rüting i Hannah Zin-
gler. Celem publikacji, jak wskazała sama Textor, jest dokonanie przeglądu ak-
tualnych teoretycznych podstaw i praktycznych modeli inkluzji w szkołach nie-
mieckich (przeprowadzono też porównanie z organizacją inkluzji we Włoszech, 
Norwegii i Austrii). Książka jest przeznaczona dla studentów pedagogiki, na-
uczycieli i wychowawców, pedagogów pracujących z osobami z niepełnospraw-
nością, ale też dla każdej osoby przygotowującej się do zawodu i pracującej 
w szkole, niekoniecznie takiej, w której uczą się osoby z niepełnosprawnością. 
Autorka przekonuje, że inkluzja dotyczy nie tylko osób, którymi interesuje się 
pedagogika specjalna; chodzi o to, aby każdy, kto kończy edukację, miał równe 
szanse uczestnictwa w życiu społecznym. Publikacja ma być zgodnie z tymi za-
łożeniami wprowadzeniem do pedagogiki szkoły włączającej, którą w przyszło-
ści będzie każda szkoła, gdyż społeczeństwo musi funkcjonować na tej zasadzie. 
Ponadto, inkluzja nie dotyczy jedynie szkół, ponieważ szkoła ma przygotować 
do życia we włączającym społeczeństwie. Dlatego osoby przygotowujące się do 
zawodu nauczycielskiego muszą liczyć się z tym, że będą pracowały w przy-
szłości w szkole zorganizowanej na zasadzie inkluzji. Stąd zagadnienia inkluzji 
nie da się ograniczyć do problemu pedagogiki specjalnej. Stanowi ono nowe 
wyzwanie dla procesu profesjonalizacji środowiska pedagogicznego.

Monografia składa się z dwóch części. Część teoretyczna obejmuje trzy 
rozdziały. W pierwszym z nich autorka podjęła się wyjaśnienia pojęć niepeł-
nosprawności i zdrowia (m.in. w rozumieniu ustaleń przyjętych przez WHO), 
omówiła przyczyny niepełnosprawności oraz potrzeb specjalnych, skupiła 
się na wyjaśnianiu terminu bazowego: „inkluzja” oraz innych pojęć, które są 
z nim związane, zaprezentowała aktualny dyskurs wokół integracji i inkluzji 
oraz uzasadnienia dla inkluzji. Rozdział drugi został poświęcony problematy-
ce historycznego, społecznego i edukacyjnego kontekstu dotyczącego inkluzji 
na tle polityki edukacyjnej w Niemczech. Trzeci rozdział teoretyczny przedsta-
wia sytuację dzieci z różnymi potrzebami specjalnymi w szkołach, m.in. dzieci 
emigrantów, oraz problem inkluzji z punktu widzenia personelu nauczającego, 
a także postulaty dla polityki inkluzyjnej wynikające z dotychczasowych badań.

Druga część książki, zatytułowana: „Praktyka inkluzji w szkole”, obejmu-
je cztery rozdziały. Przedstawiono w nich kolejno ogólne problemy związane 
z diagnostyką, a także organizacją szkoły i procesu nauczania oraz wzajemnej 
współpracy (np. pull-out model, klasy oparte na modelu włączającym – m.in. 
z wykorzystaniem przykładu szkoły zawodowej w Bielefeld, organizacja inklu-
zji w szkołach włoskich, norweskich i austriackich), tak aby służyły one coraz 
lepiej inkluzji. Szczególną uwagę zwrócono na to, jak zasoby wiedzy, badań 
i doświadczeń pedagogiki specjalnej mogą być przydatne w organizacji śro-
dowiska sprzyjającego inkluzji, jak możemy korzystać z doświadczeń innych 
krajów, aby proces inkluzji w szkołach oraz poziom życia osób o specjalnych 
potrzebach, a tym samym poziom życia społecznego, mogły być satysfakcjo-
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nujące. Kolejny obszerny rozdział poświęcony jest zagadnieniom związanym 
z dydaktyką w warunkach inkluzji, a więc jej (dydaktyki) różnym teoretycznym 
modelom bazującym np. na teorii uczenia się (Schulz), krytyczno-konstruktyw-
nym modelu dydaktyki (Klafki), dydaktyce opartej na logice rozwoju (Feuser). 
W obliczu dużych problemów związanych z użytecznością dotychczasowych 
koncepcji dydaktycznych w realizacji edukacji włączającej należy uznać ten 
rozdział za szczególnie istotny. Następnie omówiono postawy wobec inkluzji 
polegające na akceptacji różnorodności w zarządzaniu klasą i rolę rady klaso-
wej w rozwiązywaniu problemów, metodę tzw. lekcji otwartych i reformatorskie 
podejścia w pedagogice, a także zasady oceny pracy prowadzonej w warunkach 
inkluzji (zindywidualizowane badanie wyników w nauce, ich ocena i dokumen-
tacja). Przedostatni rozdział dotyczy zagadnień związanych z osiągnięciami 
szkoły pracującej w systemie włączającym. Omówiono w nim m.in. problem 
programu szkolnego jako narzędzia rozwoju ucznia, współpracę między na-
uczycielami, wspólne lekcje w pionowo zorganizowanym systemie szkolnym. 
Ostatni rozdział, będący opracowaniem zbiorowym, dotyczy przygotowania za-
wodowego w kształceniu włączającym. Omówiono w nim regulacje prawne, ze-
społy uczniowskie organizowane jako małe firmy, formalne przygotowanie oraz 
staż i szkolenia w firmach uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rolę 
asystentów pracy.

Jako przykład inkluzji autorka podaje szkołę w Bielefeld (Laborschule, Nad-
renia Północna Westfalia), która działa na zasadzie „dwóch obiektów pod jed-
nym dachem”, gdyż jest szkołą o charakterze eksperymentalnym (z profilem 
ukierunkowanym na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych), a jed-
nocześnie – ośrodkiem naukowym Wydziału Edukacji Uniwersytetu Bielefeld, 
podlega więc dwóm ministerstwom (edukacji i nauki), jest finansowa z dwóch 
źródeł i ma Doradczą Radę Naukową powoływaną przez profesorów Wydziału 
Edukacji. Szkoła jest członkiem założycielem sieci szkół integracyjnych „Pa-
trzeć ponad ograniczeniami”. Jej celem jest wypracowanie nowych metod na-
uczania i uczenia się. Ma ona specjalny profil pedagogiczny. W pewnym stopniu 
realizuje idee Johna Deweya i Petera Petersena. Nie ma w niej typowych klas 
i pomieszczeń klasowych. Dzieci mają większą swobodę ruchu niż na to po-
zwalają ławki. Niezależnie od wieku oraz problemów sprawnościowych i zdro-
wotnych (szkoła jest otwarta na różnorodność) dzieci są przydzielone do „grup 
roboczych”, uczą się albo w dużej sali, która ma różne kąciki tematyczne, albo 
przebywają w specjalnych przestrzeniach edukacyjnych – np. bibliotece, hali 
sportowej, ogrodzie, małym zoo, aneksie kuchennym, pokojach, gdzie odbywa-
ją się warsztaty tematyczne (np. plastyczne), oraz miejscach, gdzie „hałas jest 
wyraźnie pożądany”. Ponadto lekcje często odbywają się w różnych obszarach 
miasta oraz na łonie przyrody, dzięki czemu również można się czegoś nauczyć. 

Dzieci pochodzą z różnych warstw społecznych, odznaczają się różnym stop-
niem sprawności fizycznej i intelektualnej; zachowana jest proporcja dziewczy-
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nek i chłopców. Szkoła obejmuje 10 roczników (od 5. do 15. roku życia, ok. 60 
dzieci na jeden rocznik), ale przejście z jednego do następnego jest płynne, gdyż 
uczenie się przebiega etapami, które łączą kilka roczników, częściowo nakła-
dających się na siebie. Stąd w jednej grupie mogą być dzieci w różnym wie-
ku. Dzięki temu wytwarza się obieg wzajemnej pomocy koleżeńskiej i dziecko 
może doświadczyć tego, że nie tylko samo potrzebuje pomocy, ale jest też w sta-
nie udzielić jej komuś innemu.

Certyfikaty ze stopniami są wydawane dopiero dla dwóch ostatnich rocz-
ników. Proces nauki jest zindywidualizowany – wymagania i oceny są dosto-
sowane do możliwości ucznia. Początkowo edukacja ma charakter zabawowy; 
później, na wyższych poziomach, dziecko przechodzi do uczenia się różnych 
przedmiotów na bazie konkretnych doświadczeń. Uczniowie realizują różno-
rodne małe projekty i jeden duży – roczny. Mogą wybrać profil kształcenia. 
W ostatnich latach edukacji mają też praktyki w różnych firmach, przedsiębior-
stwach lub w placówce edukacyjnej, w której chcieliby kontynuować naukę. 
Szkoła funkcjonuje jako mała wspólnota i ściśle współdziała z rodziną. Dzięki 
jej powiązaniu z Uniwersytetem pracownicy naukowi realizujący projekty ba-
dawcze ściśle współpracują z nauczycielami, którzy współuczestniczą w plano-
waniu tych projektów (są pomysłodawcami tematów) oraz ich realizacji. 

Publikacja Annette Textor nie ma charakteru pogłębionej teoretycznej mo-
nografii na temat inkluzji w szkołach, lecz stanowi – jak sam tytuł wskazuje 
– wprowadzenie w tę problematykę. Ma charakter praktycznego przewodnika 
dla tych, którzy chcą zrozumieć, na czym polega organizacja i funkcjonowanie 
szkoły opartej na zasadach edukacji włączającej. Potrzeba takich publikacji nie 
wynika z jakiejś „mody”, tendencji społecznych lub jednostkowej teorii, autor-
skiego pomysłu edukacyjnego, lecz z faktu zobligowania szkolnictwa w wie-
lu krajach świata do funkcjonowania zgodnie z zasadami inkluzji. Staje się to 
szczególnie ważne w sytuacji zwiększającej się wielokulturowości i masowej 
migracji, gdyż coraz większe grupy osób będą narażone na doświadczenie izo-
lacji (z powodu bariery językowej, mentalnej, religijnej), a tym samym – dy-
stansu, dyskryminacji i wykluczenia. Stąd popyt na różne programy, pomysły 
edukacyjne mające charakter włączający. Ich opracowanie jest potrzebą chwili, 
znakiem obecnych, a jeszcze bardziej – nadchodzących czasów. 

Zamieszczone w książce ryciny, rozpoczynające każdy rozdział, obrazują 
podjęty w nim problem, ale nie ilustrują niepełnosprawności, przeciwnie – su-
gerują włączenie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do grupy 
innych dzieci. Ponadto, książka napisana jest językiem uwzględniającym wy-
tyczne polityki równościowej. Autorka za każdym razem, gdy to jest możliwe, 
różnicuje końcówki rzeczowników wskazujące na płeć, np.: „uczeń i uczennica”, 
„nauczyciele i nauczycielki”. 

Do walorów recenzowanej książki można zaliczyć bardzo szczegółową i lo-
gicznie uporządkowaną strukturę, a tym samym – czytelny spis treści. Ta przej-
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rzysta struktura publikacji ułatwia korzystanie z zawartego w niej materiału 
oraz porządkuje wiedzę czytelnika. Ponadto, na zakończenie każdego rozdzia-
łu zamieszczona jest bogata literatura przedmiotu oraz zadania dla czytelnika, 
dzięki czemu książka skłania do dalszych refleksji, poszukiwań, własnej pracy 
nad omawianym zagadnieniem – motywuje do samokształcenia. Aby zilustro-
wać praktyczny charakter tej książki, w dalszej części recenzji zostaną podane 
przykładowe zadania. Mogą one stanowić inspirację dla osób piszących prace 
naukowe, zwłaszcza z zakresu pedagogiki społecznej i specjalnej, aby oprócz 
prezentowania zagadnień teoretycznych autorzy stwarzali czytelnikom możli-
wość wykorzystywania merytorycznej zawartości do optymalizacji własnej pra-
cy zawodowej, zmiany postaw i przyzwyczajeń, wdrożenia nowych pomysłów, 
uchronienia się przed wypaleniem zawodowym. 

Przykłady zadań sformułowanych na zakończenie pierwszego rozdziału re-
cenzowanej publikacji obrazują ich inspirujący charakter: „1. Uzasadnij, dla-
czego we współczesnej pedagogice szkolnej nie używamy pojęcia «niepełno-
sprawny», ale «uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi»? Wyjaśnij to 
na przykładzie pojęcia «trudności w uczeniu się». 2. Czy zgadzasz się z opinią, 
że inkluzja jest tylko pewną wizją, ale nigdy nie będzie w pełni osiągnięta? Czy 
odnosi się to również do integracji? Uzasadnij swoją opinię. 3. Zastanów się na 
podstawie własnego doświadczenia nad wspólnymi lekcjami w szkole – na czym 
polegałyby zajęcia organizowane na zasadzie integracji, a na czym – na zasa-
dzie inkluzji. Wytłumacz, dlaczego tak sądzisz. 4. Co myślisz na temat zdania: 
«Wszyscy ludzie różnią się i są w jakimś stopniu niepełnosprawni. Niepełno-
sprawność jest koniecznością». Uzasadnij pogląd za i przeciw”. 

Rozdział o organizacji szkoły kończą m.in. następujące zadania: „1. Jakie są 
podstawowe formy organizacyjne edukacji włączającej? 2. Na czym polega różni-
ca między klasą integracyjną a potrzebami podstawowej opieki zdrowotnej? 3. Na 
czym polega realizacja zasady sprawiedliwości w Laborschule w Bielefeld?”.

Najdłuższy rozdział, poświęcony dydaktyce, podsumowany został m.in. ta-
kimi zadaniami: „1. Jakie zasady dydaktyczne Feusera są centralne dla edukacji 
włączającej? 2. Pomyśl, w jaki sposób mógłbyś wdrożyć te zasady w swoim na-
uczaniu, na jakie natknąłbyś się problemy, trudności, a jakie widziałbyś korzy-
ści, szanse? 3. W jaki sposób wdrożyłbyś wyniki diagnozy dotyczącej wsparcia 
uczniów do swojej praktyki? Opisz to na przykładzie”. 

Na zakończenie ostatniego rozdziału przed czytelnikiem postawione są okreś-
lone zadania, m.in.: „1. Podaj przykłady edukacji wyłączającej i włączającej. 2. 
Podaj plusy i minusy (coś dobrego i coś złego) szkolenia zawodowego (przy-
gotowania do zawodu) osoby z niepełnosprawnością w warunkach edukacji 
wyłączającej. 3. Pomyśl, bazując na swoich doświadczeniach, jak wprowadzić 
przygotowanie zawodowe do szkoły integracyjnej, wybierz typ szkoły i opisz, 
jakie środki i w jakim porządku czasowym powinny być podjęte. Uzasadnij 
swoje decyzje”. Nie sposób przytoczyć w recenzji wszystkich przykładów zadań 
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zawartych w książce, ale już te podane udowadniają, że poprzez sam sposób ich 
sformułowania mają one dla czytelnika wartość dydaktyczną.

Publikacja Annette Textor zainteresuje osoby, które chciałyby poszerzyć 
swoją wiedzę o niemieckich doświadczeniach związanych z uczeniem integra-
cyjnym i włączającym. Zawiera wiele ciekawych zestawień, porównań i uza-
sadnień. Warto korzystać z doświadczeń naszych sąsiadów, aby w namyśle nad 
inkluzją i praktycznym wprowadzaniem jej zasad w życie uwzględniać dorobek 
innych krajów, a przez to uchronić się przed niektórymi błędami. Lektura re-
cenzowanej pracy uświadamia, że pytanie, jak zapewnić wszystkim inkluzyjne 
środowisko życia, wciąż pozostaje otwarte; również w Niemczech trwają dys-
kusje na ten temat oraz prowadzona jest krytyczna analiza zarówno dotychcza-
sowych teoretycznych rozważań, jak i praktycznych zastosowań zasad „szkoła 
dla każdego” i „społeczeństwo dla każdego” (por. artykuł Kornelii Czerwińskiej 
z 2014 r. poświęcony przeglądowi czasopisma Zeitschrift für Inklusion 2013, w: 
Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 1(23), 129–137). 

Recenzja została napisana podczas pobytu Autorki na stażu naukowym 
w Hochschule der Bundesagentur für Arbeit, Mannheim, Niemcy (2015). Staż re-
alizowany i finansowany w ramach projektu: „Najlepsze praktyki” w strategicz-
nej transformacji KUL, nr umowy projektu: UDA-POKL.04.01.01-00-113/10-00.
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MAŁGORZATA JANIACZYK*

SPRAWOZDANIE Z I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI 
NAUKOWEJ „OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
W SPORCIE – TEORIA I PRAKTYKA” 
Katowice, 26 czerwca 2015

Dnia 26 czerwca 2015 r. w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerze-
go Kukuczki w Katowicach odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Osoby z niepełnosprawnością w sporcie – teoria i praktyka”. Obrady miały 
charakter interdyscyplinarny. Stanowiły okazję do wymiany poglądów i infor-
macji. Organizatorzy konferencji zaproponowali program obejmujący badania 
i refleksje uczestników w zakresie następujących tematów:
1) teoria i metodyka treningu sportowego osób z niepełnosprawnością;
2) urazowość w sporcie osób z niepełnosprawnością;
3) odżywianie, suplementacja i farmakologia jako środki wspomagające efek-

tywność treningu sportowego osób z niepełnosprawnością;
4) nowoczesne technologie, sprzęt zaopatrzenia ortopedycznego i medycznego 

a sukces sportowy osób z niepełnosprawnością.
Patronat honorowy objął Jego Magnificencja prof. dr hab. Adam Zając, Rek-

tor Katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego, który dokonał uroczystego 
otwarcia konferencji, powitał zaproszonych gości oraz uczestników. W komi-
tecie honorowym zasiedli: prof. dr hab. Andrzej Kosmol (AWF w Warszawie), 
prof. dr hab. Andrzej Małecki (AWF w Katowicach) oraz prof. dr hab. Marek 
Woźniewski (AWF we Wrocławiu).

Obrady plenarne rozpoczęły się od referatu pt. „Rola odżywiania w trenin-
gu sportowym osób z niepełnosprawnością” wygłoszonego przez prof. dr. hab. 
Stanisława Poprzęckiego (AWF w Katowicach). Utrzymanie odpowiedniej diety 
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jest kluczową strategią dbania o zdrowie przez osoby niepełnosprawne, gdyż za-
burzenia fizyczne sprzyjają gromadzeniu się tkanki tłuszczowej. Kompensować 
je może wyłącznie aktywność fizyczna. Zauważalne są zaburzenia metaboliczne 
u osób niepełnosprawnych przy różnych schorzeniach. W wystąpieniu przedsta-
wione zostały strategie żywieniowe dla sportowców niepełnosprawnych podzie-
lone pod względem rodzaju niepełnosprawności, jej natężenia oraz uprawianej 
dyscypliny sportu. Udowodniono, jak duże znaczenie w osiągnięciu wysokiego 
wyniku sportowego ma dieta zawodników, która już od dawna jest restrykcyj-
nie przestrzegana przez sprawnych sportowców. Na koniec prelegent zaapelował 
o przeprowadzenie kolejnych badań i przygotowanie opracowań dietetycznych 
rozwijających ten zakres wiedzy, gdyż w Polsce brak jest materiałów nauko-
wych na ten temat. Trenerzy sportowi i dietetycy mogą się posiłkować wyłącz-
nie zagranicznymi badaniami.

Kolejny referat podczas sesji plenarnej został wygłoszony przez Prezesa Pol-
skiego Towarzystwa Medycyny Sportowej oraz członka Międzynarodowej Fe-
deracji Medycyny Sportowej – dr. n. med. Andrzeja Bugajskiego. Prezentacja 
zatytułowana „Osiągnięcia w pływaniu po przebytej chorobie Perthesa” zawie-
rała analizę przypadku pacjenta leczonego, rehabilitowanego i obserwowane-
go w latach 1998–2014. Choroba Perthesa to schorzenie stawów biodrowych 
prowadzące do odsunięcia danej osoby od aktywności fizycznej oraz leczenia 
poprzez odciążenie i długotrwałą rehabilitację. W przedstawionym przypadku 
odpowiednio wcześnie rozpoznana dolegliwość pozwoliła chłopcu, wielokrotnie 
unieruchamianemu jako dziecko, osiągnąć wysoki wynik sportowy w pływa-
niu i zakwalifikować się do polskiej kadry narodowej. O sukcesach sportowych 
Pawła Furteka prawdopodobnie usłyszymy jeszcze wielokrotnie.

W dalszej części obrad zabrał głos mgr Rafał Wilk, kilkukrotny mistrz 
paraolimpijski w kolarstwie ręcznym. Wystąpił z trzecim, ostatnim refera-
tem w sesji plenarnej, pt. „Nowe technologie odpowiedzią na potrzeby spor-
towców niepełnosprawnych i kluczowym czynnikiem uzyskiwania lepszych 
wyników”. Słuchacze zostali zapoznani z dyscypliną, jaką jest handcycling, 
oraz z wynikami badań ankietowych przeprowadzonych wśród zawodników 
polskiej kadry narodowej. Kolarstwo ręczne jest paradyscypliną, w której 
rozwijająca się technologia produkcji sprzętu sportowego ma ogromne zna-
czenie. Autor na własnym przykładzie wskazał, jak zmiana masy i udosko-
nalenia roweru pozwalają na poprawienie wyniku sportowego. Wiąże się to 
jednak z wysokimi kosztami finansowymi, które w tym przypadku ponieść 
musi sam zawodnik. Zaznaczył również, że w przepisach dyscypliny braku-
je ograniczeń dotyczących sprzętu sportowego. Uwidacznia to nierówność 
w rywalizacji i przewagę technologiczną nazwaną przez autora „dopingiem 
technologicznym”.

Następnie zainicjowano dyskusję, w której wzięli udział goście, prelegenci 
i słuchacze. Zaprezentowane referaty wzbudziły ciekawość wśród uczestników 
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konferencji. Autorom zadawano wiele pytań, co odzwierciedlało głębokie za-
interesowanie przedstawionymi tematami. Rozmowy kontynuowano podczas 
przerwy na kawę poprzedzającej kolejną część obrad.

Sesja I rozpoczęła się od wystąpienia grupy naukowców z Czech, jedynych 
zagranicznych gości konferencji. W anglojęzycznym referacie Petra Stastnego 
(Palacky University w Olomoucu) zatytułowanym: „Kinetics and kinematics 
differences in golf swing with one and both lower limb amputee” przedstawio-
ne zostały przypadki trzech golfistów po amputacjach kończyn dolnych w od-
niesieniu do zdrowego golfisty. Za pomocą multimedialnej prezentacji badacze 
wskazali kolejne elementy ruchu podczas wykonywania zamachu do uderzenia 
piłki przez każdego z zawodników oraz porównali obrazy, nakładając je na sie-
bie. Ruch zdrowego golfisty uznano za wzorcowy. Zauważono niewielkie od-
stępstwa w ruchu zawodnika po amputacji jednej kończyny, a znaczące – po 
amputacji obu kończyn dolnych. Próba miała na celu doskonalenie techniki ude-
rzania piłki przez niepełnosprawnych sportowców. Badanie przeprowadzono 
i wyciągnięto znaczące dla sportowców wnioski.

Kolejną prezentację, pt. „Charakterystyka gry zawodników goalball’a w re-
lacji do stopnia uszkodzenia wzroku oraz wskaźników antropometrycznych”, 
przedstawił dr hab., prof. AWF w Warszawie, Bartosz Molik. Badanie oceniają-
ce skuteczność gry zawodników zostało przeprowadzone podczas Igrzysk Para-
olimpijskich w Londynie w 2012 r., gdzie obserwowano 44 zawodników niewi-
domych i niedowidzących oraz zarejestrowano na kamerach wideo wszystkich 
38 meczów. Analiza wyników potwierdziła, że zawodnicy niewidomi i niedowi-
dzący wykazują różnice w specjalizacji sportowej.

Doktor Wojciech Wiliński (AWF we Wrocławiu) wystąpił z referatem „Siła 
ścisku ręki a efektywność sprintu reprezentantów Polski w ampfutbolu”. Ta od-
miana piłki nożnej osób niepełnosprawnych bardziej znana jest za granicą niż 
w Polsce. Podczas zgrupowania reprezentacji kraju zawodnicy poddani zostali 
badaniu ankietowemu, próbie siły ścisku dłoni oraz próbie sprintu na dystan-
sie 30 metrów. Wyniki badań pokazały, że siła ścisku ręki nie ma znaczącego 
związku z czasem sprintu. Prezentacja wzbudziła zainteresowanie, a autorom 
zaproponowano rozszerzenie badań na całą kończynę górną, jak również zbada-
nie siły kończyny dolnej, na której zawodnicy się poruszają.

W kolejnej prezentacji, zatytułowanej: „Jakość życia i seksualność osób nie-
pełnosprawnych aktywnych sportowo a sposób poruszania się”, dr hab. Ryszard 
Plinta (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) przedstawił wyniki ba-
dań 181 niepełnosprawnych sportowców z różnych dyscyplin sportowych. Kwe-
stionariusz ankiety składał się z trzech rozbudowanych części obejmujących 
warunki socjodemograficzne badanych, wywiad medyczny, ankietę SF-36v2 
oceniającą jakość życia oraz z dwóch badań oceniających seksualność bada-
nych. Stwierdzono, że jakość życia ankietowanych sportowców jest uzależnio-
na od sposobu poruszania się, który również może determinować seksualność 
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niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn. Prezentacja wzbudziła zagorzałą dysku-
sję i spotkała się z wieloma pozytywnymi komentarzami.

Następny wykład, ponownie referującego prof. Molika, pt. „Ocena laborato-
ryjna i pośrednia wysiłków krótkotrwałych o maksymalnej intensywności osób 
z niepełnosprawnością intelektualną” przedstawiał wyniki badań przeprowa-
dzonych w grupie piłkarzy nożnych. Zawodnicy poddani zostali 30-sekundo-
wemu testowi Wingate na ergometrze nożnym oraz testom sprawnościowym 
obejmującym: 8-sekundowy test z maksymalną intensywnością na ergometrze 
nożnym, bieg wahadłowy, rzut piłką lekarską, zwis na ramionach ugiętych oraz 
siady z leżenia tyłem. Wyniki badań potwierdziły, że w grupie osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną testy nielaboratoryjne również mogą skutecznie 
służyć do oceny wysiłków krótkotrwałych z maksymalną intensywnością. Pre-
zentacja prof. Molika była dynamiczna i interesująca.

Referat zatytułowany: „Warunki przygotowań do udziału w Letnich Igrzyskach 
Paraolimpisjkich w latach 2004–2012 w opinii polskich zawodników” wygłoszony 
został przez dr hab. Joannę Sobiecką (AWF w Krakowie). Paraolimpijczycy w róż-
nych dyscyplinach sportowych oceniali warunki przygotowań do Igrzysk oraz 
odpowiadali na pytania dotyczące danych społeczno-demograficznych i osiągnięć 
sportowych przy wykorzystaniu zmodyfikowanego kwestionariusza ankiety au-
torstwa Jadwigi Kłodeckiej-Różalskiej dostosowanego do potrzeb niepełnospraw-
nych. Badania przeprowadzone zostały trzykrotnie przed Igrzyskami w Atenach, 
Londynie i Pekinie. Oceniono m.in. przygotowanie do Igrzysk – opiekę trenerską, 
fizjoterapeutyczną, psychologiczną, obiekty treningowe, jak również sam pobyt na 
Igrzyskach – standard obiektów, atmosferę i współdziałanie między sportowcami. 
Wyniki badań pokazują braki w organizacji Paraolimpiad w porównaniu z Igrzy-
skami osób pełnosprawnych oraz dają nadzieję, że uzupełnienie tych braków po-
zwoli naszym sportowcom osiągać jeszcze większe sukcesy.

Kolejne wystąpienie reprezentantów Akademii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu (Bolach, Fic, Adamski, Bolach), zatytułowane: „Motywacja do upra-
wiania narciarstwa alpejskiego przez osoby z niepełnosprawnością ruchową”, 
miało na celu poznanie motywów uprawiania dyscypliny. Do badania wykorzy-
stane zostały ankiety kwestionariusza. Na podstawie deklaracji respondentów 
stwierdzono, że dla osób z niepełnosprawnością motywacją jest przede wszyst-
kim chęć sprawdzenia własnych możliwości fizycznych, realizowania treningu 
sportowego oraz chęć poznania nowych ludzi.

Ostatnia w tej sesji była prezentacja prof. Ewy Sadowskiej-Krępy (AWF 
w Katowicach) pt. „Odpowiedź metaboliczna na trening rugby na wózkach 
u osób z tetraplegią”. W badaniach uczestniczyli mężczyźni po urazie rdzenia 
kręgowego w odcinku szyjnym podzieleni na dwie grupy – uprawiających rugby 
na wózku oraz grupę kontrolną osób nieaktywnych fizycznie. Wyniki przepro-
wadzonych badań pokazały, że trening rugby umiarkowanie korzystnie wpłynął 
na skład ciała i profil lipidowy badanych.
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Po krótkiej przerwie rozpoczęła się sesja plakatowa. W kilkuminutowych 
wystąpieniach przedstawiono 11 prac: 

1) „Urazy sportowe w Rugby na Wózkach – badania pilotażowe” (Beuerfeind, 
Koper, Wieczorek, Urbański, Tasiemski);

2) “Effects of the Krancykl training on performance and body composition in 
wheelchair users” (Čichoň, Maszczyk, Stastny, Uhliř, Petr, Doubrava);

3) „Opieka medyczna nad zawodnikami w okresie przygotowań oraz podczas 
Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich – Turyn 2006, Vancouver 2010, Soczi 
2014” (Gawroński, Sobiecka);

4) „Sekwencja aktywacji mięśni pośladkowego wielkiego i kulszowo-golenio-
wych we wzorcu ruchowym prostowania w stawie biodrowym oceniana 
za pomocą elektromiografu powierzchniowego u niewidomych i niedowi-
dzących młodych sportowców – pilotażowe, prospektywne badania prze-
krojowe” (Halski, Żmijewski, Cięszczyk, Nowak, Ptaszkowski, Słupska, 
Dymarek, Taradaj);

5) „Teoria i metodyka treningu sportowego parabadmintona” (Janiaczyk);
6) „Związek między wydolnością beztlenową, sprawnością fizyczną a grą za-

wodników w piłce siatkowej na siedząco” (Marszałek, Molik, Gomez, Sku-
čas, Lencse-Mucha, Rekowski, Pokvytyte, Rutkowska, Kaźmierska-Kowa-
lewska);

7) „Niestabilność szczytowo-obrotowa u osób z Zespołem Downa i jej wpływ 
na możliwość uprawiania sportu – przegląd literatury” (Myśliwiec, Po-
słuszny, Saulicz, Doroniewicz, Linek, Wolny, Knapik, Rottermund);

8) „Jakość życia sportowców niepełnosprawnych” (Plinta, Sobiecka, Dros-
dzol-Cop, Nowak-Brzezińska, Skrzypulec-Plinta);

9) „Funkcjonalna ocena równowagi osób z dysfunkcją wzroku” (Rutkowska, 
Bednarczuk, Molik, Morgulec-Adamowicz, Marszałek, Kazimierska-Ko-
walewska);

10) „Aktywność fizyczna sportowców z problemami onkologicznymi, uczest-
ników Międzynarodowej Onko-Olimpiady, Warszawa 2014” (Rak, Molik, 
Rutkowska, Bednarczuk, Marszałek);

11) “The visual impairment does not limit the training effects of aerobic and 
anaerobic capacity development in tandem cyclists” (Kamelska, Mazurek, 
Żmijewski).

Po zakończeniu sesji posterowej prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki z Ka-
towickiej Akademii Wychowania Fizycznego oraz przedstawiciel Emilko Me-
dical Sp. z o.o. Marcin Matacz zaprezentowali metodę spektroskopii bliskiej 
podczerwieni nazywaną metodą NIRS. NIRS spełnia funkcje monitora rozwoju 
wstrząsu i monitora sprawności mikrokrążenia. Zastosowanie tej metody umoż-
liwia ocenę reperfuzji tkanek i skuteczności resuscytacji krążeniowej. Wynika 
z tego ogromny interdyscyplinarny potencjał diagnostyczny spektroskopii bli-
skiej podczerwieni w naukach medycznych, również w medycynie sportowej.
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Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja panelowa zatytułowana: 
„Sport wyczynowy osób z niepełnosprawnością z perspektywy świata nauki 
i praktyki”, w której ekspertami byli: dr n. med. Wojciech Gawroński – szef 
misji medycznej Igrzysk Paraolimpijskich, prof. dr hab. Andrzej Kosmol (AWF 
w Warszawie), prof. dr hab. Stanisław Kowalik (AWF w Poznaniu), dr hab., 
prof. nadzw. Ryszard Plinta (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, AWF 
w Katowicach), a także Łukasz Szeliga – zawodnik narciarstwa alpejskiego osób 
niepełnosprawnych oraz Prezes Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych 
„Start”. Dyskusja stanowiła okazję do wymiany poglądów oraz do zadawania 
pytań i dzielenia się refleksjami. Konferencja stała się zatem platformą wymiany 
doświadczeń i wiedzy.

Podsumowując jednodniowe obrady, warto podkreślić znaczenie poruszo-
nych tematów. Wypowiedzi przedstawicieli różnych środowisk związanych ze 
sportem niepełnosprawnych pokazały, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Tego 
typu spotkania naukowe są potrzebne w celu podnoszenia kwalifikacji przez 
specjalistów w dziedzinie sportu niepełnosprawnych, wymiany doświadczeń 
i wypracowania wspólnego stanowiska w wielu kwestiach. Zamysłem organi-
zatorów jest kontynuowanie konferencji o przyjętej tematyce. Wygłoszone re-
feraty zostaną opublikowane w czasopismach naukowych, takich jak Journal of 
Human Kinetics, Postępy Rehabilitacji oraz Physiotherapy and Health Activity.
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SPRAWOZDANIE Z I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI 
NAUKOWEJ „WROCŁAWSKIE SPOTKANIA PEDAGOGÓW 
SPECJALNYCH” – „WYZWANIA EMANCYPACYJNE 
W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ I POMOCOWEJ” 
Wrocław, 15–16 września 2015

W dniach 15–16 września 2015 r. we Wrocławiu odbyła się pierwsza konfe-
rencja naukowa z udziałem gości zagranicznych z cyklu „Wrocławskie spotka-
nia pedagogów specjalnych”. Tematem naczelnym spotkania były „Wyzwania 
emancypacyjne w przestrzeni edukacyjnej i pomocowej”. Konferencję zorgani-
zował Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Instytucie Pedagogiki 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Komitet organizacyjny stanowili: dr hab. Beata 
Cytowska, dr hab., prof. UWr Bernadeta Szczupał, dr Joanna Gładyszewska-Cy-
lulko, dr Iwona Jagoszewska, dr Piotr Plichta, dr Barbara Winczura. Członkami 
Honorowego Komitetu Naukowego zostali: prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, 
prof. dr hab. Zenon Gajdzica, prof. dr hab. Joanna Głodkowska, prof. dr hab. 
Aniela Korzon, prof. dr hab. Amadeusz Krause, prof. dr hab. Bogusław Śliwer-
ski, prof. dr hab. Marzenna Zaorska, dr hab., prof. UAM Beata Jachimczak, dr 
hab., prof. UKW Dorota Podgórska-Jachnik, dr hab., prof. UAM Jacek Pyżal-
ski, dr hab., prof. DSW Małgorzata Sekułowicz, dr hab., prof. UWr Bernadeta 
Szczupał, dr hab., prof. UWr Alicja Szerląg, dr hab., prof. APS Grzegorz Szum-
ski, dr hab., prof. APS Teresa Żółkowska, dr hab. Danuta Kopeć i dr hab. Beata 
Cytowska.

W konferencji udział wzięli naukowcy, pedagodzy, przedstawiciele Kurato-
rium Oświaty z Wrocławia, przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz 
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osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz rodzice. Spotkanie nie tyl-
ko miało charakter naukowy, lecz także było okazją do wzajemnej wymiany 
myśli, poglądów i informacji na temat wdrażania postulatów emancypacyjnych 
podczas różnych działań o charakterze systemowym, gdyż wśród zaproszonych 
gości znalazły się osoby z różnych ośrodków akademickich i oświatowych.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała dr hab. Beata Cytowska. Powitała 
przybyłych gości i zachęciła do udziału w dyskusjach panelowych.

Pierwszy panel obrad zatytułowany był: „Dyskurs emancypacyjny w peda-
gogice specjalnej”. Prowadziły go dr hab. Beata Cytowska (Uniwersytet Wro-
cławski) oraz dr hab., prof. UAM Beata Jachimczak (Uniwersytet Adama Mic-
kiewicza, Poznań). Pierwszy referat w ramach tego panelu wygłosiła dr hab., 
prof. UKW Dorota Podgórska-Jachnik (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 
Bydgoszcz), na temat „Pedagogika emancypacyjna a pedagogika specjalna – 
kluczowe kategorie w emancypacyjnym dyskursie niepełnosprawności”. Zapre-
zentowała podstawowe pojęcia z siatki definicji wchodzących w obszar eman-
cypacji: feminizm, postkolonializm, autonomia, izonomia, wolność, nowe pole 
wolności, mechanizmy dyskryminacyjne, opresja, zadomowienie. Prelegentka 
dokonała analizy dyskursów i kluczowych pojęć identyfikujących paradygmat 
emancypacyjny w naukach politycznych, społecznych i humanistycznych. Ko-
lejne wystąpienie wygłosili dr prof. Kas Mazurek i dr prof. Margaret Winzer 
(University of Lethbridge, Canada). Dotyczyło ono praw osób z niepełnospraw-
nością w odniesieniu do konwencji praw tej grupy z 2006 r. (Views on the co-
nvention on the rights of persons with disabilities). Poruszane kwestie akcento-
wane były w odniesieniu do: praw publicznych, dostępu do dóbr narodowych, 
oświatowych, doskonalenia przez całe życie. (Neo)liberalne uwikłania emancy-
pacyjnego paradygmatu pedagogiki specjalnej zostały omówione przez dr. hab. 
Marcina Wlazło (Uniwersytet Szczeciński), który swoje wystąpienie zaczął od 
przybliżenia postaci Oliviera Sacksa (1933–2015); przedstawił pojęcia wolności 
– podmiotowości – emancypacji, próbując ukazać związki i pewne zależności 
między tymi terminami. Panel zamykało wystąpienie dr hab., prof. UP Joanny 
Konarskiej (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) pt. „Emancypacja jako nowy 
nurt rehabilitacji”, w którym omówiono wielorakość i wieloznaczność pojęcia 
emancypacji w znaczeniu potocznym i stosowanym w naukowej terminologii. 
Dodatkowo prelegentka podjęła próbę ustalenia relacyjnego takich terminów 
jak: „emancypacja”, „integracja” i „inkluzja”. Swoje wystąpienie zakończyła py-
taniem o to, kto powinien przygotować osobę z niepełnosprawnością do eman-
cypacji, akcentując jednocześnie rolę rodzica, którego nie da się nikim zastąpić.

W drugim panelu wygłoszono cztery referaty, które poruszały kwestie po-
lityki oświatowej, działań pomocowych i nowoczesnych technologii w proce-
sie emancypacji osób z niepełnosprawnością. Obradom w tej części konferencji 
przewodniczyły dr hab., prof. UKW Dorota Podgórska-Jachnik (Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz) oraz dr hab., prof. UWr Bernadeta Szczu-
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pał (Uniwersytet Wrocławski). Jako pierwsza głos zabrała dr hab., prof. UAM 
Beata Jachimczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań); omówiła szanse 
i zagrożenia dla pedagogiki specjalnej w kontekście (nie)zmienności polityki 
oświatowej. Dodatkowo prelegentka odniosła się do systemu (koncepcji) Urie 
Bronfenbrennera (1979), akcentując nurty zmian w polskim systemie kształce-
nia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w latach 2010–2015, jak 
też rolę modelu współpracującego zespołu. Doktor hab., prof. UAM Jacek Py-
żalski (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań) w swojej prezentacji zaty-
tułowanej „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) a młodzi ludzie 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych – od czego zależy pozytywne wyko-
rzystywanie” omawiał sposoby i cele korzystania z Internetu jako potencjalnego 
zagrożenia dla dzieci i młodzieży. Prelegent zwracał szczególną uwagę na to, że 
lekceważymy treści, jakich w Internecie szukają młodzi ludzie, a skupiamy się 
na czasie, jaki poświęcają na korzystanie z niego. Swoje wystąpienie zakończył, 
postulując zmianę istniejącego paradygmatu ryzyka na paradygmat szans. Dok-
tor Karol Bidziński (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce) w swoim wy-
stąpieniu poruszył temat szkoły jako przestrzeni odkrywania podstaw własnej 
tożsamości przez uczniów z niepełnosprawnością na I etapie edukacji. Prelegent 
zaprezentował rysunki wykonane przez uczniów z niepełnosprawnością, które 
obrazowały postrzeganie przez nich swojego miejsca w klasie szkolnej i pew-
nych zależności w niej panujących. Został także poruszony problem kształtowa-
nia się tożsamości u dzieci z niepełnosprawnością i obszarów wspierania tego 
procesu w tej grupie osób. Klamrą zamykającą ten panel było wystąpienie mgr 
Katarzyny Kutek-Składek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków) zaty-
tułowane: „W pułapce pomagania – o (nie)dokończonej emancypacji studentów 
z niepełnosprawnością”, w którym podano statystyki GUS na temat wzrostu 
liczby studentów z niepełnosprawnością na uczelniach polskich, nie różnicując 
studentów z uwagi na dany rodzaj niepełnosprawności. Prelegentka dzieliła się 
własnymi doświadczeniami na temat wspierania studentów w różnych obsza-
rach związanych z ich studiowaniem. Warto dodać, że na macierzystej uczelni 
jest pełnomocnikiem rektora ds. osób z niepełnosprawnością. 

Po tym wystąpieniu odbyła się dyskusja podsumowująca dwa panele, pro-
wadzona przez moderatorów ostatniego z nich. Osoby zabierające głos zgodnie 
prezentowały stanowisko wobec przyjęcia dwóch rodzajów perspektyw w ob-
szarze emancypacji – perspektywy obiektywnej i subiektywnej optyki własnych 
możliwości w kontekście dokonywanej oceny poczucia emancypacji.

Pierwszy dzień konferencji zakończył panel zatytułowany: „Idee emancypa-
cyjne w życiu osób z uszkodzonym wzrokiem”. W pierwszej części referatu dr 
Kornelii Czerwińskiej (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa) omówio-
na została specyfika następstw emocjonalnych i psychospołecznych stopniowej 
utraty wzroku. Następnie prelegentka przedstawiła studium indywidualnego 
przypadku prezentujące wybrane wątki emancypacyjne w cyklu życia osoby 
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z progresywną niepełnosprawnością wzroku. Analizowane przez badaczkę nar-
racje ukazały przykład życiowej autokreacji i świadomej pracy nad zdobyciem 
statusu podmiotowego w sytuacji doświadczania ociemnienia. Uwarunkowania 
uzyskania autonomii przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością wzroku zostały 
omówione przez dr Małgorzatę Walkiewicz-Krutak (Akademia Pedagogi Spe-
cjalnej, Warszawa), która zwróciła uwagę na odpowiednią organizację procesu 
rehabilitacji pozwalającą na przezwyciężenie funkcjonalnych konsekwencji dys-
funkcji wzroku. Prelegentka zaakcentowała także zbiorowy wymiar emancypa-
cji osób niewidomych i słabowidzących, wskazując na działalność zakładanych 
przez nich stowarzyszeń i fundacji wyrażających interesy tej grupy społecznej. 
„Blaski i cienie na drodze emancypacji dorosłej osoby ociemniałej – studium 
przypadku” to tytuł wystąpienia mgr Agnieszki Sokołowskiej (Dolnośląska 
Szkoła Wyższa, Wrocław), która, nawiązując do stadialno-fazowej koncepcji 
Lecha Kowalewskiego, dokonała analizy procesu psychospołecznej adaptacji do 
nagłej utraty wzroku, wskazując zarazem na wzajemne powiązania zachodzące 
między rehabilitacją prowadzącą do odzyskania zdolności do samostanowienia 
a emancypacją. Dyskusję po zakończeniu wystąpień moderowały: dr hab., prof. 
UP Joanna Konarska (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) oraz dr Joanna Gła-
dyszewska-Cylulko (Uniwersytet Wrocławski). W debacie poruszono głównie 
kwestie dotyczące praktyki tyflopedagogicznej, m.in. wskazano na brak systemu 
wsparcia rehabilitacyjnego dorosłych osób z niepełnosprawnością wzroku w Pol-
sce oraz niewystarczający stopień zaspokojenia specjalnych potrzeb edukacyj-
nych uczniów z niepełnosprawnością wzroku w poszczególnych typach szkół.

W kolejnym dniu konferencji odbyły się dwa panele. Pierwszy dotyczył kon-
tekstów i uwarunkowań emancypacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
drugi zaś poświęcony był wybranym zagadnieniom związanym z rolą rodziców 
w procesie emancypacji. W prezentacji zatytułowanej „Rozważania na temat 
autonomii dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną” dr Be-
ata Tylewska-Nowak (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań) opisała rolę 
języka w uruchamianiu wyobrażeń i stereotypowych przekonań na temat danej 
kategorii społecznej oraz wskazała normy etyczne obligujące do poszanowa-
nia indywidualnej autonomii jednostki bez względu na poziom jej sprawności. 
Niezwykle interesującą część wystąpienia stanowiło omówienie zależności mię-
dzy określonym rodzajem motywacji (motywacje autonomiczne vs. nieautono-
miczne, oparte na kontroli zewnętrznej lub introjekcji) a wyznaczanymi celami 
działań. Zdaniem prelegentki, motywy nieautonomiczne często pojawiają się 
w relacjach pomocowych, zwłaszcza w kontaktach pedagog – osoba z niepeł-
nosprawnością intelektualną. Wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród 
mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałych w domu pomocy 
społecznej przedstawiła dr Irena Ramik-Mażewska (Uniwersytet Szczeciński) 
w referacie „Komunikacja interpersonalna osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną jako źródło (nie)świadomego Ja”. 
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Eksploracje badawcze prowadzone w strategii jakościowej ukierunkowane 
były na określenie, na ile struktury Ja i My występują w komunikacji między 
badanymi. Analiza swobodnych wypowiedzi osób badanych wykazała m.in.: sil-
ną potrzebę zwrócenia na siebie uwagi, akcentowanie Ja poprzez podkreślanie 
swojej roli w grupie, mechaniczne powtarzanie komunikatów, koncentrację na 
teraźniejszych wydarzeniach, wypowiadanie się mimo ewidentnych zakłóceń 
z zewnątrz. Badaczka podkreśliła ponadto, że sama formuła organizacyjna in-
stytucji (duża liczba podopiecznych, aranżacja wnętrz przypominająca oddział 
przedszkolny, ilość zajęć terapeutycznych blokująca możliwość wyboru sposo-
bu spędzania wolnego czasu) nie sprzyja kształtowaniu dojrzałej tożsamości, 
zarówno w wymiarze osobistym, jak i zbiorowym. Empiryczny charakter miał 
także kolejny referat mgr Agaty Jakubas (Uniwersytet Wrocławski) zatytuło-
wany „«Kobietą być to być kobietą» – czyli piętno (?) «niepełnosprawnej płci» 
w doświadczeniach kobiet z głębszą niepełnosprawnością intelektualną uczęsz-
czających do środowiskowego domu samopomocy”. Badaczka zaprezentowała 
analizy dotyczące poczucia tożsamości płciowej u siedmiu kobiet, zestawiając 
perspektywę własną badanych ze stereotypowym wizerunkiem kobiety z niepeł-
nosprawnością intelektualną. Zgromadzony materiał empiryczny przeczył ste-
reotypowym przekonaniom o kobietach z tym rodzajem i stopniem dysfunkcji, 
uwidocznił także pewne aspiracje emancypacyjne badanych. Tę część obrad za-
kończył referat mgr. Michała Talara (Fundacja L’Arche, Poznań) opisujący dwu-
letni projekt „Wzmocnić głos niemocnych”, mający na celu opracowanie stan-
dardów jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkających 
w instytucjach pomocowych o charakterze rodzinnym. Trwająca ponad 45 minut 
dyskusja, moderowana przez dr. hab. Marcina Wlazło (Uniwersytet Szczeciński) 
oraz dr. Piotra Plichtę (Uniwersytet Wrocławski), dotyczyła obszarów zaniedba-
nych w polskim systemie opieki i pomocy rehabilitacyjnej dla dorosłych osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. W rozważaniach nad zmianą sposobów 
działania instytucji pomocowych oraz przygotowaniem środowisk rodzinnych 
i lokalnych do wspierania wszechstronnego rozwoju osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną wzięli udział także praktycy, przedstawiciele wrocławskich 
organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

W ostatnim panelu konferencji wygłoszono sześć referatów. Wystąpienie dr hab., 
prof. UP Jolanty Baran (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) opierało się na jed-
nym z założeń pedagogiki emancypacyjnej, dowodzącym, że rodzina ma szansę 
stać się środowiskiem wspomagającym emancypację dziecka. Przeprowadzone 
przez prelegentkę badania wśród matek dzieci z niepełnosprawnością słuchu 
uczęszczających do szkół specjalnych i integracyjnych wykazały m.in., że bar-
dzo zaangażowane w proces wychowania i rehabilitacji matki uczniów z pla-
cówek specjalnych ograniczały niezależność swoich dzieci. Badane obawiały 
się utraty znaczenia swojej roli macierzyńskiej w momencie usamodzielnienia 
się dziecka; oczekiwania matek wobec dzieci w fazie wczesnej dorosłości były 
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więc znacznie zaniżone. Ciekawą kwestią ujawnioną w badaniach były także 
wyraźne różnice w strukturze i statusie rodzin uczniów z dysfunkcją słuchu 
uczęszczających do placówek specjalnych i integracyjnych. Temat zależności 
pomiędzy emancypacją osób z niepełnosprawnością a funkcjonowaniem ich 
rodzin został podjęty również w kolejnym referacie, wygłoszonym przez mgr. 
Łukasza Koperskiego (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań). Prelegent 
przedstawił historię rozwoju ruchu rodzicielskiego w Polsce, dokonał analizy 
krajowego systemu wsparcia rodzin w jego wymiarze nieformalnym oraz omó-
wił wyniki aktualnych badań, które wskazują, że rodzice osób z niepełnospraw-
nością mają przede wszystkim poczucie przeciążenia opieką nad dzieckiem oraz 
przekonanie o braku instytucji wspierających ich w tym obszarze. Inspirujące 
poznawczo analizy teoretyczno-empiryczne zaprezentowała dr Tamara Cierpia-
łowska (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) w prelekcji zatytułowanej „Wy-
chowanie do emancypacji. Narracje osób podwójnie wyjątkowych o postawach 
rodzicielskich”. Badaczka ukazała powiązania zachodzące między procesami 
wychowania, emancypacji i transgresji, wskazując na wychowanie jako bazę 
nabywania kompetencji niezbędnych do podjęcia wysiłku emancypacyjnego. 
Próba konceptualizacji wskazanych kategorii pojęciowych została podjęta na 
podstawie wyników badań własnych, w których zidentyfikowano właściwości 
rodzicielstwa wspierającego emancypację osoby z niepełnosprawnością, takie 
jak m.in.: zaufanie do dziecka, szacunek dla poglądów i pomysłów, wsparcie 
i towarzyszenie w osiąganiu celów, okazywanie zadowolenia z sukcesów dziec-
ka, rozwijanie wysokiej samooceny, bycie wzorem dla dziecka. Doktor Iwona 
Konieczna (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa) wygłosiła referat na 
temat choroby przewlekłej jako przeszkody w osiąganiu niezależności przez 
dzieci. Autorka wystąpienia przedstawiła różne ujęcia zdrowia i choroby, akcen-
tując podejście medyczne i podział chorób na choroby ostre i przewlekle. Podjęła 
także próbę ukazania wpływu choroby przewlekłej i jej następstw na osiąganie 
przez dzieci poczucia samodzielności i niezależności w różnych obszarach swo-
jego życia. Dwa ostatnie referaty w tym panelu dotyczyły wybranych aspek-
tów procesu rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością. Wystąpienie dr Sylwii 
Wrony (Uniwersytet Śląski, Cieszyn) koncentrowało się na specyfice procesu 
wczesnej interwencji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wątki zaniedbane 
w sferze pracy z rodziną małego dziecka z niepełnosprawnością. Prelekcja mgr 
Pauli Bagińskiej (Fundacja Rosa, Wrocław) dotyczyła głównych założeń wy-
wodzącej się z Holandii terapii Snoezelen prowadzonej w Sali Doświadczania 
Świata; idea tej metody pracy została opisana w odniesieniu do niedyrektyw-
nej strategii podążania za zainteresowaniem i wyborami dziecka. Doskonałym 
uzupełnieniem referatu był materiał zdjęciowy i filmowy ukazujący sekwencje 
zajęć terapeutycznych oraz przykładowe urządzenia i ich zastosowanie. Dys-
kusja podsumowująca panel, prowadzona przez dr hab., prof. UP Jolantę Baran 
(Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) oraz dr Barbarę Winczurę (Uniwersytet 
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Wrocławski), ogniskowała się zarówno wokół zagadnień teoretycznych (m.in. 
funkcjonowanie rodziny i realizowany styl wychowawczy a proces emancypacji 
osoby z niepełnosprawnością, współczesne koncepcje zdrowia i choroby i ich 
konsekwencje dla prowadzonych analiz badawczych), jak i praktycznych (m.in. 
sytuacja rodziców dorosłych osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności).

Zaprezentowane podczas konferencji referaty i zainspirowane przez nie dys-
kusje dowiodły, że idee emancypacyjne tworzą interesującą perspektywę teo-
retyczną i badawczą dla opisu sytuacji rozwoju osoby z niepełnosprawnością. 
Podjęte analizy ukazały potrzebę dalszej pracy nad konceptualizacją pojęcia 
emancypacji w pedagogice specjalnej oraz zbadania jego związków z takimi 
konstruktami teoretycznymi, jak autonomia, podmiotowość, wychowanie, reha-
bilitacja czy edukacja. Przedstawione eksploracje badawcze, realizowane głów-
nie w strategii jakościowej, ujawniły aktualne dążenia pedagogów i terapeutów 
do określenia warunków sprzyjających osiąganiu przez osobę z niepełnospraw-
nością zdolności do suwerennego kierowania swoim rozwojem. Należy pod-
kreślić, że tego typu badania, zmierzające do identyfikacji właściwości rodzi-
cielstwa sprzyjającego emancypacji czy też oceny metod terapeutycznych pod 
kątem wzmacniania przez nie podmiotowości osoby z niepełnosprawnością, nie 
tylko odznaczają się wysokimi walorami poznawczymi, ale przede wszystkim 
mają olbrzymie znaczenie aplikacyjne i mogą przyczynić się do wzbogacenia 
praktyki rehabilitacyjnej. Niewątpliwym walorem opisywanej konferencji była 
przyjęta formuła organizacyjna, która zapewniła przestrzeń do prowadzenia 
dyskusji, zadawania pytań prelegentom, wymiany doświadczeń między bada-
czami i praktykami. Położenie w programie konferencji głównego akcentu na 
dialog, dyskurs i rozmowę, połączone z aranżacją otoczenia fizycznego sprzyja-
jącą integracji uczestników, sprawiło, że – zgodnie z założeniami organizatorów 
– konferencja przybrała formę autentycznego Spotkania.
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PRZEGLĄD CZASOPISM

KASPER SIPOWICZ, EDYTA NAJBERT, TADEUSZ PIETRAS*

EMPIRISCHE SONDERPÄDAGOGIK 
2015, t. 7, z. 1–4

Przegląd prac badawczych zamieszczonych w roczniku 2015 kwartalnika Em-
pirische Sonderpädagogik wskazuje dwa trendy w pedagogice specjalnej niemiec-
kiego obszaru językowego. Pierwszy z nich podkreśla inkluzyjność pedagogiki 
specjalnej u naszych zachodnich sąsiadów oraz w Austrii i Szwajcarii. Owa in-
kluzyjność jest odpowiednikiem współczesnego nurtu w pedagogice specjalnej 
w Polsce ujmowanego w formie paradygmatów pedagogiki specjalnej, sformu-
łowanych przez Amadeusza Krausego. Pedagogika niemiecka – pomimo swej 
inkluzyjności – nie odcina się od faktu biomedycznego uwarunkowania niepeł-
nosprawności. Drugi z trendów wskazuje na powszechne użycie w badaniach na-
ukowych z obszaru pedagogiki specjalnej narzędzi psychometrycznych, co zbliża 
niemiecką pedagogikę specjalną do psychologii. Bliskość Republiki Federalnej 
Niemiec winna być przyczynkiem do „dyfuzji” naukowej: przeniknięcia niemiec-
kich trendów w pedagogice specjalnej do Polski, polskiej myśli pedagogicznej zaś 
– do Niemiec. Miejmy nadzieję, że współpraca między oboma krajami przyczyni 
się do poprawy jakości opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Europie Środ-
kowo-wschodniej. 

2015, t. 7, z. 1

Artykuł: Entwicklungsprofil, Verhaltensmerkmale und Familienerleben bei 
Kindern mit Down-Syndrom – Erste Ergebnisse der Heidelberger Down-Syn-

 * Kasper Sipowicz; Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, ul. Brzozowa 3/9, 
93-101 Łódź; tel. +48 42 6841474; e-mail: kaspersip@interia.pl 

Edyta Najbert; Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, ul. Brzozowa 3/9, 
93-101 Łódź; tel. +48 42 6841474; e-mail: edison27@o2.pl

Tadeusz Pietras; Zakład Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Kop-
cińskiego 22, 91-153 Łódź; tel. +48 42 6787505; e-mail: tadeusz.pietras@umed.lodz.pl 



Kasper Sipowicz, Edyta Najbert, Tadeusz Pietras140

CNS nr 1(31) 2016, 139–147

drom-Studie (Profil rozwojowy, cechy zachowania i doświadczenia rodzin 
z dziećmi z zespołem Downa – pierwsze wyniki badań nas zespołem Downa pro-
wadzonych na Uniwersytecie w Heidelbergu). Autor: Klaus Sarimski (s. 5–23). 

W artykule tym Klaus Sarimski, profesor w Instytucie Pedagogiki Specjalnej 
Uniwersytetu w Heidelbergu, prezentuje pierwsze wyniki badań projektu „Hei-
delberger Down-Syndrom-Studie”. W jego ramach zbadano 45 rodzin, w któ-
rych żyły dzieci z zespołem Downa. Skupiono się na trzech kwestiach: profilu 
rozwojowym dziecka, jego cechach zachowania oraz na tzw. stresie rodziciel-
skim. W badaniu brały udział rodziny z dziećmi z zespołem Downa w wieku 13, 
26, 39 i 49 miesięcy. Wyniki eksperymentu wykazały, że małe dzieci z zespo-
łem Downa mają słabszą motorykę od swych zdrowych rówieśników oraz gorsze 
kompetencje językowe. Co ciekawe, u dzieci z tym rodzajem niepełnosprawno-
ści intelektualnej występuje mniejsza częstotliwość zaburzeń behawioralnych 
niż u dzieci zdrowych. Dla porównania, poziom stresu rodzicielskiego w tych 
rodzinach był niższy niż u grupy kontrolnej, ale poziom ich stresu jednostkowe-
go był wyższy od średniej. Powód tego stanowi lęk o przyszłość potomków. Ipso 
facto autor dowiódł, że natężenie stresu rodzicielskiego zależne jest od uzyski-
wanej pomocy społecznej i postępów rozwojowych dziecka. Dlatego też Sarim-
ski postuluje, aby rodziny z dziećmi z zespołem Downa uzyskiwały konkretne 
wsparcie od instytucji państwowych już we wczesnej fazie rozwoju dziecka. 

Artykuł: Mathematische Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern mit 
dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: Eine Querschnittstudie (Kompe-
tencje matematyczne u uczennic i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. 
Badanie przekrojowe). Autorzy: Ariana Garrote, Elisabeth Moser Opitz, Chri-
stoph Ratz (s. 24–40). 

Autorzy postanowili ocenić kompetencje matematyczne uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną. W eksperymencie uczestniczyło 31 uczniów z Nie-
miec oraz 78 ze Szwajcarii, w tym 67 chłopców i 42 dziewcząt w wieku 6–18 lat. 
Ich kompetencje matematyczne oceniono za pomocą testu TEDI-MATH. Wy-
niki dzieci z różnymi rodzajami upośledzenia i w różnym wieku zestawiano ze 
sobą. Badanie wykazało, że test TEDI-MATH może być wykorzystywany jako 
narzędzie pomiaru kompetencji matematycznych uczniów z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, choć należy dokonać w nim kilku niezbędnych ulepszeń. 

Artykuł: Förderung des lautorientierten Lesens bei Schülerinnen und Schü-
lern mit intellektueller Beeinträchtigung (Wspieranie czytania opartego na gło-
skach u uczennic i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną). Autorzy: Jan 
Kuhl, Nils Euker, Marco Ennemoser (s. 40–55). 

Jan Kuhl, Nils Euker i Marco Ennemoser z Uniwersytetu w Gießen prezentu-
ją wyniki swych badań nad wykorzystaniem tzw. Kieler Leseaufbau (koloński 
model czytania) w nauce czytania u osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
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Należy nadmienić, że Kieler Leseaufbau opiera się na nauce czytania poprzez 
dobrą strukturyzację tekstu oraz jego sylabizację. W badaniu uczestniczyło 33 
uczniów w wieku 10–17 lat z niepełnosprawnością intelektualną. Dziewiętna-
ścioro spośród nich miało zajęcia z wykorzystaniem Kieler Leseaufbau, a pozo-
stałych 14 uczyło się z wykorzystaniem metod tradycyjnych. Wyniki wykazały, 
że uczniowie z grupy z innowacyjną metodą nauki czytania mają znacznie lep-
sze wyniki dekodowania logatomów niż ich koledzy z grupy kontrolnej. Gwoli 
ścisłości należy dodać, że badanie nie potwierdziło wpływu Kieler Leseaufbau 
na poprawę wyników czytania tekstu ze zrozumieniem. 

Artykuł: Zur Bedeutung von Kontextfaktoren im Hinblick auf den Erhalt ei-
ner Schulbegleitung – Eine empirische Analyse im Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung an bayerischen Förderschulen (Znaczenie czynników konteksto-
wych przy otrzymywaniu specjalnego opiekuna szkolnego). Autor: Wolfgang 
Dworschak (s. 56–72). 

W omawianym szkicu autor próbuje odpowiedzieć na pytanie: jakie cha-
rakterystyczne czynniki kontekstowe wykazują uczniowie, którym przyznano 
specjalnego opiekuna szkolnego? Badanie wykazało, że niebagatelny wpływ 
na otrzymanie takiego wsparcia mają zarówno indywidualne cechy ucznia, jak 
i czynniki kontekstowe zależne od osobowości dziecka oraz środowiska, w któ-
rym ono żyje. Wyniki pokazały, że status społeczno-ekonomiczny ucznia jest 
bardzo ważną przesłanką przydzielenia mu specjalnego opiekuna szkolnego 
(określanego w Polsce mianem „nauczyciela wspierającego”). Rzuca to nowe 
światło na dalsze kierunki rozwoju systemu pomocy społecznej i ich skorelowa-
nie z organizacją szkół specjalnych. 

2015, t. 7, z. 2

Artykuł: Direct Behavior Rating (DBR) als Methode zur Verhaltensverlaufs-
diagnostik in der Schule: Ein systematisches Review von Methodenstudien (Direct 
Behavior Rating (DBR) jako metoda diagnostyki zmian zachowania. Systemowy 
przegląd metod badawczych). Autorzy: Christian Huber, Christian Rietz (s. 75–98). 

Christian Huber i Christian Rietz zbadali przydatność metody Direct Beha-
vior Rating (DBR) w pomiarze zmian zachowania u uczniów. Wyniki badania 
potwierdziły słuszność wykorzystania DBR w tym zakresie, a w szczególno-
ści – skuteczność i miarodajność prezentowanej metody badawczej. Do tej pory 
opublikowano 17 wyników badań mierzących skutecznościć DBR, które oceniły 
jego wiarygodność jako dostateczną. Dlatego też badacze postulują dalsze ulep-
szanie tego testu. 

Artykuł: Befragung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf Lernen: Ergebnisse zur Messinvarianz (Kwestionariusz dla 
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uczennic i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w obszarze nauki. 
Wyniki badań multigrupowych). Autorzy: Lena Nusser, Claus H. Carstensen, 
Cordula Artelt (s. 99–116). 

Autorzy opracowali kwestionariusz w celu oceny optymalnych warunków, ja-
kie powinna zapewnić szkoła uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
W eksperymencie tym brało udział 587 piątoklasistów z 57 szkół specjalnych, 
których średnia wieku wynosiła 11,44 lat. Wśród nich chłopcy stanowili 55,9% 
wszystkich badanych, a dziewczęta – 44,1%. W grupie kontrolnej znalazło się 
745 uczniów ze szkół o normalnym profilu. Ich średnia wieku wynosiła 11,3 lat, 
a przekrój płci wyglądał następująco: 54,5% chłopców i 45,5% dziewcząt. Wyni-
ki wykazały, że omawiany kwestionariusz wymaga jeszcze dopracowania, gdyż 
pojawiały się liczne uchybienia metodologiczne, które podważały wiarygodność 
pomiaru. 

Artykuł: Das erweiterte LUBO-Schultraining in der Förderschule: Evaluati-
on einer indizierten Präventionsmaßnahme in der Primarstufe der Förderschule 
(Rozszerzony trening szkolny LUBO w szkole specjalnej. Ewaluacja środków 
prewencyjnych w szkole specjalnej szczebla podstawowego). Autorzy: Den-
nis Christian Hövel, Thomas Hennemann, Gino Casale, Clemens Hillenbrand 
(s. 117–134). 

Naukowcy z Uniwersytetu w Kolonii i Oldenburgu postanowili ocenić sku-
teczność zindywidualizowanego do potrzeb ucznia programu LUBO, a w szcze-
gólności – jego wpływ na poprawę kompetencji emocjonalno-społecznych dzie-
ci w wieku szkolnym. W eksperymencie uczestniczyło 225 uczniów ze szkół 
specjalnych. Dzieci te cierpiały na zaburzenia rozwoju i miały problemy w na-
uce. Ewaluację przeprowadzono po trzech miesiącach, skupiając się na takich 
obszarach, jak: pożądane kompetencje społeczne, niepożądane zachowanie, 
umiejętności poznawcze, umiejętności szkolne oraz potencjał intelektualny. Do 
pomiarów wykorzystano t-Test i wieloczynnikową analizę wariacyjną. Wyniki 
wykazały wzrost kompetencji emocjonalno-społecznych i umiejętności szkol-
nych, przy jednoczesnej regresji zaburzeń zachowania. 

Artykuł: Herausforderungen der schulischen Re-Integration nach einem 
Schädel-Hirn-Trauma: Eine Qualitative Befragung von Schülern, Eltern und 
Lehrern zur Gestaltung des Übergangs von der Rehaklinik ins Regelschulsystem 
(Wyzwania szkolnej reintegracji uczniów po pourazowym uszkodzeniu mózgu. 
Kwestionariusz jakościowy dla uczniów, rodziców i nauczycieli do organizacji 
przejścia z oddziału rehabilitacyjnego do systemu szkolnego). Autorzy: Birgit 
Hennig, Britta Gebhard (s. 135–152). 

Celem tego artykułu była analiza jakościowa reintegracji szkolnej ucznia po 
przebytym pourazowym uszkodzeniu mózgu. Analizy dokonano z perspekty-
wy zarówno rodziców i uczniów, jak i nauczycieli. Badanie wykazało, że re-



Przegląd czasopism 143

CNS nr 1(31) 2016, 139–147

integracja szkolna ucznia, który doznał pourazowego uszkodzenia mózgu, za-
leży bezpośrednio od wsparcia instytucjonalnego oraz zaangażowania danego 
ucznia. Niebagatelną rolę odgrywa uświadomienie rodzicom i nauczycielom, 
jakie potencjalne konsekwencje wiążą się z pourazowym uszkodzeniem mózgu. 
Ma to duże znaczenie, ponieważ często nauczyciele bagatelizują ograniczenia 
intelektualne tych uczniów. 

Artykuł: Kurzzeitige Effekte eines Trainings der Leseflüssigkeit von lese-
schwachen Kindern mit isolierten Silben und Morphemen (Krótkotrwałe efekty 
treningu płynności czytania z wykorzystaniem wyodrębnionych sylab i morfe-
mów u dzieci mających kłopoty z czytaniem). Autor: Andreas Hölz (s. 153–171). 

Andreas Hölz zbadał skuteczność nauki czytania z wykorzystaniem wyod-
rębnionych sylab i morfemów u dzieci, które miały znaczące kłopoty z czy-
taniem. W eksperymencie brało udział łącznie 382 dzieci uczęszczających do 
siedmiu różnych szkół w okolicach Kolonii. Placówki te miały profil specjalny 
oraz standardowy. Badanie wykazało, że zastosowana metoda nauki czytania 
przyniosła spodziewany efekt w postaci znacznego zwiększenia płynności czy-
tania u uczniów, którzy byli objęci tym programem. 

2015, t. 7, z. 3

Artykuł: Überprüfung von Messinvarianz mittels CFA und DIF-Analysen 
(Pomiar mierzalnych stałych za pomocą CFA [Confirmatory Factor Analysis]) 
i DIF [Differential Item Functioning]). Autorzy: Susanne Schwab, Christoph 
Helm (s. 175–193). 

Autorzy zbadali za pomocą metod CFA i DIF skalę samotności i społecznej 
satysfakcji u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz u uczniów, 
którzy takich potrzeb nie wykazywali. W badaniu uczestniczyło 1037 uczniów 
uczęszczających do 4. i 7. klasy szkoły podstawowej. Pochodzili oni z trzech 
krajów związkowych Austrii. Eksperyment wykazał, że dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi mają o wiele większy poziom odczuwalnej samotno-
ści aniżeli ich zdrowi rówieśnicy. 

Artykuł: Intensive Longitudinal Methods – ihre Eignung für die sonderpäd-
agogische Forschung und exemplarische Anwendungsmöglichkeiten (Intensyw-
ne metody obserwacyjne. Ich przydatność w badaniach z zakresu pedagogiki 
specjalnej i przykładowe możliwości ich wykorzystania). Autorzy: Martin Ve-
netz, Carmen Zurbriggen (s. 194–205). 

Intensywne metody obserwacyjne są wykorzystywane w celu rejestracji prze-
żyć i zachowań ludzi w ich naturalnym kontekście życiowym. Metody te polegają 
na gromadzeniu danych kilka razy dziennie przez okres jednego lub kilku tygodni. 
Dostarczają one cennych danych zwłaszcza z punktu widzenia pedagogiki specjal-



Kasper Sipowicz, Edyta Najbert, Tadeusz Pietras144

CNS nr 1(31) 2016, 139–147

nej. Autorzy podają określone sposoby wykorzystywania tych metod w wymie-
nionej dyscyplinie naukowej. Ze szczególną atencją potraktowano zastosowanie 
intensywnych metod obserwacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii. 

Artykuł: Lernverlaufsdiagnostik im Mathematikunterricht der zweiten Klas-
se: Raschanalysen und Empfehlungen zur Adaptation eines Testverfahrens für 
den Einsatz in inklusiven Klassen (Diagnostyka procesu nauczania na lekcji ma-
tematyki w 2. klasie szkoły średniej. Analizy Rascha i rekomendacje dla ada-
ptacji zastosowania testu w klasach inkluzyjnych). Autorzy: Markus Gebhardt, 
Jörg-Henrik Heine, Nina Zeuch, Natalie Förster (s. 206–222). 

Autorzy zbadali postępy w nauce matematyki u 414 uczniów z 19 klas szkół 
średnich o profilu inkluzyjnym oraz z klas bez dzieci niepełnosprawnych. Na-
rzędziem pomiaru były analizy Rascha. Testy rzetelnie oceniły rozwój uczniów 
w dwóch wymiarach: kompetencji i umiejętności wynikających z programu 
nauczania. Ipso facto analizy Rascha to znakomite narzędzie do dokonywania 
ewaluacji, która stanowi kluczową informację zwrotną dla nauczyciela, dostar-
czając mu danych o postępach uczniów w nauce lub ich braku. 

Artykuł: Unterrichtsplanungen bei Lehramtsstudierenden im Falle der 
Wahrnehmung von vermeintlich „besonderen“ Schülerinnen und Schülern und 
ihr Zusammenhang mit Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Einstellungen in 
Bezug zu Inklusion – beispielhafte Mixed-Method-Analysen aus der EiLInk-Stu-
die (Planowanie zajęć przez studentów kierunków nauczycielskich w przypadku 
spostrzeżenia uczniów z domniemanymi specjalnymi potrzebami edukacyjny-
mi i ich związek z poczuciem samoskuteczności i postawami wobec pedagogiki 
włączającej. Przykład analizy mieszanej w badaniu EiLInk). Autorzy: Michel 
Knigge, Carolin Rotter (s. 223–240). 

Badacze postawili sobie za cel odpowiedź na pytanie: jak przyszli nauczyciele 
planują przebieg lekcji w przypadku spostrzeżenia przez nich uczniów wykazu-
jących specjalne potrzeby edukacyjne? Ponadto Michel Knigge i Carolin Rotter 
starali się zbadać zależność między planowaniem zajęć w takich sytuacjach a na-
stawieniem kognitywnym i afektywnym osób aspirujących do zawodu nauczycie-
la, ich samoświadomością oraz postawą wobec pedagogiki inkluzyjnej. Analiza 
jakościowa wykazała pięć możliwych rodzajów postaw przyszłych nauczycieli 
w badanym zakresie. Z kolei analiza ilościowa wyróżniła cztery typy zachowań. 
Podsumując, badanie dowiodło, że samoświadomość nauczyciela ma wpływ na 
planowanie zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Natomiast 
nastawienie pedagoga nie odgrywa żadnej roli przy organizowaniu lekcji. 

Artykuł: Methoden zur Analyse der sozialen Integration von Schulkindern 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf im gemeinsamen Unterricht (Metody 
analizy społecznej integracji dzieci w wieku szkolnym ze specjalnymi potrze-
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bami edukacyjnymi w edukacji powszechnej). Autorzy: Pawel R. Kulawiak, 
Jürgen Wilbert (s. 241–257). 

Analiza społecznej integracji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi dała sprzeczne wyniki. Jest to spowodowane tym, że zjawisko integra-
cji społecznej stanowi konstrukt wielowymiarowy. Dlatego należy analizować 
każdy aspekt owej integracji z osobna. Autorzy zbadali 1027 trzecioklasistów 
– uczniów szkół podstawowych o profilu integracyjnym – pod kątem ich spo-
łecznej integracji. Dane uzyskane za pomocą ankiet socjometrycznych poddano 
analizie sieciowej. Badanie przyniosło niejednoznaczny obraz integracji spo-
łecznej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ponieważ jest to zja-
wisko wieloaspektowe. 

Artykuł: Generalisierbarkeit und Zuverlässigkeit von Direkten Verhaltens-
beurteilungen des Lern- und Arbeitsverhaltens in einer inklusiven Grundschul-
klasse (Uogólnienie i wiarygodność bezpośrednich ocen zachowania [Direct 
Behavior Rating; DBR] uczniów klas inkluzyjnych szkół podstawowych). Au-
torzy: Gino Casale, Thomas Hennemann, Robert J. Volpe, Amy M. Briesch, 
Michael Grosche (s. 258–268). 

Autorzy ocenili uogólnienie i wiarygodność bezpośrednich ocen zachowania 
(DBR) uczniów klas o profilu inkluzyjnym szkół podstawowych. W ekspery-
mencie brało udział 10 dzieci. Wyniki wykazały dużą skuteczność tej metody 
oceny zachowania, przy jednoczesnej wysokiej skali uogólnienia danych. Tym 
samym badacze rekomendują metodę DBR jako wiarygodne narzędzie pomiaru 
zachowania uczniów. 

Artykuł: Kritische Aspekte bei Blickbewegungsanalysen am Beispiel der 
Evaluierung von Trainingseffekten im schlussfolgernden Denken bei Risiko-
gruppen (Krytyczne aspekty analizy ruchu gałek ocznych na przykładzie ewa-
luacji efektów kształcenia inferencyjnego myślenia wśród uczniów z grup ryzy-
ka). Autorzy: Marco G.P. Hessels, Susanne Schwab (s. 269–279). 

Marco G.P. Hessels i Susanne Schwab przanalizowali ruchy gałek ocznych 
dzieci z trudnościami w nauce i młodzieży z lekką niepełnosprawnością inte-
lektualną podczas treningu myślenia inferencyjnego. Precyzja i poprawność da-
nych uzyskanych w trakcie tego eksperymentu pozwoliła na stworzenie progra-
mu, który umożliwia terapeucie dokonanie tzw. dynamicznej oceny ucznia. Na 
tej podstawie terapeuta i nauczyciel mogą szybko określić, kiedy uczeń natrafia 
na największe trudności w nauce podczas lekcji. 

2015, t. 7, z. 4

Artykuł: Nur ein Test? – Auswirkungen nicht unterstützenden Testleiterver-
haltens bei Intelligenztestungen auf den Selbstwert (Tylko test? – Skutki nie-
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wspomaganego zachowania osób prowadzących testy badające inteligencję na 
samoocenę dzieci). Autorzy: Nantje Otterpohl, Malte Schwinger (s. 283–299). 

Przeprowadzanie testów na inteligencję stanowi codzienność w pracy psy-
chologa i pedagoga specjalnego. Autorzy omawianego artykułu postanowili 
ocenić, jaki wpływ na samoocenę uczniów ma zachowanie prowadzącego test 
oraz sposób, w jaki objaśnia on zasady wypełnienia owego testu. W badaniu 
uczestniczyło 31 piątoklasistów podzielonych losowo na dwie grupy. Dzieci, 
wśród których test realizowała osoba stwarzająca miłą atmosferę, osiągnęły lep-
sze wyniki aniżeli ich rówieśnicy z grupy kontrolnej oraz miały wyższą samo-
ocenę. Dlatego też autorzy sugerują, by przy przeprowadzaniu testów na inteli-
gencję u dzieci starać się minimalizować koszty emocjonalne badanych. 

Artykuł: Gemeinsam und doch unterschiedlich – Ein Vergleich der Berufs-
wahlmotive von Studierenden der verschiedenen sonderpädagogischen Fach-
richtungen und der Regelschularten (Tacy sami, a jednak różni – porównanie 
motywów wyboru zawodu przez studentów pedagogiki i pedagogiki specjal-
nej). Autorzy: Ewald Kiel, Ulrich Heimlich, Reinhard Markowetz, Sabine Weiß 
(s. 300–319). 

Autorzy przeanalizowali motywacje, jakimi kierują się studenci pedagogiki 
i pedagogiki specjalnej przy wyborze kierunku studiów, a w związku z tym – 
przyszłego zawodu. W eksperymencie wzięło udział 1490 studentów. Wyniki 
dowiodły, że motywacje te można podzielić na trzy grupy: rozwój duchowy, 
emocjonalny oraz społeczny. 

Artykuł: Unterrichten Sprachheilpädagogen anders? Eine vergleichende 
Selbsteinschätzung von Förderschullehrkräften „Sprache“ und Regelschul-
lehrkräften zu Qualitätsmerkmalen des Unterrichts (Czy pedagodzy specjalni 
zajmujący się zaburzeniami wymowy uczą inaczej? Samoocena porównawcza 
pedagogów specjalnych zajmujących się zaburzeniami wymowy i nauczycieli 
szkół powszechnych w odniesieniu do cech jakościowych procesu nauczania). 
Autor: Anja K. Theisel (s. 320–340). 

Anja K. Theisel przeprowadziła ankiety LeFraU-S (Lehrerfragebogen zum 
Unterricht mit sprachbeeinträchtigten Kindern) wśród 701 pedagogów, chcąc 
zbadać cechy jakościowe procesu nauczania pedagogów specjalnych zajmu-
jących się zaburzeniami wymowy i nauczycieli szkół powszechnych. Wyniki 
wykazały, że pedagodzy specjalni kładą znacznie większy nacisk na metodykę 
prowadzonych przez siebie zajęć niż ich koledzy ze szkół powszechnych. Poza 
tym, pedagodzy specjalni starają się bardziej zindywidualizować lekcje pod ką-
tem potrzeb danego ucznia. 

Artykuł: Auffälligkeiten des Verhaltens und Erlebens in der Beruflichen Bil-
dung – Eine Studie mit den Achenbach-Skalen (Zaburzenia zachowania i do-
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świadczenia w szkolnictwie zawodowym – Badanie za pomocą skali Achenba-
cha). Autorzy: Roland Stein, Hans-Walter Kranert, Annika Tulke, Harald Ebert 
(s. 341–365). 

Autorzy postawili sobie za cel zbadanie zaburzeń zachowania wśród uczniów 
szkół zawodowych. Jako narzędzie pomiarowe zastosowano Teacher’s Report 
Form (TRF) i Youth Self Report (YSR). Dzięki temu badaniu wyodrębniono 
zespoły zaburzeń charakterystyczne dla danej płci ucznia.



INFORMACJE DLA AUTORÓW

Redakcja kwartalnika Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo przyj-
muje do opublikowania oryginalne, recenzowane prace naukowe, artykuły pole-
miczne, recenzje, sprawozdania z wydarzeń naukowych, przeglądy czasopism.

Nadsyłane materiały powinny być zapisane za pomocą typowego edytora tekstu 
(preferowany edytor: MS WORD). Tekst należy przygotować zgodnie z następujący-
mi zasadami:

 ■ wydruk pracy na papierze formatu A4 z marginesem 3,5 cm z lewej strony;
 ■ tekst – 30 wierszy na stronie i około 60 miejsc znakowych w wierszu, nie po-

winien zawierać poprawek;
 ■ objętość artykułów i rozpraw:

– minimalna: 20 tys. znaków (0,5 arkusza wydawniczego),
– maksymalna: 40 tys. znaków (1 arkusz wydawniczy);

 ■ praca powinna zawierać streszczenia w języku polskim i angielskim (maksy-
malnie po 200 słów łącznie z tytułem w każdym języku) oraz słowa kluczowe 
(key words);

 ■ tekst należy dostarczyć w postaci wydruku komputerowego (dwa egzempla-
rze) wraz z opisaną płytą (CD). Zawartość wersji elektronicznej powinna być 
identyczna z przesłanym wydrukiem;

 ■ wykresy, ilustracje (ponumerowane i opatrzone informacją, do którego miej-
sca w tekście się odnoszą) należy umieszczać w oddzielnych plikach, podając 
nazwy programu, za pomocą którego zostały wykonane;

 ■ literatura przedmiotu powinna być umieszczana na końcu pracy w układzie 
alfabetycznym;

 ■ odwołania należy umieszczać w tekście głównym (bez przypisów); powinny 
mieć postać: (Zaorska, 2002).

Sporządzanie bibliografii
Pozycje bibliograficzne muszą być pełne, w porządku alfabetycznym, pisane 

z dokładnym przestrzeganiem kolejności poszczególnych składników, z jednolitą 
interpunkcją. Kolejność zapisu bibliograficznego jest następująca:
(1) autor(zy) – wszyscy, niezależnie od liczby,
(2) rok wydania pozycji,
(3) tytuł książki, rozdziału, artykułu, dysertacji, pracy dyplomowej, referatu 

lub raportu,
(a) książka: miejsce wydania i nazwa wydawnictwa,
(b) rozdział: redaktor(zy), tytuł książki, strony, miejsce wydania, wydawca, 
(c) artykuł: tytuł czasopisma, tom (vol.) i strony,
(d) praca dyplomowa (dysertacja): wydział (instytut), uczelnia (instytucja) 

i miejscowość,



(e) referat: oryginalna nazwa konferencji (kongresu itp.) i miejscowość,
(f) raport: rodzaj i numer grantu, miejscowość, uczelnia (instytucja) i wy-

dział (instytut).
Kursywą piszemy: tytuł książki, również książki, w której znajduje się odpo-

wiedni rozdział, tytuł czasopisma i jego tom, tytuł referatu, tytuł pracy dyplomo-
wej (dysertacji), tytuł raportu. Poniżej podano przykłady zapisu poszczególnych 
pozycji bibliograficznych z uwzględnieniem wymaganej interpunkcji, rodzaju 
pisma (proste – kursywa) i liter (wielkie – małe).

Książki
(a) polska

Kościelska, M. (2004). Niechciana seksualność. O ludzkich potrzebach osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie. Warszawa: Jacek Santorski & Co. 
(b) polska, redagowana

Strelau, J., Ciarkowska, W., Nęcka, E. (red.). (1992). Różnice indywidualne. Moż-
liwości i preferencje. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 
(c) obcojęzyczna, redagowana 

Steiner, M., Yonkers, K., Eriksson, E. (red.). (2001). Mood Disorders in Women. 
London: Martin Dunitz.
(d) książka o kolejnym wydaniu

Osofsky, J.D. (red.). (1998). Handbook in Infant Development. New York: Wiley.

Rozdziały w książkach
(a) publikacja polska

Sidor, B. (2001). Ojciec w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością umysłową. 
W: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa (s. 381–389). Lublin: Towarzystwo 
Naukowe KUL.
(b) publikacja obcojęzyczna

Greenberg, M.T. (1999). Attachment and psychopathology in childhood. W: J. Cas-
sidy, P.R. Shaver (red.), Handbook of Attachment: Theory, Research and Clinical 
Implication (s. 469–496). New York: The Guilford Press.

Artykuły w czasopismach
Kościelska, M. (1993). Koncepcja osoby z upośledzeniem umysłowym jako 

uczestnika życia społecznego. Przegląd Psychologiczny, 3, 341–353.

Nieopublikowane dysertacje i prace magisterskie
Jackowska, E. (1976). Wpływ środowiska rodzinnego na przystosowanie społecz-

ne dziecka w młodszym wieku szkolnym. Nieopublikowana rozprawa doktor-
ska, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Domurad, M. (1996). Efektywność rozwoju umiejętności czytania u dziecka  
upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim za pomocą „metody baśniowych 
spotkań”. Nieopublikowana praca magisterska, Wydział Rewalidacji i Reso-
cjalizacji, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.



Referaty wygłoszone na konferencjach i innych spotkaniach
Jackowska, E. (1997). Poczucie jakości życia u kobiet i mężczyzn po przebytym 

urazie mózgu. Referat wygłoszony na II Sympozjum Opieki Paliatywnej – 
Hospicyjnej, Lublin.

Dosen, A. (1997). Etiology, specific onset mechanisms of mood disorders among 
people with intellectual disablement and prelevance. Referat wygłoszony na 
European Course on Mental Retardation, Nunspeet, The Netherlands. 

Raporty z badań
Strelau, J., Oniszczenko, W., Zawadzki, B. (1994). Genetyczne uwarunkowania 

i struktura temperamentu młodzieży i dorosłych. (Raport KBN 1108.91.02). 
Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii.

Wykaz literatury nie powinien zawierać informacji prywatnych, prac w przygo-
towaniu. Odwołanie się do takich źródeł może występować jedynie w tekście (bez 
przypisów dolnych i końcowych).

Do przesłanego wydruku tekstu i jego wersji elektronicznej należy dołączyć:

1) prośbę wraz z podpisem, w której autor zwraca się do redakcji o wydruko-
wanie pracy w czasopiśmie Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 
zamieszcza informację o zatrudnieniu, podaje swój tytuł naukowy, zajmowane 
stanowisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy;

2) pisemne oświadczenie, że praca nie była dotąd publikowana i nie została złożona 
w innej redakcji. Druk oświadczenia znajduje się na stronie www.cns.aps.edu.pl 
w zakładce Informacje dla autorów.
Zmiany i odstępstwa od podanych zasad należy uzgadniać z członkami Komite-

tu Redakcyjnego. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie 
prawo do dokonywania zmian w tekstach, bez ingerencji w treść merytoryczną.

Rzetelność naukowa
Autorzy są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów 

w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, 
kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy publika-
cji) oraz źródła finansowania publikacji, wkładu instytucji naukowo-badaw-
czych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure). Za nieujawnie-
nie wyżej wymienionych danych odpowiedzialność ponoszą autorzy zgłaszający 
manuskrypt.

Wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej (ghostwriting – brak 
ujawnienia wkładu innych osób w powstawanie publikacji, guest authorship – 
sytuacje, gdy udział autora/współautora w powstanie publikacji jest znikomy 
lub nie miał miejsca) będą dokumentowane i nagłaśniane, włącznie z powiado-
mieniem odpowiednich podmiotów. Dotyczy to także łamania i naruszania za-
sad etyki, które obowiązują w nauce.



Recenzowanie
Artykuły recenzowane są poufnie i anonimowo („podwójna ślepa recenzja”) 

przez dwóch zewnętrznych ekspertów niepozostających w konflikcie interesów 
z autorem/autorami manuskryptu zgodnie z „Dobrymi praktykami w procedu-
rach recenzyjnych w nauce” (2011) opracowanymi przez MNiSW.

Procedura recenzowania oraz etapy obiegu pracy zgłoszonej do opublikowania 
znajdują się na stronie: www.cns.aps.edu.pl w zakładce Zasady recenzowania.

Lista recenzentów publikowana jest w czasopiśmie raz w roku w numerze 
czwartym.

Materiały należy nadsyłać na adres:

  Redakcja czasopisma Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo
  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  ul. Szczęśliwicka 40
  02-353 Warszawa
  redakcjacns@aps.edu.pl




