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Wstępne określenie problemu

Pedagogikę osób z różnymi niepełnosprawnościami charakteryzują ewolucyjne 
przemiany, które dokonują się pod wpływem rozwoju nauk – głównie społecznych 
i przyrodniczych. Niektóre kwestie dopiero się kształtują, w innych zaś odczuwa 
się pewien niedostatek badań empirycznych i teoretycznych koncepcji. Jak stwier-
dza Władysław Dykcik 

[...] z wielodyscyplinarnego charakteru pedagogiki specjalnej wynikały i wynika-
ją nadal wciąż nowe ontologiczne, aksjologiczne, epistemologiczne, metodologiczne 
wyzwania, którym może ona sprostać wtedy, gdy potrafi  łączyć i interpretować różne 
opcje, wymiary i perspektywy ludzkiego działania i naukowej refl eksji1.

Zmienia się także sposób postrzegania i analizowania problemów osób z nie-
pełnosprawnościami, znajdujących się w centrum zainteresowania tej dyscypliny 
wiedzy. Najnowsze ujęcia problemu odchodzą od badań ogólnych osób z niepeł-
nosprawnościami jako grupy, częściej skupiają się raczej na jednostce i jej indywi-
dualnych problemach (nie zapominają jednak o tym, że podobne sytuacje trudne 
dotyczą całej tej zbiorowości). W literaturze przedmiotu coraz częściej pojawiają się 
analizy ujmujące niepełnosprawność w kontekście doświadczeń życia człowieka.

Pojawienie się ruchu na rzecz włączenia osób z tej grupy w ogólnodostępny 
nurt życia społecznego powoduje zarazem stopniowe wyjście z użycia wielu termi-
nów dotychczas stosowanych i powstanie nowych. Chodzi tu głównie o zastąpie-
nie terminów zorientowanych na niepełnosprawność określeniami neutralnymi 
– „dzieci ze specjalnymi potrzebami (problemami)” czy też „dzieci z trudnościami 
w uczeniu się”2.

1  W. Dykcik, Pedagogika specjalna wobec aktualnych sytuacji i problemów osób niepełnospraw-
nych, Wydawnictwo Naukowe PTP, Oddział w Poznaniu, Poznań 2005, s. 59.

2  Por. O. Speck, Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki, tłum. W. Zeidler, 
GWP, Gdańsk 2005.
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W przytoczonym kontekście celem badań i wdrożeń uczyniono wyrównywa-
nie szans życiowych oraz normalizowanie sytuacji – w tym edukacyjnych. Ten stan 
zainspirował badaczy do spojrzenia na paradygmat niepełnosprawności i wynika-
jące stąd specjalne potrzeby edukacyjne z nieco innej perspektywy niż dotychczas, 
z uwzględnieniem przywołanego stanu wiedzy oraz dojrzałości teorii i praktyki. 

Niepełnosprawność a relacje społeczne

Człowiek, jak podkreśla Otto Speck3, jest s a m y m  s o b ą  – przeżywa siebie jako 
sprawczy podmiot. Należy więc powtórzyć, że właśnie Ja jako przedmiot refl ek-
sji antropologicznej i nauk społecznych rozpatrywane jest w dwóch znaczeniach: 
po pierwsze jako społeczne określone Ja (tożsamość społeczna), po drugie jako 
określone osobowo, autonomiczne Ja (tożsamość osobowa). W końcu w poszu-
kiwaniu własnej tożsamości (związanej z poczuciem sensu życia) da się wyróżnić 
trzy fazy: i d e n t y f i k a c j i  (dorastający utożsamia się z zewnętrznymi wzorami); 
k o s m i c z n ą  (oderwanie się od rzeczywistości, rozmach, a zarazem chaos w po-
szukiwaniu celu i sensu życia): d o j r z a ł e g o  s e n s u  ż y c i a  (człowiek potrafi  
określić siebie i sens swojego istnienia). Prezentowana jest teza, że i d e n t y f i k a -
c j a  leży u początku drogi ku dojrzałości i staje się koniecznym etapem rozwoju 
tożsamości4.

Trzeba dodać, że obraz Ja trudno uczynić pozytywnym, gdy człowiek jest na-
znaczony, mówić ściślej – przyciąga uwagę otoczenia w sensie negatywnym5. Uru-
chamia się proces, który prowadzi do obniżenia wartości jednostki w jej własnych 
oczach i w oczach innych, co pobudza stereotypowe myślenie oraz uprzedzenia 
i niejednokrotnie prowadzi do społecznego wykluczenia i dehumanizacji – rozu-
mianej na gruncie psychologii społecznej jako piętno i piętnowanie6. Jak zauważa 
R. Collins, „[...] całokształt życia społecznego to całokształt sytuacji, przez które 
ludzie przechodzą w swoim codziennym życiu”7.

Należy więc spytać: c z y m  j e s t  n i e p e ł n o s p r a w n o ś ć? Otóż życie czło-
wieka jest ustawicznie zmieniającą się egzystencją w procesach interakcji ze świa-
tem zewnętrznym8. Samo pojęcie zdrowia jest zaś zdeterminowane historycznie 

3 Ibidem, s. 239.
4 I. Obuchowska, Adolescencja [w:] Psychologia rozwoju człowieka, B. Harwas-Napierała, 

J. Trempała (red.), PWN, Warszawa 2000, s. 184.
5 O. Speck, op. cit., s. 240.
6 K. Skarżyńska, Nieakceptowana odmienność a relacje społeczne. Konstruowanie piętna [w:] 

Społeczna psychologia piętna, T.F. Heatherton et al. (red.), tłum. J. Radzicki, M. Szuster, T. Szustowa, 
E. Szustowa, PWN, Warszawa 2008, s. 10.

7 R. Collins, za: P. Sztompka, Życie codzienne – temat najnowszej socjologii [w:] Socjologia co-
dzienności, P. Sztompka, M. Boguni-Borowska (red.), Znak, Kraków 2008, s. 24.

8 R. Ossowski, Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji, Wydawnictwo Uczelniane WSP, 
Bydgoszcz 1999, s. 23 i n.
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(rozwój nauk) i dyscyplinarnie (zróżnicowane ujęcia wielu dyscyplin naukowych). 
Staje się ono nie tylko kategorią biologiczną, ale także społeczną, obyczajową i kul-
turową osadzoną w realiach czasu i przestrzeni9.

W literaturze przedmiotu można zauważyć tendencję do traktowania zdrowia 
i choroby jako jednego wymiaru w postaci kontinuum, którego krańce oznaczają 
stan pełni zdrowia lub chorobę. Choroba w tej relacji jest zaprzeczeniem zdrowia, 
to jest siły, witalności – równowagi w funkcjonowaniu człowieka na płaszczyźnie 
fi zjologicznej, psychologicznej, społecznej i ekologicznej10.

W kontekście prowadzonych rozważań należy się odnieść do pojęcia niepeł-
nosprawności jako możliwego następstwa choroby, z tym jednak zastrzeżeniem, 
że może ona być również skutkiem urazu lub uwarunkowana endogennie11. Sy-
stemowe ujęcie niepełnosprawności wyraźnie artykułuje wielowymiarowość zja-
wiska wynikającego z wzajemnych oddziaływań między ludźmi a ich fi zycznym 
i społecznym otoczeniem12. W tym sensie niepełnosprawność nie jest już rozu-
miana wyłącznie jako konsekwencja uszkodzenia ciała (choroby), ale też jako wy-
nik barier (społecznych, kulturowych, ekonomicznych, fi zycznych i innych), które 
napotyka człowiek w swoim środowisku życia.

Można zatem powiedzieć, że pojęcie niepełnosprawności ma szeroki zakres 
znaczeniowy, a jej defi nicje różnią się w zależności od postaw, przekonań, do-
świadczeń, orientacji kulturowej i dyscypliny naukowej. Niektóre defi nicje kon-
centrują się na wspólnych cechach znamiennych dla danej grupy osób, inne zaś 
charakteryzują się bardziej socjologicznym ujęciem, defi niują niepełnospraw-
ność jako konstrukt społeczny, będący raczej pochodną systemu społecznego niż 
cechą osobniczą. W medycynie czy psychologii niepełnosprawność prezentuje 
się z kolei w kategoriach dewiacji biopsychicznych – modelu, w którym więk-
szość populacji jest uznawana za normalną, natomiast niepełnosprawność stawia 
jednostkę poza normą13.

W podawanych defi nicjach pojęcia niepełnosprawności (różnych autorów) 
pojawia się też dylemat, którego nie da się całkowicie rozstrzygnąć: czy niepełno-
sprawność zawsze musi upośledzać zdolność jednostki do uczestnictwa w głów-
nym nurcie życia społecznego i stanowić barierę w realizacji jej potencjału? Wiąże 
się z tym sposób traktowania osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie: 
często dochodzi do dyskryminacji (bezpośredniej, pośredniej, naruszania godno-
ści – szykanowania) i uprzedzeń. W przytoczonym kontekście formy przedsię-

  9    Por. J. Aleksandrowicz, Nie ma nieuleczalnie chorych, Iskry, Warszawa 1982, s. 10.
10  Por. M. John-Borys, Koncepcja zdrowia i choroby u dorastających, Wydawnictwo Uniwersy-

tetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 17.
11  R. Ossowski, op. cit., s. 41 i n.
12  Por. O. Speck, op. cit.; E. Wapiennik, R. Piotrowicz, Niepełnosprawny – pełnosprawny obywa-

tel Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
13  D.D. Smith, Pedagogika specjalna: Podręcznik akademicki, t. 1, A. Firkowska-Mankiewicz, 

G. Szumski (red.), tłum. T. Hołówka, A.P. Zakrzewski, PWN; Wydawnictwo ASP, Warszawa 2008, 
s. 34–35.
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wzięć przewidziane w celu wyrównania szans osób niepełnosprawnych nie mogą 
mieć znamion dyskryminacji pełnoprawnych obywateli14.

Z ogólnego pojęcia niepełnosprawności, zwłaszcza z zawartego w nim implicite 
terminu „uszkodzenia”, a więc medycznych opisów stanu rzeczy, zostały wyprowa-
dzone szczegółowe ujęcia pedagogiczne. Stają się jednak znaczące dopiero wtedy, 
kiedy prowadzą do ograniczeń funkcjonalnych w działaniu w ramach poszcze-
gólnych ról. O takich ograniczeniach funkcji można więc mówić wówczas, gdy 
przechodzą one w trwały stan, który rzutuje na tożsamość i społeczną integrację 
człowieka oraz wymaga specjalnej pomocy15. Zgodnie z poglądem J. Kauff mana16 
skrajna potrzeba b y c i a  t a k i m  s a m y m  zmusza człowieka z niepełnosprawnoś-
cią do minimalizowania niepełnosprawności, nawet do zaprzeczenia jej istnieniu.

Podejmując refl eksję nad kwestią istoty i znaczenia niepełnosprawności, a kie-
rując się inspiracją zawartą w literaturze przedmiotowej17, można wskazać nastę-
pujące jej aspekty: 
–  fenomen: niepełnosprawność jako odchylenie od normy (uszkodzenie i ogra-

niczenie funkcji) uwarunkowane orientacją kulturową i okresem na przestrze-
ni dziejów;

–  konsekwencje: wynikające z zagrożenia rozwoju, ograniczenia szans życio-
wych, utrudnienia w realizacji zadań edukacyjnych i zawodowych oraz inter-
akcjach społecznych;

–  wyrażanie sądów wartościujących, czyli koncentracja na różnicach, zawierają-
cych niekiedy nieobiektywne oceny i osądy;

–  niejednoznaczny zakres przedmiotowy desygnatu, który nie wyznacza jed-
noznacznych granic, jest swego rodzaju kompleksowym i ogólnym pojęciem, 
ważne stają się jednak indywidualne rozróżnienia pojęciowo-znaczeniowe 
w związku z rodzajem uszkodzenia i jego etiologią;

–  konieczność działań interwencyjno-rehabilitacyjnych – które mieszczą w sobie 
wszelką pomoc oraz pedagogiczno-terapeutyczną ingerencję ukierunkowaną 
na złagodzenie lub zlikwidowanie negatywnych n a s t ę p s t w  uszkodzeń, tak-
że społecznych;

–  niejednakowy stosunek do człowieka: pojęcie niepełnosprawności skupia się 
zasadniczo na cechach zewnętrznych, pomijając zazwyczaj wewnętrzny obraz 
danej osoby, w którym zaznacza się jej własny system znaczeń oraz własna 
refl eksyjność. Tym samym niepełnosprawność nabiera innego obrazu, jeśli 
uwzględni się cykl życia człowieka i doświadczenia z nim związane.
Syntetyzując wyżej poczynione uwagi, należy stwierdzić, że termin „niepełno-

sprawność” obejmuje splot wielu problemów, których analizą zainteresowane są 

14  Por.  W. Wapiennik, R. Piotrowicz, op. cit.
15  O. Speck, op. cit., s. 209 i n.
16  J. Kauff man, za: D.D. Smith, op. cit., s. 35.
17 Por. C. Hillenbrand, Pedagogika zaburzeń zachowania, tłum. E. Cieślik, GWP, Gdańsk 2007, 

s. 23.
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różne dyscypliny wiedzy współpracujące z pedagogiką: psychologia, socjologia, 
medycyna, prawo, fi lozofi a, bioarchitektura i inne. 

Niepełnosprawność jest niewątpliwie zjawiskiem przebiegającym na płasz-
czyźnie społecznej. W codziennej rzeczywistości rodzaj i stopień dysfunkcji zwy-
kle służą za kryterium negatywnej selekcji diagnostycznej, w której najbardziej 
typową reakcją na inność jest reakcja obronna18. Osobę niepełnosprawną postrze-
ga się jako zaburzającą pewien porządek i równowagę w danym systemie społecz-
nym. Dąży się, jeśli nie do wyeliminowania, to przynajmniej do naprawienia tego, 
co jest w niej odmienne19.

Okazuje się, że jednym z najbardziej podstawowych ograniczeń społecznych, ja-
kich doświadczają osoby niepełnosprawne, jest sam język, którego powszechnie się 
używa przy ich określaniu. Istnieje tendencja, by identyfi kować je raczej na podsta-
wie ich piętn niż jako ludzi posiadających wiele cech behawioralnych i fi zycznych, 
z których jedna zasadniczo wiąże się z byciem odmiennym pod jakimś względem20. 
Jak można sądzić, osoby niepełnosprawne stają się zatem wyczulone na odnoszące 
się do nich słowa i sformułowania. Sam język zaś ewoluuje, odzwierciedlając zmie-
niające się koncepcje i poglądy21. Trzeba jednak pamiętać, że grupowy charakter 
piętnowania niesie z sobą wiele negatywnych konsekwencji, nie tylko w postaci de-
faworyzacji i wykluczania z danej grupy osoby piętnowanej, ale także jej dehumani-
zacji. Wykluczanie z grupy, traktowanie kogoś jako I n n e g o, uruchamia wreszcie 
procesy niekorzystne dla dobrostanu jednostki wykluczonej. Należy powiedzieć, że 
infrahumanizacja i jej krańcowa postać – dehumanizacja – stanowią zagrożenie nie 
tylko dla zdrowia psychicznego, ale i fi zycznego osoby wykluczonej22.

Następstwa ograniczeń społecznych nie są jednak takie same we wszystkich ro-
dzajach niepełnosprawności i we wszystkich kontekstach społecznych. Trzeba za-
uważyć, że z punktu widzenia społeczeństwa określa się na ogół kogoś normalnym 
– zdrowym, jeśli jest zdolny spełniać określoną funkcję – zgodnie z cyklem życia. 

Dla kształtowania się sytuacji życiowej osoby z niepełnosprawnościami nie bez 
znaczenia pozostają też powszechne stereotypy i schematy piętna. Funkcjonują 
one w przestrzeni kulturowej, dając podstawę do wielorakich oczekiwań – często 
mylnych, kiedy bezpośrednio zetkniemy się z człowiekiem o innych warunkach 
rozwoju23. Tego rodzaju dyskryminacja stereotypowa zaburza tożsamość człowie-
ka i w ten sposób rozszczepiają się Ja realne i Ja idealne24.

18  C.C. Cunningham, Spojrzenie ponad patologię – obecne tendencje w pedagogice specjalnej, 
„Roczniki Pedagogiki Specjalnej”, t. 2, Warszawa 1991, s. 24.

19  Ibidem.
20  M.R. Hebl, R.E. Kleck, Społeczne konsekwencje niepełnosprawności fi zycznej [w:] Społeczna 

psychologia piętna..., s. 386 i n.
21  D.D. Smith, op. cit., s. 58.
22  K. Skarżyńska, op. cit., s. 12.
23  Por. L. Jussim, Ch. Fleming, Samospełniające się przepowiednie a utrzymywanie się stereo-

typów społecznych: rola interakcji i sił społecznych [w:] Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, 
C.N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone (red.), GWP, Gdańsk 1998.

24  O. Speck, op. cit., s. 233.
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Dyskutowane dotychczas kwestie pojęciowe wspierają tezę, że jedną z właści-
wości takich heurystyk poznawczych jest ich swoista sztywność – bardziej wyra-
zista niż w wypadku innych uogólnień. Mogą one sprawić, że stają się sposobami 
jednostronnego spostrzegania różnic między grupami, a także nasilają skłonność 
do uprzedzeń25. Rozważając dalej sytuację osoby dyskredytowanej oraz kwestię 
ukrywania i ujawniania piętna, należy zbadać właściwości informacji społecznej 
oraz widoczność owego piętna. Jak zauważa Evning Goff man26, zarządzanie pięt-
nem jest pochodną czegoś w społeczeństwie podstawowego, a mianowicie stereo-
typizacji czy też profi lowania oczekiwań normatywnych dotyczących zachowania 
i charakteru.

W nieodosobnionych przypadkach osobę ze stygmatem traktuje się przedmio-
towo, co jest konsekwencją niesprawiedliwych, kulturowo zdefi niowanych ste-
reotypów, następstwem ostracyzmu społecznego. Sugeruje się, że takie podejście 
wynika z przekonania, że osoba jest produktem społecznym, wynikiem interakcji 
społecznych27.

Należy też zwrócić uwagę na kłopotliwe momenty występujące w „interakcjach 
mieszanych”, czyli interakcjach, w których uczestniczą jednostki stygmatyzowa-
ne i niestygmatyzowane. Odwołanie się do teorii piętna społecznego staje się po-
mocne przy relacjonowaniu dynamiki interakcji mieszanych, które mogą wystąpić 
w relacjach edukacyjnych. Alternatywne wymiary piętn związanych z niepełno-
sprawnością polegają na uwzględnianiu ich specyfi cznych cech, które mogą wpły-
wać na to, jak postrzega się osoby stygmatyzowane i jak się je traktuje. Okazuje się, 
że jednostki niepełnosprawne z niewidocznym czy ukrytym piętnem mają mniej 
problemowych czy wzbudzających lęk interakcji społecznych niż osoby z widocz-
nym piętnem. Destrukcyjność staje się wskaźnikiem napięcia lub trudności cha-
rakteryzujących interakcje mieszane. Badania wskazują, że jednostki niestygma-
tyzowane mają silnie ukształtowane stereotypy osób z piętnami destrukcyjnymi, 
co zwykle prowadzi do bardziej awersyjnych reakcji w interakcjach społecznych28. 
W końcu kłopotliwe momenty mogą utrwalać negatywny stosunek do miesza-
nych relacji i w efekcie prowadzić do nieporozumień między uczestnikami mie-
szanych interakcji29. Nasuwa się myśl, że w ten sposób może powstać grupa ludzi 
wyłączonych z możliwości normalnego korzystania z urządzeń społecznych i in-

25  Por. M. Koft a, Percepcja społecznego konsensusu, myślenie stereotypowe, a skłonność do uprze-
dzeń [w:] Jednostka i społeczeństwo. Podejście psychologiczne, M. Lewicka przy współpracy J. Grze-
laka (red.), GWP, Gdańsk 2002.

26  E. Goff man, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, tłum. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-
-Bakir, GWP, Gdańsk 2007, s. 87–88.

27  E. Czykwin, Stygmat społeczny, PWN, Warszawa 2008, s. 267.
28  M.R. Hebl,  R.E. Kleck, op. cit., s. 386 i n.; M.R. Hebl, J. Tickle, T.F. Heatherton, Kłopotliwe 

momenty w interakcjach między jednostkami niestygmatyzowanymi i stygmatyzowanymi [w:] Spo-
łeczna psychologia piętna..., s. 254 i n.

29  Ibidem, s. 27.
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stytucji społecznych. Tworzy się wówczas poczucie bycia dyskryminowanym jako 
fakt jednostkowy wynikający z pewnej praktyki społecznej.

W literaturze przedmiotu nie akceptuje się stanowiska, że niepełnosprawność 
jest produktem społeczeństwa klasowego, i odrzuca się tezę, że każdy powinien 
być traktowany tak samo30.

Normatywna demokracja zakłada oparcie się na uniwersalnych wartościach 
i personalistycznych koncepcjach relacji osoba–społeczeństwo, podkreślając nie-
zbywalne prawa i podmiotowość każdego człowieka. Rozwiązania te zakładają 
jednocześnie zobowiązania państwa wobec osób słabszych, zasadę solidarności 
i pomocniczości31. Z zasad tych wynikają określone postulaty: istotną kwestią dla 
jakości życia społecznego i społecznej legitymizacji systemu społeczno-politycz-
nego stają się równe prawa dla osób niepełnosprawnych, ułatwienia w dostępie do 
ważnych sfer życia, możliwość głosu w publicznej dyskusji – tym samym włączenie 
do głównego nurtu dostępnego dla ogółu populacji. W świetle tego stawia się czło-
wieka na pierwszym miejscu i nie utożsamia się go z jego niepełnosprawnością. 

Podsumowując, w modelu nowoczesnego otwartego społeczeństwa obywatel-
skiego istnieje założenie, że żaden człowiek, żadna grupa społeczna nie powinna 
być systemowo pozbawiona szans na rozwój społeczny i na realizację stawianych 
przed sobą celów. Wskazany aspekt nowoczesnej demokracji jest na ogół akcep-
towany. Bywa jednak i tak, że w społeczeństwach, w których większość narzu-
ca pewne rozwiązania jako jedyne, powstają zbiorowości, grupy, które nie mogą 
realizować swych planów życiowych wynikających właśnie z postulatu równości 
praw społecznych32.

Edukacyjne aspekty rehabilitacji 
w kontekście biegu życia 

Nie sposób nie zauważyć, że zaburzenia stanu zdrowia wywierają negatywny 
wpływ na rozwój osobowy i społeczny jednostki niepełnosprawnej w wieku szkol-
nym, czego konsekwencją są ograniczone możliwości uczestniczenia w procesie 
edukacyjnym, indywidualnym kształtowaniu życia oraz nawiązywaniu harmonij-

30  D.D. Smith, op. cit., s. 35.
31  F. Villa, 1997 za: B. Urban, Człowiek niepełnosprawny w obrębie społecznych interakcji [w:] 

Niepełnosprawni wśród nas. O dostęp do edukacji i prawo do rozwoju, D. Czubala, J. Lach-Rosocha 
(red.), Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2004, s. 129.

32  Por. D. Raś, Ludzie odrzuceni społecznie a rozwój praw człowieka [w:] Kontakty z ludźmi „In-
nymi” jako problem opieki i resocjalizacji, B. Kosek-Nita, D. Raś (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, Katowice 2000; D.D. Smith, op. cit., s. 58; J. Wódz, Socjologia dla prawników i politologów, 
Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2009, s. 179–182.
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nych relacji z otoczeniem społecznym33. Realizacja zadań rozwojowych staje się 
zagrożona i właśnie w warunkach zagrożenia przebiega jej edukacja.

Swoistym celem specyfi cznym dla pedagogiki specjalnej jest więc osłabienie 
lub eliminowanie f u n k c j o n a l n y c h  h a m u l c ó w  wychowania. Obok działań 
prewencyjnych oraz interwencyjnych bardzo ważnym problemem staje się zatem 
rehabilitacja społeczna dzieci (młodzieży) z niepełnosprawnościami. Realiza-
cja owych celów spowodowała rzeczywiste zmiany w życiu tej grupy osób oraz 
w życiu ich rodzin, stworzyła też warunki do normalizacji, integracji oraz udziału 
w życiu zbiorowym34.

W podanym ujęciu edukacja specjalna jest ewolucyjną koncepcją (peda-
gogiki ogólnej), opisaną i zdefi niowaną na wiele sposobów. Edukacja specjalna 
jako wychowanie w sytuacji zaburzeń rozwojowych jest próbą działania podjętą 
w specjalnych warunkach, ponieważ adresatem tych działań są dzieci i młodzież 
z niepełnosprawnościami. Jej przedmiotem nie jest więc niepełnosprawność jako 
taka, nie jest nią również niepełnosprawna jednostka, lecz utrudnione warunki 
wychowawcze, które są rozpatrywane zarówno jednostkowo, jak i na tle całego 
życia społecznego35.

O edukacji specjalnej mówi się dziś, że jest pomostem prowadzącym do lep-
szych usług i lepszych szans życiowych dla uczniów z niepełnosprawnościami. 
Dokonując głębszej interpretacji procesu kształcenia, zostaje umożliwiony wgląd 
w pewną strukturę kreowania świata przez młodzież. Odwołując się do Moniki 
Jaworskiej-Witkowskiej36, można zarazem lepiej zrozumieć i zinterpretować sym-
bolikę i kontekst szkolnego egzystowania, w tym rytualizowania codziennych 
praktyk kulturowych.

Wracając na grunt edukacji specjalnej, można ją również zdefi niować jako 
usługę lub element wspierający systemu edukacyjnego, w którym „[...] profesjo-
naliści bądź konsultują się z nauczycielami, bądź zapewniają znaczny wkład in-
struktażowy i współpracują z innymi osobami, które również nauczają i pracują 
z uczniami z niepełnosprawnościami”37.

Przytoczone ujęcia wskazują na istnienie trzech cech określających pojęcie 
edukacji specjalnej. Są nimi: 
–  bezpłatna, odpowiadająca potrzebom edukacja publiczna; 
–  najmniej ograniczające środowisko (dostęp do powszechnego programu kształ-

cenia i do wzorów zachowań rówieśników rozwijających się w sposób typowy); 
–  indywidualnie określony program edukacyjny38.

33  Por. R.C. Carson, J.N. Butcher, S. Mineka, Psychologia zaburzeń, tłum. W. Dietrich et al., 
GWP, Gdańsk 2005, s. 996 i n.

34  A. Hulek, Podstawy, stan obecny i przyszłość edukacji osób niepełnosprawnych [w:] Edukacja 
osób niepełnosprawnych, A. Hulek (red.), Upowszechnianie Nauki-Oświata, Warszawa 1993.

35  C. Hillenbrand, op. cit.; D.D. Smith, op. cit., s. 53.
36  M. Jaworska-Witkowska, Ku kulturowej koncepcji pedagogiki, Impuls, Kraków 2009. s. 514.
37  D.D. Smith, op. cit., s. 53.
38  Ibidem, s. 54.
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Sposób konceptualizowania edukacji (w tym specjalnej) wyrażają inicjatywy 
wielu instytucji międzynarodowych oraz międzynarodowe standardy, które uczy-
niły z prawa do edukacji powszechnie obowiązującą normę społeczną39. W kra-
jach Unii Europejskiej dąży się do włączenia dziecka z niepełnosprawnością 
w powszechny nurt edukacji. Wiele państw członkowskich podejmuje działania 
promujące edukację włączającą. Nie oznacza to wcale, że w krajach Unii nie pro-
wadzi się szkół specjalnych. Edukacja specjalna jest jednak brana pod uwagę jako 
preferowana forma kształcenia wyłącznie za zgodą rodziców dziecka, a szkoły 
specjalne mają za zadanie zapewnić taką samą jakość usług edukacji jak placów-
ki ogólnodostępne40. Można powiedzieć, że na prawidłową realizację prawa do 
edukacji tej grupy osób wpływa złożony konglomerat czynników, uzależniony od 
poziomu rozwoju społecznego danego państwa i stanu jego zamożności, założeń 
polityki oświatowej, a wreszcie organizacji sieci placówek specjalnych, warunków 
pobierania nauki w konkretnej szkole oraz sytuacji rodzinnej dziecka z niepełno-
sprawnością.

Uważa się, że wynikiem istotnych zmian w sposobie postrzegania osób z nie-
pełnosprawnościami był moment, kiedy o ich sytuacji zaczęto mówić w kontekście 
praw człowieka. Na tej podstawie osobom z niepełnosprawnościami powinno się 
zapewnić szczególne prawa, aby w takim samym stopniu mogły korzystać z tego, 
co państwo gwarantuje wszystkim obywatelom – w tym z prawa do edukacji. Stąd 
rekomendacje dla zasady równych szans w zakresie edukacji podstawowej, śred-
niej i wyższej o charakterze integracyjnym dla niepełnosprawnych dzieci, mło-
dzieży i dorosłych41.

W pewnym uproszczeniu oznacza to:
– szacunek dla każdego człowieka jako podstawowa wartość w edukacji;
–  potrzebę korzystania z pełni praw obywatelskich, pojmowanych jako uczenie 

się przez aktywne współuczestnictwo w życiu;
–  rozwój poznania wspólnoty jako wartości o zasadniczym znaczeniu (nieod-

łącznej części idei potrzeb i samorealizacji)42.
W kontekście aspektów wdrożeniowych odnoszonych do analizowanego ob-

szaru przyjęte rozwiązania mogą sprzyjać:

39  Por. Prawo do nauki – podsumowanie i rekomendacja monitoringu Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2003, nr 7, s. 13–18; Prawo do nauki. Raport 
monitoringu, J. Ciechanowski, E. Czyż, E. Szewczyk (red.), Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 
Warszawa 2002; Rezolucja Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich, 
zebranych w Radzie z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii 
Europejskiej (2008/C 75/01). [on-line]: http//www.ukie.gov.pl/HLP/fi les.nsf/0/896B76EA8ED3A408
C12574190049B60A/$fi le/LexUriServ_niepelnospr.pdf (dostęp: 12.12.2009).

40  E. Wapiennik, R. Piotrowicz, op. cit., s. 64–65.
41  Ibidem, s. 26 i n.
42  J. Baker, G. Gaden, Integracja a równość społeczna [w:] Integracja dzieci o specjalnych po-

trzebach. Wybrane zagadnienia etyczne, G. Fairbairn, S. Fairbairn (red.), tłum. A. Fus, W. Tabisz, 
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2000, s. 43.
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–  wzrostowi zakresu integracji społecznej między jednostkami w zespole inte-
gracyjnym;

–  wzrostowi akceptacji społecznej w odniesieniu do osób o odmiennym rozwoju;
–  wzrostowi wzorów zachowań przystosowawczych w toku modelowania róż-

nych sytuacji wychowawczych43.
Z nakreślonego ujęcia wyłania się pojęcie rehabilitacji zintegrowanej integru-

jącej, co w zamyśle oznacza rehabilitację kompleksową. Termin „rehabilitacja in-
tegrująca” w przytoczonym znaczeniu oznacza, że jednym z zasadniczych celów 
rehabilitacji jest włączenie osób z niepełnosprawnościami w normalny nurt życia 
społecznego44. Rehabilitacja, obok pracy nad zredukowaniem lub wyleczeniem fi -
zycznego upośledzenia ciała, obejmuje reakcje psychiczne chorego, jak również 
konteksty rodzinne, społeczne i zawodowe, a u dzieci skutki pedagogiczne niepeł-
nosprawności oraz ukierunkowanie zawodowe45. Problem sytuacji szkolnej dzieci 
i młodzieży z niepełnosprawnościami i normalizacji ich życia pozostaje więc na-
dal otwarty. Jego rozwiązanie skupia uwagę naukowców, nauczycieli praktyków 
oraz innych podmiotów zainteresowanych wprost tworzeniem społeczeństwa dla 
wszystkich.

Nowe spojrzenie jest ściśle powiązane z doświadczanymi przez osoby niepeł-
nosprawne ograniczeniami, kształtem i strukturą środowiska oraz postawami 
społeczeństwa. Dowiedziono, że jednym z najistotniejszych wymiarów wartoś-
ciowania przestrzeni jest określenie jej w kategoriach: s w o j a – o b c a, co wiąże 
się z zaspokojeniem potrzeby poczucia bezpieczeństwa i innych potrzeb wyższego 
rzędu, chociażby potrzeby przynależności i ładu emocjonalnego46. Wydaje się jed-
nak, że z punktu widzenia jednostki niepełnosprawnej istotnego znaczenia nabie-
ra dostępność przestrzeni oraz stworzenie poczucia bezpieczeństwa, co łączy się 
z istnieniem więzi psychospołecznych.

W przypadku jednostki zagubionej w przestrzeni szkolnej pojawia się niebez-
pieczeństwo poczucia osamotnienia rozpatrywane w trzech aspektach: społecz-
nym, emocjonalnym i egzystencjalnym47. Jednostka osamotniona, jak podaje Ewa  

43  G. Stobart, Czy psychologia potrafi  uzasadnić ideę integracji dzieci o specjalnych potrzebach? 
[w:] Integracja dzieci..., s. 51.

44  Por. R. Żerański, Problemy młodzieży niepełnosprawnej na międzynarodowym seminarium 
ekspertów w Portugalii, „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej” 1987, nr 4; E. Wapiennik, 
R. Piotrowicz, op. cit.

45  W. Dega, Koncepcja rehabilitacji [w:] Rehabilitacja medyczna, K. Milanowska, W. Dega (red.), 
PZWL, Warszawa 1998, s. 17.

46  Cz. Kosakowski, Dziecko niepełnosprawne w szkole masowej – możliwości i ograniczenia [w:] 
Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Cz. Kosakowski, M. Zaorska (red.), Wydawnictwo 
Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2000, s. 61; A. Karwińska, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania 
społeczno-kulturowe, PWN, Warszawa 2008, s. 80.

47  Za: K. Polak, Kultura szkoły: od relacji społecznych do języka uczniowskiego, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 77.
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Dębińska48, w jakimś stopniu jest stracona dla innych, jej wartość pozostaje niewy-
korzystana, a zdolności dzielenia trosk i mnożenia radości nie mają szans rozwoju.

Problem ujawnia się wyraźniej, kiedy poczucie przynależności do szkoły albo 
wyobcowanie z niej potraktujemy jako psychologiczny manifest ucznia, świadczą-
cy o trafności dopasowania relacji między społecznym środowiskiem szkolnym 
a indywidualnymi cechami i różnicami, wynikającymi z przebiegu rozwoju49.

Należy też mieć na uwadze, że typowa klasa jest często miejscem „specyfi cznej 
rywalizacji”, w której wyniku wyłaniane są jednostki mające najlepsze osiągnięcia 
w nauce. Uczenie staje się wówczas pewnym „wspinaniem się po drabinie sukce-
su”: dominuje etos konkurencji. Z tych oto powodów pewna liczba dzieci (w tym 
znaczny odsetek niepełnosprawnych) może postrzegać siebie jako osoby, które do-
znały porażki50. Jeśli przyjąć dodatkowo, że jednostki niestygmatyzowane należą 
do grup bardziej cenionych społecznie i dominujących, jest bardziej prawdopo-
dobne, że korzystają z zasobów zewnętrznych w postaci kształcenia (i ćwiczenia) 
odpowiadającego kulturowym wartościom grupy dominującej51. Wobec powyż-
szego wskazuje się konieczność zmiany wartości edukacyjno-wychowawczych, 
przesunięcia akcentów nastawionych na indywidualizm, osiągnięcia i zdolności 
przebicia się – w stronę związanych ze wspólnotowością, takich jak szczerość, nie-
zależność i społeczna odpowiedzialność52. 

W przytoczonym kontekście sugeruje się, że piętna służą jako sygnały, które na 
ogół podnoszą oceny wymogów dokonywane przez jednostki niestygmatyzowane, 
w tym oceny niebezpieczeństwa, niepewności i wymaganego wysiłku. Okazuje się, 
że piętna mogą także być sygnałami, które wpływają na oceny zasobów dokony-
wane przez osoby niestygmatyzowane. Z kolei w odniesieniu do wiedzy i umiejęt-
ności stwierdza się, że sygnały piętna zwykle obniżają oceny wiedzy i umiejętności 
osób niestygmatyzowanych, przede wszystkim dlatego, że stanowią obciążenie dla 
ich zasobów poznawczych ze względu na wymogi dotyczące konieczności poświę-
cenia uwagi stygmatyzowanym innym, jak również z powodu braków w ich sche-
matach komunikacyjnych53.

Jednym ze sposobów przezwyciężenia wyżej wymienionych trudności, ważnym 
dla teorii i praktyki ujęcia: „uczeń–uczeń”, jest orientacja „na uczenie we współ-
działaniu”. Partnerska pomoc – sieć koleżeńskiego wsparcia – staje się racjonalnym 

48  Za: R. Kościelak, Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych umysłowo, WSiP, 
Warszawa 1996, s. 183.

49  Por. J. Surzykiewicz, Agresja i przemoc w szkole, Centrum Metodyczne Pomocy Psycholo-
giczno-Pedagogicznej, Warszawa 2000, s. 153.

50  Por. J. Sowa, F. Wojciechowski, Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym, Wydawnictwo 
Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2001, s. 84 i n.

51  J. Blascovich et al., Piętno, zagrożenie a interakcje społeczne [w:] Społeczna psychologia piętna, 
T.F. Heatherton et al. (red.), tłum. J. Radzicki, M. Szuster, T. Szustowa, E. Szustowa, PWN, Warsza-
wa 2008, s. 297.

52  J. Surzykiewicz, op. cit., s. 153. 
53  J. Blascovich et al., op. cit., s. 297, 298.
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sposobem udzielenia pomocy osobie z piętnem (tu: związanym z niepełnospraw-
nością), a także wzbogaca jej życie towarzyskie. Ważnym czynnikiem obustronnej 
pomocy jest zatem wykorzystanie tego, co można nazwać „siłą rówieśników”54. 
Tworzy się wówczas sytuacja, w której poszczególni uczniowie postrzegają środo-
wisko jako wspierające i przyjazne, dające poczucie wzajemności oraz wymianę 
korzyści interpersonalnych55. Ujawnia się tu również sposób postrzegania ucznia 
przez nauczyciela związany z pozytywnymi lub negatywnymi nastawieniami wo-
bec jednostki o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Sytuacja tej grupy uczniów 
stanowi zatem złożony problem. Tworzą ją nie tylko elementy otoczenia jednostki 
wraz z nią samą, powiązane wzajemnymi zależnościami, ale również to, jak one 
są postrzegane przez osoby uczestniczące w danej sytuacji. Z podanego punktu 
widzenia ujmuje się właściwości szkoły, cechy ucznia i nauczyciela, jak i sposób, 
w jaki się oni wzajemnie postrzegają56.

Zauważa się, że zachowania kompensacyjne oraz zagrożenie stereotypem pod-
noszą postrzegany poziom wymaganego wysiłku u osób stygmatyzowanych w sy-
tuacjach motywowanego wykonania57.

W nakreślonym ujęciu ekologicznie ugruntowana edukacja zostaje osadzona 
na innym, niekartezjańskim spojrzeniu na człowieka. Będzie więc adresowana do 
wszystkich sfer ludzkiego bytowania, a nie jedynie do intelektu, oparta zarazem na 
pogłębionym rozumieniu natury ludzkiej. Co więcej, ma się na uwadze dążenie do 
kreowania takiej tożsamości podmiotów, jaka może służyć realizowaniu ideałów 
ekofi lozofi cznych58. W tym sensie człowiek staje się tym, czym jest w procesie sze-
roko pojętego wychowania – nadającego jednostkową tożsamość. Należy postawić 
tezę, że edukacja staje się instrumentem układania interakcji człowieka ze światem 
(tu: społecznym), w rezultacie wzrastają szanse jego samoorganizacji ujętej w eko-
logicznym porządku59.

Ukazany aspekt edukacji wskazuje na jej zadanie, które pozwala „[...] dorosłym 
i dzieciom [...] w pełni uczestniczyć w życiu społecznym”60. Spełnia ona zatem 
dwie zasadnicze funkcje: socjalizację i wyzwalanie61. Staje się z jednej strony czyn-
nikiem kształtowania tożsamości człowieka, z drugiej zaś – koniecznym warun-
kiem kreowania jego naturalnego rozwoju.

Złożoność zagadnienia wymaga nowego spojrzenia na kształcenie oparte na 
następujących dyrektywach:

54  Potrzeby specjalne w klasie: materiały szkoleniowe dla nauczycieli, A. Firkowska-Mankiewicz 
(red.), Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 1995, s. 142.

55  Por. J. Surzykiewicz, op. cit., s. 152.
56  Ibidem, s. 148.
57  J. Blascovich et al., op. cit., s. 302.
58  G. Francuz, O nową integrację wychowania, Impuls, Kraków 1999, s. 56.
59  Ibidem.
60  Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą, P. Brander et al. (red.), Central-

ny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2005, s. 384.
61  Za: M. Malewski, Teorie andragogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroc-

ław 1998, s. 106.
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–  edukacja dla wszystkich,
–  edukacja jako działanie najwyższej jakości,
–  edukacja jako proces dynamiczny,

i wreszcie
–  edukacja jako wyzwanie62.

Przeprowadzona analiza literatury przedmiotu i konkretnych badań wskazuje, 
że wiele współczesnych ekspertyz dokonuje się ze względu na poziom integra-
cyjności systemu, co dowodzi, że integracja, a de facto włączenie uczniów o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych, jest podstawową ideą nowoczesnej pedagogiki 
specjalnej i priorytetem polityki oświatowej. Nie bez znaczenia pozostaje rozwią-
zanie przyjęte w polskim systemie kształcenia specjalnego, gdzie wprowadzono 
rozróżnienie na niepełnosprawność jako taką i  niepełnosprawność edukacyjną, 
którą nazywa się potrzebą kształcenia specjalnego. Taki podział jest istotny, po-
nieważ nie każdy rodzaj niepełnosprawności skutkuje potrzebą wprowadzenia 
specjalnej organizacji nauki i specjalnych metod pracy pedagogicznej. W dzia-
łalności pedagogicznej należy również uwzględnić toczącą się dyskusję na temat 
tak zwanej kategoryzacji, czyli zasadności orzekania rodzaju niepełnosprawności. 
Istnieją skrajne opinie na ten temat. Przytacza się argument, że określenie rodzaju 
niepełnosprawności jednostki ma charakter stygmatyzujący, a zarazem nie do-
starcza informacji na temat rzeczywistych możliwości i zakresu potrzeb wspar-
cia, ale wprowadza pewien porządek w organizacji systemu szkolnego i ułatwia 
jego ocenę. Drugi pogląd z kolei głosi tezę, że należy zastąpić system kategoryzacji 
diagnozą funkcjonalną, bardziej przydatną dla organizowania procesu kształcenia 
i pomocy specjalnej63.

W świetle przytoczonej literatury badacze zajmujący się powyższymi zagad-
nieniami wskazują, że podmiotem systemu edukacji jest człowiek, a nie program 
nauczania czy instytucja szkoły, oraz że celem nauczania jest przede wszystkim 
rozwój O s o b y, jej przygotowanie do niezależnego, samodzielnego, aktywnego 
i kreatywnego życia, a także wzrastanie w kulturę i tworzenie kultury. Zaspokaja-
nie potrzeb specjalnych uzasadnia się natomiast w aspektach profi laktyki pogłę-
biania się niepełnosprawności, niewykorzystania potencjału jednostkowego, two-
rzenia grup marginalizowanych – wykluczanych społecznie oraz niewydolnych 
ekonomicznie.

Przyjmuje się, że główna strategia społecznego wsparcia powinna się skoncen-
trować na inicjowaniu badań dotyczących barier i ograniczeń, wzmocnieniu usta-
wodawstwa odnoszącego się do dostępności służb publicznych i społecznych64. 

62  Za: B. Balcerzak-Paradowska, D. Głogosz, B. Kołaczek, Dzieci niepełnosprawne – ich miejsce 
w społeczeństwie oraz możliwość integracji [w:] Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, B. Balce-
rzak-Paradowska (red.), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2002, s. 277.

63  A. Firkowska-Mankiewicz, G. Szumski, Pedagogika specjalna i system kształcenia osób z nie-
pełnosprawnościami w Polsce [w:] D.D. Smith, op. cit., s. 333 i n.

64  W. Dykcik, op. cit., s. 119.
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Podejmując refl eksję nad kwestią pomocy, nie można pominąć etycznych 
aspektów omawianej problematyki, głównie kwestii w a r t o ś c i  wymagających 
szczególnej ochrony, takich jak: sprawność i doskonałość moralna, odpowie-
dzialność, wreszcie wartość osoby ludzkiej i jej niezbywalna godność65. Wiążą się 
z tym zasady, jakimi należy się kierować, udzielając wsparcia, wśród których trzy 
wydają się nabierać szczególnego znaczenia: „[...] w swoim działaniu uwzględniaj 
punkt widzenia twoich partnerów; wykorzystuj właściwe momenty na udziele-
nie pomocy, w końcu nie uszczęśliwiaj nikogo na siłę”66. Zaledwie zarysowana 
w ten sposób problematyka wskazuje, że wartościowanie, formułowane oceny są 
pochodną zadań, które ma wykonać wspomagający. Owe zadania, a nie tylko po-
średnio posiadana wiedza, będą wyznaczały hierarchię i porządek preferowanych 
stanów rzeczy. Z poczynionych uwag wynika, że wartościowanie stanowi imma-
nentny składnik wszystkich działań praktycznych. Relacja osobowa zakłada bo-
wiem pewien rodzaj wartościowania, u którego podstaw leży zasada równości. 
Wskazana relacja osobowa stanowiłaby w tym ujęciu szczególną strukturę, która 
powstaje z połączenia określonego typu relacji poznawczych, aksjologicznych 
i sprawczych67. 

W praktyce czynności diagnostyczno-korekcyjne wymagają poznania oraz in-
terpretacji funkcjonowania jednostki. Stosowane formy wsparcia zostają odczyta-
ne jako przejście od biernej obserwacji na rzecz aktywnej interwencji. Wiąże się 
z tym wykonywanie lub co najmniej projektowanie takich działań naprawczych, 
jakie mają prowadzić do wystąpienia w funkcjonowaniu danej jednostki określo-
nych, uprzednio założonych i oczekiwanych zmian68. W przytoczonym kontekście 
relacja poznawcza i relacja sprawcza jakoś wzajemnie się modyfi kują i wzmacnia-
ją, co w rezultacie powinno (zwykle) prowadzić do rozwiązania problemu.

Przyjęty powyżej punkt widzenia motywuje holistyczne ujmowanie jednostki 
ludzkiej i zarazem wyznacza zasadniczy kierunek oddziaływań rehabilitacyjno-
-terapeutycznych. Inspiracją dla takiego sposobu analizowania ujawniających się 
w praktyce problemów stały się tendencje we współczesnej pedagogice specjal-
nej, osadzone na poglądzie, zgodnie z którym podstawą wychowania i nauczania 
specjalnego jest właściwe defi niowanie potrzeb człowieka i możliwie pełne ich za-
spokajanie69. Sam problem potrzeb edukacyjnych nie jest czymś specyfi cznym dla 
grupy uczniów niepełnosprawnych. Potrzeby specjalne wynikają natomiast z na-

65  Por. G. Egan, Kompetentne pomaganie, tłum. J. Gilewicz, E. Lipska, Zysk i S-ka, Poznań 2002; 
Z. Kalita, Etyka. Antologia tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.

66  S. Kowalik, Humanizm i niepełnosprawność – promowanie jakości życia [w:] Niepełnospraw-
ność. Wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne, W. Zeidler (red.), GWP, Gdańsk 2007, 
s. 242–243.

67  W. Zeidler, Niepełnosprawni pomiędzy psychologią a ortopedagogiką [w:] Niepełnosprawność. 
Wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne..., s. 227–228.

68  Ibidem, s. 216 i n.
69  J. Sowa, F. Wojciechowski, op. cit.
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kładania się pewnej grupy czynników, z których jedne mają swe źródło w samym 
dziecku, inne w jego otoczeniu, jeszcze inne zaś leżą po stronie szkoły70.

Jak zauważa Speck71, warunkiem dobrego czy też udanego życia jest odpo-
wiednie, udzielające wsparcia środowisko czy też wspólnota. Przebiega ono za-
wsze w określonych układach rzeczy, ludzi i stanowisk społecznych, w których 
ciągłość i zmiana są charakterystyczne dla różnych procesów społeczno-kulturo-
wych, a zwłaszcza edukacyjnych72. Aspekt relacji międzyludzkich w społeczności 
szkolnej, ujmowanej w kategorii wspólnoty, na bazie której zachodzą różnorodne 
interakcje, ma szczególne znaczenie dla określania wspierającej roli szkoły w wy-
pełnianiu zadań rozwojowych przez jednostkę73.

Należy stwierdzić, że wychowanie specjalne rozprzestrzenia się na wszystkie 
poziomy wiekowe i poziomy rozwoju – od wczesnej interwencji, poprzez edukację 
szkolną, aż po kształcenie dorosłych. Utrudnione warunki rozwoju sprawiają jed-
nak, że osoby z niepełnosprawnościami mają specjalne potrzeby i wymagania74.

Wyrażany jest pogląd, że dążenie do normalizacji i poczucia moralności co-
dziennego życia jednostki odnosi się przede wszystkim do indywidualnych oko-
liczności moralnych i sytuuje się na płaszczyźnie wartości człowieka i wartości dla 
człowieka75. 

Przy wielorakich formach wsparcia rehabilitacyjnego, jakie pojawia się w róż-
nych okresach życia człowieka, można ogólnie ukazać ich specyfi kę. Oto w pierw-
szej fazie rozwoju dziecka mamy głównie do czynienia z działaniami o charakte-
rze wczesnej interwencji. Świadczenia w tym zakresie mają wymiar jednostkowy 
i rodzinny – zasadniczo w postaci poradnictwa medycznego i dotyczącego opieki 
w warunkach domowych. Efektem systemowego ujęcia i wykorzystania w prakty-
ce społecznej podstaw wiedzy medyczno-lekarskiej, psychologiczno-pedagogicz-
nej i prawno-socjologicznej jest powszechnie widoczna, propagowana w edukacji 
specjalnej strategia wczesnej diagnozy i interwencji oraz wielozadaniowej stymu-
lacji76. Przyjęte rozwiązania systemowe służą rozpoznaniu zaburzeń rozwojowych 
u małych dzieci, zanim pójdą one do szkoły, oraz intensywnemu wspomaganiu 
ich rozwoju. Zdaniem pedagogów specjalnych wdrożenie zasady w c z e s n e g o 
w s p o m a g a n i a  znacząco poprawia poziom funkcjonowania dziecka w obsza-
rze zadań rozwojowych, tym samym wzmacnia jego gotowość do podjęcia nauki 
szkolnej77. Jak zaznacza Roman Ossowski78, edukacja powinna być podporząd-

70  Potrzeby specjalne w klasie..., s. 10.
71  O. Speck, op. cit., s. 307.
72  W. Dykcik, op. cit., s. 97.
73  Por. J. Surzykiewicz, op. cit., s. 151, 152.
74  O. Speck, op. cit., s. 365.
75  W. Dykcik, op. cit., s. 97.
76  Por. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, B. Cytowska, B. Winczura 

(red.), Impuls, Kraków 2006.
77  A. Firkowska-Mankiewicz, G. Szumski, op. cit., s. 340.
78  R. Ossowski, op. cit., s. 160.
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kowana idei możliwie wszechstronnego rozwoju jednostki i budowana na funda-
mentach właściwości fi zycznych, psychicznych i społecznych danego ucznia.

W następnych latach życia, wraz z rozwojem, pojawia się szerszy zakres wspar-
cia, zlokalizowanego nie tylko w systemie opieki medycznej i środowiskowej, ale 
także w obszarze edukacji. Z jednej strony wspomagana jest rodzina, z drugiej 
wspiera się realizację zadań rozwojowych przez dziecko.

W odniesieniu do jednostki w wieku szkolnym głównymi instytucjami uczest-
niczącymi w procesie usprawniania są placówki kształcenia specjalnego i integra-
cyjnego. Usługi na tym odcinku należy uznać za jeden z komponentów rehabilita-
cyjnych, biorąc pod uwagę proces edukacyjny oraz zawarte w nim wartości. Około 
szesnastego roku życia człowiek niepełnosprawny zbliża się do kolejnego progu 
szkolnego, któremu nieodłącznie towarzyszą decyzje edukacyjno-zawodowe. 
Wspiera je szeroko pojęte poradnictwo w dokonywaniu wyborów d o n i o s ł y c h 
ż y c i o w o.

Terapeutyczna pomoc i edukacyjne wspieranie indywidualnego rozwoju rea-
lizowane przez pedagogów, psychologów, nauczycieli, lekarzy, rodziców defi niu-
je się jako swoistą ortopedagogiczną ingerencję odnoszoną do zmian i kryzysów 
wieku dojrzewania – pogłębionych niepełnosprawnością – oraz umiejętność wy-
korzystania w codziennym życiu i interakcjach wynikających z niej doświadczeń. 
W ten sposób dorastający człowiek uczy się przekraczać własne ograniczenia roz-
wojowe, wchodzi w szerokie kontakty ze światem, rozpoznaje, co ważne, a co trze-
ba odrzucić, aby w końcu godnie siebie realizować.

W rezultacie stosowane scenariusze edukacyjne stają się strategią uczestni-
czenia w naturalnym codziennym uczeniu się społecznego życia, wzbogaconym 
wsparciem psychicznym i adekwatnym przykładem79. Można wskazać trzy ogólne 
komplementarne zasady pomocne w myśleniu o dzieciach i młodzieży niepełno-
sprawnej80: równości, inkluzji, autonomii. Implikujące się cele oddziaływania or-
topedagogicznego można w tym kontekście ująć w trzy podstawowe tezy:
–  móc żyć, stanowiąc o sobie: integracja personalna;
–  móc uczestniczyć w życiu społecznym i kulturze: integracja społeczna;
–  móc być kompetentnym: posiadanie znaczących dla życia kompetencji81.

Lista przedstawionych wyżej zadań nie wyczerpuje zagadnienia. Trzeba spoj-
rzeć na problem jednostki dorosłej, odgrywającej role rodzinne i zawodowe. 
Dostrzega się potrzebę profesjonalnego przygotowania asystentów rehabilitacyj-
nych, pełniących swoistą funkcję „p r z e w o d n i k ó w  ż y c i o w y c h”, szczególnie 
w momentach kryzysowych i krytycznych wydarzeniach losowych82. Powinna się 
dokonać integracja i zrównoważenie rozmaitych elementów psychiki człowieka 

79  Por. A. Kargulowa, O teorii i praktyce poradnictwa, PWN, Warszawa 2005, s. 182.
80   Por. F. Wojciechowski, Niepełnosprawność – rodzina – dorastanie, Żak, Warszawa 2007, 

s. 149–150.
81  O. Speck, op. cit., s. 361–363.
82  J. Sowa, F. Wojciechowski, op. cit. s. 330.
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jako warunek dokonania się procesu indywidualizacji osobowości. W pewnym 
uproszczeniu: jednostka ma do wyboru rozwój lub jego zatrzymanie, czyli stag-
nację83. W wielu wypadkach brak adekwatnej pomocy stanowi źródło zagrożenia 
poczucia bezpieczeństwa egzystencjalnego, ograniczenia potrzeby samorealiza-
cji i utrudnień w rozwiązywaniu problemów życiowych. Interwencja pomocowa 
zmierza wówczas do ukształtowania samosterowności i poczucia własnej osobo-
wej wartości.

Uwagi końcowe

Wraz z utrwaleniem się zasad humanizacji w procesie rehabilitacji–edukacji 
i utwierdzeniem się jednostek niepełnosprawnych w swoich prawach – w coraz 
większym stopniu stają się one autorami własnego życia, rzeczywistymi podmio-
tami wsparcia społecznego. Ważne są też stosowane strategie interpersonalne słu-
żące „naprawianiu” interakcji między osobami niepełnosprawnymi i sprawnymi. 
Mają one zastosowanie zarówno do poziomu interakcji w diadach, jak i do pozio-
mu bardziej globalnego – społecznego84.

Zdaniem Włodzisława Zeidlera w odniesieniu do osób niepełnosprawnych 
psychologia, pedagogika, szczególnie zaś ortopedagogika stają przed rozwiąza-
niem następujących zadań:

–  „[...] wykształcenie we współczesnym społeczeństwie poczucia odpowiedzialności 
za losy osób niepełnosprawnych;

–  wypracowanie zdolności do samodzielności aksjologicznej;
–  ukształtowanie świadomości niezależności bytu jednostki od instytucji”85.

Trzeba mieć na uwadze, że porządek społeczny opiera się na sprzecznościach 
trudnych do usunięcia i najczęściej maskowanych. W omawianej relacji decyzja 
skorzystania z pomocy doradcy jest swego rodzaju wyrażeniem akceptacji dla wy-
stępujących sprzeczności, pewnym przyzwoleniem dla swojego miejsca w świecie 
społecznym. Zasięgnięcie porady (jako jednostkowy akt wyboru – równoznaczny 
z projekcją przyszłości, przynależny do społecznego świata komunikacji) jest tak-
że momentem dobrowolnego poddania się jednostki naciskom i presjom społecz-
nym86. Zawarta refl eksja odsłania określoną odpowiedzialność prawną i moralną 
za sytuację osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do utrwalania poczucia pod-
miotowości i własnej wartości. Nie ulega wątpliwości, że stosowane korekcyjne 

83  Por. M. Olejnik, Średnia dorosłość. Wiek średni [w:] Psychologia rozwoju człowieka, B. Harwas-
-Napierała, J. Trempała (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2000, 
s. 258.

84  M.R. Hebl, R.E. Kleck, op. cit. [w:] Społeczna psychologia piętna..., s. 393.
85  W. Zeidler, op. cit., s. 68.
86  Za: A. Kargulowa, op. cit., s. 79.
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strategie uodparniają jednostki stygmatyzowane na zagrożenia, poprawiają mie-
szane interakcje i dialog, jak również łagodzą doświadczenia zakłopotania87.

Warto w tym miejscu przytoczyć myśli przewodnie dotyczące godnej egzysten-
cji człowieka i skutecznej pomocy wyrażone przez Specka. Oto one:

– [...] pomoc wychodzi od Innego,
– pomoc jest ukierunkowana na społeczny współudział,
– pomoc jest powiązana z pytaniem o sens cierpienia,
– interesy własne przy pomaganiu są uprawnione,
– indywidualizm czy solidarność?88.

Podsumowując zawarte w niniejszym opracowaniu rozważania, należy zauwa-
żyć, że zmiany zachodzące w systemie edukacji uczniów z niepełnosprawnościami 
z  jednej strony wpływają na poprawę jakości kształcenia tej grupy dzieci i mło-
dzieży, z drugiej zaś ujawniają problemy, których rozstrzygnięć trzeba poszukiwać 
nie tylko na gruncie pedagogiki specjalnej. Zwraca się uwagę na stworzenie wa-
runków dla możliwości pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego jednostki 
z niepełnosprawnością – adekwatnie do możliwości, poprzez rehabilitację i eduka-
cję. Wdrożenie wskazanych wyżej rozwiązań wymaga systemowych rozstrzygnięć 
w obszarze wczesnej interwencji oraz edukacji rodziców (osób przygotowujących 
się do ról rodzicielskich), wielozadaniowej stymulacji, opieki postedukacyjnej 
oraz społecznego wsparcia w komplementarnych środowiskowych programach 
rehabilitacji. Nie jest to zamknięty katalog zagadnień, ich przywołanie może się 
stać przesłanką do dyskusji jako odniesienie do wymiany zdań i w pewnym sensie 
polemik naukowych.
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