
cjach spo³ecznych (równie¿ damsko-mêskich – taniec w parach). Zbiorowy
taniec indywidualny (taniec solo ka¿dego, bez ³¹czenia siê w pary, wykony-
wany jednak wraz z innymi na tej samej sali) oraz taniec wspólny (parami)
pozwalaj¹ na integracjê œrodowiska i dowartoœciowanie osób pozbawionych
z ró¿nych przyczyn s³uchu.

Wychowanie muzyczne ma ograniczone zastosowanie w wychowaniu osób
g³uchych, g³uchoniemych, ale nie ma ograniczeñ wiekowych (dzieci, m³odzie¿,
doroœli – wszyscy z ca³kowitym brakiem s³uchu). Metody przedmiotu ograni-
czaj¹ siê do zastosowania rytmu, poœrednictwa drgañ (uderzeñ), wyczuwal-
nych np. za poœrednictwem pod³o¿a (pod³ogi), oraz do wizualnego ukazywa-
nia rytmu w postaci impulsów œwietlnych, ruchów batuty lub ruchów r¹k
osoby dyryguj¹cej (prowadz¹cej zajêcia rytmiczne). W wychowaniu muzycz-
nym osób g³uchoniemych stosuje siê œrodki rytmiki (rytmiczne uderzenia,
np. bêbna), wizualizowane bezpoœrednio lub poœrednio, np. na ekranie.

W wychowaniu osób g³uchych i g³uchoniemych wystêpuj¹ edukatorzy (in-
struktorzy rytmiki, wychowawcy muzyczni, opiekunowie) oraz podopieczni,
wychowankowie, uczniowie (g³uchoniemi, g³usi).

Metody wychowania muzycznego osób g³uchoniemych mo¿na ró¿nicowaæ
na: wizualne (rytm podawany jest za pomoc¹ znaków wizualnych, widocz-
nych dla oczu), haptyczne (rytm podawany jest w postaci drgañ pod³o¿a,
wyczuwalny jest zmys³em dotyku, np. przez nogi dotykaj¹ce pod³o¿a),
wizualno-haptyczne (rytm podawany jest jednoczeœnie za pomoc¹ znaków
wizualnych oraz drgañ pod³o¿a). W wypadku osób s³abos³ysz¹cych (niedo-
s³ysz¹cych) metody wizualne, haptyczne i wizualno-haptyczne maj¹ tylko
pomocnicze zastosowanie, poniewa¿ resztki s³uchu u tych osób pozwalaj¹,
przy odpowiednio wysokim natê¿eniu g³oœnoœci muzyki, us³yszeæ j¹ i np.
tañczyæ przy niej. Mo¿liwe jest ³¹czenie podczas zajêæ osób z ca³kowitym
brakiem s³uchu z osobami niedos³ysz¹cymi (s³abos³ysz¹cymi) oraz z ca³kowi-
cie sprawnymi s³uchowo. Tego typu mieszany sk³ad uczestników tañca towa-
rzyskiego wymaga ³¹czenia metod edukacyjnych (metody mieszane). Wycho-
wanie przez sztukê, której czêœci¹ jest wychowanie przez muzykê, w³¹czone
w obszar pedagogiki kultury (tu: pedagogiki kultury muzycznej), aplikowane
do pracy socjalnej z osobami z ca³kowitym deficytem s³uchu, wzmacnia
skutecznoœæ jej oddzia³ywania, pod warunkiem umiejêtnego stosowania.
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METODY WYCHOWANIA PLASTYCZNEGO OSÓB NIEWIDOMYCH, OCIEM-

NIA£YCH I NIEDOWIDZ¥CYCH (ang. methods of artistic education of the

blind, persons with dimness of vision and the weak-sighted). Plastyka dwu-
wymiarowa, na p³askiej powierzchni, np. na kartce (np. rysunek, drukowana
grafika, ilustracja ksi¹¿kowa) czy na p³ótnie (obraz olejny) lub na desce (np.
tempera na drewnie), zw³aszcza zaœ barwy, tony, odcienie, walor (jasnoœæ,
ciemnoœæ), perspektywa, œwiat³o, kompozycja, tzw. plany w obrazie: pierw-
szy plan, drugi plan, t³o itd. – s¹ niedostêpne dla osób ca³kowicie niewido-
mych i ociemnia³ych. Dla osób niedowidz¹cych (i s³abowidz¹cych) wymienio-
ne elementy plastyki p³askiej (dwuwymiarowej) s¹ tylko czêœciowo dostêpne,
w sposób niedok³adny, zarysowy, rozmyty, nieostry, zgeneralizowany, na
ogó³ bez drobnych szczegó³ów. Z tego powodu dla tyfloplastyki stosuje siê
elementy zastêpcze: gruby karton wtórnie dziurkowany, gdzie kontury
niewidomy twórca sam „rysuje” za pomoc¹ wybijania np. gwoŸdziem (lub
specjalnym rylcem) dziurek (powstaj¹ kontury linii dziurkowanych oznacza-
j¹ce dany kszta³t prostej figury), które to dziurkowane kartony nastêpnie
ktoœ inny (niewidomy, ociemnia³y odbiorca) mo¿e odczytaæ haptycznie
(dotykowo) palcami. Osoby z ca³kowitym deficytem wzroku stosunkowo
dobrze palpacyjnie rozpoznaj¹ ma³e, proste (zw³aszcza ob³e) rzeŸby, obejmu-
j¹c je rêkoma „wpó³”, przytulaj¹c siê do nich cia³em, dotykaj¹c poszczegól-
nych czêœci, rozpoznaj¹c kszta³ty.

Plastyka trójwymiarowa jest dla osób z deficytami wzroku dostêpna pod
warunkiem, ¿e jest „na ich miarê”, czyli mo¿liwa do objêcia dotykiem. Monu-
mentalne rzeŸby (pomniki) czy architektura s¹ im dostêpne tylko w miniatu-
rze (modelu domu, modelu pomnika, modelu koœcio³a itp.). Budowanie mode-
li zabytków narodowych na potrzeby edukacyjnr osób niewidomych ma sens;
chodzi o to, ¿e nie ma innego sposobu, jak modelowanie (ang. modelling)
oraz demonstracja proporcji i kszta³tów poprzez model. Podobnie modelowa-
nia u¿ywa siê do pokazania geomorfologii osobom niewidomym i niedowi-
dz¹cym, aby dotykiem rozpozna³y kszta³t rzeczywistych gór i dolin na mode-
lu. Japoñskie origami (papieroplastyka) jest tu czêœciowo pomocne do
stworzenia przez osoby niewidome prostych kszta³tów, jakkolwiek przy
skomplikowanych bry³ach to siê nie udaje. Zmys³ dotyku zastêpuje tu zmys³
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wzroku, a plastyczne opowiadanie nauczyciela dodatkowo pozwala niewido-
memu wyobraziæ sobie kszta³t danej rzeczy (rekompensata deficytu wizual-
nego). Lepienie z plasteliny i modeliny jest ca³kowicie dostêpne dla niewido-
mych, dlatego wychowanie plastyczne tych osób wykorzystuje tê technikê
plastycznej ekspresji. Chropowata lub g³adka faktura przedmiotów, zesta-
wienia kontrastowe: puszystoœæ np. waty czy piór ptasich – twardoœæ kamie-
nia, ciep³e (drewno) – zimne (stal, kamienie), wypuk³e impasty farb w malo-
widle – tego typu ró¿nicowanie doznañ fakturalnych w plastyce dla
niewidomych (ociemnia³ych) jest uzasadnione (wzbogacanie doznañ estetycz-
nych œrodkami zastêpczymi). Stosowane œrodki plastyczne s¹ uzasadnione
psychologi¹ niewidomych.

Wychowanie plastyczne osób z ca³kowitym lub czêœciowym deficytem zmy-
s³u wzroku stosuje siê w ograniczonym zakresie, wykorzystuj¹c przedmioty
trójwymiarowe (np. stosowne rzeŸby i modele przestrzenne) lub dwuwymia-
rowe (p³askie, dziurkowane). Nie ma ograniczeñ wiekowych, z wyj¹tkiem
niewidomych niemowl¹t czy ma³ych dzieci, którym mo¿na dawaæ tylko bez-
pieczne, ob³e zabawki (proporcjonalne bry³y), z uwagi na mo¿liwoœci skale-
czenia siê (zranienia) ostrym przedmiotem lub po³kniêcia zbyt ma³ego
przedmiotu (dzieci chêtnie wk³adaj¹ ró¿ne przedmioty do ust). Podobnie na-
le¿y postêpowaæ z plastyk¹ (bry³ami-zabawkami) dla niemowl¹t i ma³ych
dzieci z niedowidzeniem (na obydwoje oczu). Dzieci z niedowidzeniem tylko
na jedno oko, maj¹c drugie oko sprawne, stosunkowo ³atwo adaptuj¹ siê do
„normalnego” œrodowiska wizualnego, dlatego wobec tych niedowidz¹cych
„jednoocznych” (z praktyczn¹ jednoocznoœci¹) mo¿na stosowaæ wszystkie
metody wychowania plastycznego, wykorzystywane w przedszkolu, szkole,
przeznaczone dla odpowiedniego wieku dla dzieci, a bez ograniczeñ dla
m³odzie¿y i doros³ych „jednoocznych”.

W wychowaniu plastycznym osób z deficytami wzroku u¿ywa siê metod
wypracowanych przez tyflopedagogikê (pedagogikê specjaln¹); metody te,
przyk³adowo opisane, odpowiednio stosowane, daj¹ satysfakcjê estetyczn¹,
umo¿liwiaj¹ samorealizacjê twórcz¹ w plastyce (na miarê mo¿liwoœci). Do
zastosowania s¹ tu m.in. takie œrodki, jak: bry³y (np. drewniane), kartony,
dziurkacze (rylce), sznurki (wst¹¿ki), plastelina, modelina, tworzywa plastycz-
ne dla budowania modeli bry³ (gmachów), du¿e i bardzo du¿e klocki typu dup-
lo (bezpieczne, bez elementów ostrych, spiczastych, zbyt ma³ych). Szcze-
gó³owe zalecenia dotycz¹ce warsztatów plastycznych dla osób niewidomych
znajduj¹ siê w literaturze.

W wychowaniu estetycznym udzia³ bior¹ wychowankowie „estetyczni”
(osoby z deficytami wzroku), nauczyciele-wychowawcy, artyœci tworz¹cy
bry³y (rzeŸby) lub modele architektoniczne oraz specjalne obrazy przestrzen-
ne dla osób z deficytami wzroku.
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Wychowanie plastyczne ww. osób nie obejmuje, rzecz jasna, osób z ró¿nymi
wadami wzroku (np. astygmatyzm, zez, os³abienie ostroœci widzenia w postaci
nadwzrocznoœci lub krótkowzrocznoœci, daltonizm), bo do nich stosuje siê
wszystko to, co przewiduje program wychowawczy dla osób sprawnych (z
wyj¹tkiem daltonistów, którzy maj¹ problem z widzeniem barw, widz¹c
wszystko np. na szaro lub br¹zowo, ale np. wszystkie inne elementy
plastyczne w obrazie: przestrzeñ, perspektywa, kompozycja, kolejne plany i
t³o, walor, œwiat³o itp. s¹ dla nich poznawalne wizualnie). Niewidomi mog¹
uczestniczyæ w kulturze plastycznej dla w³asnego rozwoju kulturowego.
Wychowanie plastyczne, w³¹czone w obszar pedagogiki kultury, aplikowane
do pracy socjalnej z osobami z ca³kowitym lub czêœciowym deficytem wzroku,
wzmacnia skutecznoœæ jej metod, pod warunkiem umiejêtnego stosowania.
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MNIEJSZOŒÆ (ang. minority). Najczêœciej wskazuje siê, ¿e jest to pewna
zbiorowoœæ spo³eczna, która jest mniejsza liczbowo od pozosta³ej zbiorowoœci
spo³ecznej i charakteryzuje siê specyficznymi cechami, m.in. takimi jak: od-
mienna rasa, odmienne pochodzenie etniczne, jêzyk, religia, obyczaje czy po-
siadanie historycznego i kulturowego poczucia odrêbnoœci. Z sytuacji tej wy-
nikaj¹ nastêpstwa zarówno spo³eczno-polityczne, jak i prawne.

Historia powstania mniejszoœci wskazuje, ¿e proces ich tworzenia roz-
pocz¹³ siê oko³o XVIII w. i by³ konsekwencj¹ m.in. procesu formowania siê
pañstw narodowych, przebiegu kolonizacji, masowych migracji, jak równie¿
by³ wynikiem zmian granic po dwóch wojnach œwiatowych.
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