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Artykuły i rozprawy
Peter Moss

Democracy: A fundamental value of education
The idea of democracy as a fundamental value in education is not an original
thought. If it seems unfamiliar or strange in early childhood education, or indeed
in any form of education, it is because historical amnesia afflicts contemporary
education policy. Instead of having a respectful regard for the past, we obsess
over how best to fit children for their neoliberal future; we dash forward clutching precariously to the juggernaut of ‘creative destruction’ with no backward
glances cast. What I am actually doing here, therefore, is reconnecting to and
drawing on an educational discourse that has an important history and is still
alive today, though under threat from hostile forces.
John Dewey (1996, p. 54), described by Carr and Hartnett as “the most influential educational philosopher of the 20th century”, considered democracy to be
a central value, practice and role of school education, famously asserting that
“[d] mocracy has to be born anew every generation, and education is its midwife”
(J. Dewey, 1900). Dewey was part of a larger movement of educational progressivism, a product of the late nineteenth century that came to hold sway, according to
which country we are considering, during the forty years between 1930 and 1970,
though its roots go back much further to writers like Comenius and Rousseau, and
its legacy remains a significant presence today. Darling and Norbenbo (2003) suggest five recurring themes that characterise progressive approaches to schooling:
criticism of traditional education, the nature of knowledge, human nature, the
development of the whole person – and democracy.
Within this progressive tradition, there are many examples of individual proponents who practiced democratic education, whether in schools or in work with
marginalised or troubled young people. Some instances, drawn only from England and the USA, include A.S. Neill at Summerhill School, Howard Case’s Epping Hill School, Tim McMullen and John Watts at Countesthorpe Community
College, Lawrence Kohlberg’s Just Community School movement in the USA,
and Alex Bloom, the pioneer headteacher of St.George’s-in-the-East School.
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Working in one of the toughest areas of London’s East End, Bloom deliberately
set out to create after the end of the Second World War a “consciously democratic community… without regimentation, without corporal punishment, without competition”
(A.A. Bloom, 1948, p. 121; for a fuller discussion of Bloom’s work and other
examples, see M. Fielding and P. Moss, 2011). Nor should we forget the work of
Janusz Korczak in Poland, whose Jewish orphanage in Warsaw was run on
democratic lines.
Democracy is also present in the traditions of early childhood education. It
was, for example, an important driving force in what has been termed the municipal school revolution that began in Northern Italy in the 1960s when a number
of (mainly left-wing) local authorities decided to take responsibility for the education of their young children, developing schools initially for 3 to 6-year olds, then
later extending their provision to children under 3 years (E. Catarsi, 2004). The
best known example of such ‘local cultural projects’ is the early childhood education and municipal schools developed in the city of Reggio Emilia, in which participatory democracy was, from the start, a central value, in part at least as a reaction to many years of fascist dictatorship. But Reggio Emilia is not the only
example by any means, as this excerpt illustrates, about the work of Bruno Ciari,
director of education in the city of Bologna between 1966 and 1970:
[C]ontesting the traditional school model led to experimentation with new
pedagogical approaches inspired by the principles of democracy, civic participation, solidarity and social justice. In many cases these highly innovative
experiences were carried out by pioneer educators such as Don Milani, Bruno
Ciari and Loris Malaguzzi… [T]he collective actions undertaken to promote
children’s right to education were rooted in a wider political concern for the
values of democracy, equality and peace. As Malaguzzi himself stated, the
commitment to the education of young children in those years was motivated
by the desire to build a new society together as a reaction to fascism and to the
war, through giving a new meaning to human and civil existence (L. Malaguzzi, 1995). It is for this reason that democratic participation – of children,
parents, teachers, educators, auxiliary staff and citizens – has become such
a distinctive feature of education in the municipal schools in Reggio Emilia
and, more generally, of ECE [early childhood education] in the municipal
schools [in other places] that started life at that time (L. Balducci and A. Lazzari, 2013, pp. 151,152; emphasis added).
Having established the pedigree of a commitment to democracy as a fundamental value of education, my intention in the rest of this article is two-fold.
First, to consider in more detail the meaning of ‘democracy’. Second, to examine
how this value might be practiced in early childhood education: what it might
mean to have a democratic education.
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Democracy: a multi-dimensional concept
Today we still maintain that we like democracy and self-governance, and we
also think we like freedom of speech, respect for difference, and understanding
of others. We give these values lip service, but we think far too little about what
we need to do to transmit them to the next generation and ensure their survival…
We increasingly ask our schools to turn out useful profit-makers rather than
thoughtful citizens… Education based on profitability in the global market
[produces] a greedy obtuseness and a technically trained docility that threatens the very life of democracy itself (M. Nussbaum, 2010, pp. 141–142).
[Governments and major stakeholders should aspire to early childhood education and care] systems that support broad learning, participation and democracy: It is important that wider societal interests are reflected in early
childhood systems, including respect for children’s rights, diversity and enhanced access for children with special and additional learning needs. At
centre level, touchstones of a democratic approach will be to extend the
agency of the child and to support the basic right of parents to be involved in
the education of their children (OECD, 2006, p. 219).
Despite the rich tradition of democracy as a central value and practice in education, it seems to play little or no part in today’s dominant discourses about
early childhood education (or indeed about any other form of education), with the
priority they attach to economistic goals of maximising human capital and securing high returns on social investment. At best, it is paid lip service, more often
not mentioned at all; more generally in education, as Martha Nussbaum opines
above, “we think far too little about what we need to do to transmit [democracy
and related values] to the next generation and ensure their survival”. Democracy
rarely figures in the statements of influential international organisations, its appearance in the final report of the OECD Starting Strong review of early childhood policies, quoted above, being a welcome exception to the rule. But before
going further, it is necessary to look more carefully at the meaning of democracy,
and in particular at the different forms it may take.
Democracy is not a simple concept. It is a value expressed in diverse relationships and practices that are multi-dimensional and multi-levelled. An education
inscribed with democracy as a value needs ideally to address all dimensions and
all levels. Each dimension and each level should be seen as mutually supportive
and inter-dependent. Representative and participatory democracy, formal and
informal democracy may on occasion be in conflict, but this need not always be
so and they should strive to be complementary. Democratic government without
democratic schools is a very partial idea of democracy and one with shaky foundations; while democratic schools will struggle to flourish and sustain themselves without the context of truly democratic government.
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Formal democracy: government and policy-making
Liberal democracy combined with market capitalism has reinforced the tendency of individuals to act in ways that reduce our ability to make collective
choices. This is the underlying reason for the crisis in democracy… Not
enough people see democratic politics as part of their own personal identity
to sustain the cultures and institutions through which political legitimacy is
created. The result is that our preoccupation with making individual choices
is undermining our ability to make collective choices. Our democracy is suffocating itself (T. Bentley, 2005, pp. 9, 19).
I start my exploration of the meaning of democracy with what people often
think of when ‘democracy’ is mentioned, that is the formal institutions and
procedures of representative democratic government at national and more local levels: election of representatives to governing bodies operating at these
different levels (e.g. national parliaments, local councils), the working of these
bodies, and the various rules and norms associated with these democratic
forms of government (e.g. electoral procedures, an independent media, the rule
of law). Such formal democracy is one of the most important ways for making
many of those ‘collective choices’ that Tom Bentley refers to above. It has
a key role to play in education, being an important forum for dialogue, deliberation and decision-making about education, as well as for the formulation of
public policy and the raising and allocation of collective resources. As such, its
health is vital.
Formal democracy, however, has become a sickly institution struggling to
respond to the contemporary challenges of a complex and threatened world and
to retain the engagement and respect of citizens (E. Morin, 1999; T. Bentley,
2005; Power Inquiry, 2006; P. Skidmore and K. Bound, 2008). Fewer people
vote, elected representatives are drawn from a narrowing stratum of society and
are increasingly distrusted and held in low esteem, whole sections of the community feel estranged from mainstream politics, while many others feel cynical
or indifferent, and undemocratic political forces (from lobbyists to extremist
groups) are on the rise. As Morin observes, we are in the midst
of a draining and sclerosis of traditional politics, incapable of fathoming the
new problems that appeal to it; in the midst of a politics that encompasses
multi-faceted issues, handling them in compartmentalized, disjointed, and
additive ways; and in the midst of a debased politics that lets itself be swallowed by experts, managers, technocrats, econocrats, and so on (E. Morin,
1999, p. 112).
The weakening of democratic government is apparent in the degree to which
it has allowed politics to collapse into economics and abdicated responsibility for
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decision making and evaluative judgements to markets and technocrats. Symptomatic of this process has been the growing importance attached to economic
calculation, ‘technical research’ (i.e. research as a producer of means, strategies
and techniques to achieve given ends), and ‘evidence based’ policy and practice,
all reflecting a belief in the possibility of there being one right expert-derived
answer to each and every important question: no conflicting alternatives, therefore no more political questions, only ‘what works?’. Major political fields, such
as education, have been recast as essentially technical, handed over to managers
and experts who work within un-examined and un-criticised discourses – those
dominant stories that transform what is first and foremost a political and ethical
endeavour into a managerial and economic enterprise.
Detailed consideration of the reasons for this sad state of affairs is beyond the
remit of this article. What is clear is that the decline of formal democracy is inextricably linked to the ascendant economic regime of neoliberalism. Traditional party politics has lost its capacity to represent and pursue real alternatives,
as most parties either sign up to or acquiesce in neoliberalism. Nation states
seem helpless in the face of global forces beyond their power to control, reduced
to doing their best to survive in an increasingly competitive globalised market
and in thrall to deterritorialised corporations and financial markets – hanging on
to the juggernaut at all costs, desperate to be among the survivors of its onslaught, seeking salvation in technical practice and managerialism.
Neoliberalism is not just suspicious or dismissive of democracy; it actively
corrodes and erodes. Neoliberalism undermines democracy through its onslaught
on the public – whether the public domain, the public good, public spaces, public
services – since democracy is about deliberating on public concerns and determining the public good, and doing so in public spaces; in stark contrast “neoli
beral market and political philosophies have sought to undermine and hollow out
democracy in all spheres of public life, crowding out the public and replacing it
by private non-democratic forms of organisation” (Shostack and Goodson 2012,
p. 270). Neoliberalism also undermines democracy through the growth of inequality and the concomitant concentration of wealth and power in the hands of
a new dominant political and economic elite, which in the view of Colin Crouch
(2004, p. 52) “is the central crisis of twenty-first-century democracy”.
Before getting too cast down in gloom, we should remember the good news.
Mainstream democratic institutions and processes may be ailing, but there is a diverse and lively world of single cause campaign groups and movements, who
manage to mobilise widespread commitment. New technologies and new ways of
working politically open up possibilities for greater participation and effective
resistance to powerful interests, as well as contributing to a healthy loss of defe
rence and uncritical respect for the powerful. Democracy never has been and never
will be a matter just of elections and politicians, parliaments and laws, important
as such formal manifestations are. For it is also about the small-scale and the

12

Peter Moss

everyday, what Nikolas Rose (1999) calls ‘minor engagements’ in ‘cramped
spaces’, an informal exercise of democracy to which I will return.
But, however important such everyday and participatory democracy and ‘minor politics’ are – and I would argue that they are very important – they cannot
be a substitute for a healthy formal and representative democracy. This form of
democracy is essential to the large-scale institutions of modern life, with their
massive deployment of collective resources and their pervasive effects on individual and societal flourishing: institutions such as social security, transport,
health – and education. These institutions provide many arenas for everyday
democracy and they should be subject to such democratic practice: but they also
require the exercise of formal democracy, the making of collective choices that
are of the greatest public significance. How those choices are made, and hence
how democracy is enacted, matters enormously, not least the presumptions that
underpin such choices.
One presumption is rational consensus, the idea that there is one correct choice,
one right answer to political questions. Understood in this way, the task of democracy is to arrive at that choice and that answer, through open deliberation or, more
worryingly, by contracting the search to experts or leaving it to emerge through the
play of market forces. An alternative presumption is that there cannot be one right
answer to such questions, no rational consensus, only conflicting answers from
which some partial and provisional accord must be sought. This alternative presumption is what John Gray terms a democracy of modus vivendi.

The ethical theory underpinning modus vivendi is value-pluralism. The most
fundamental value-pluralist claim is that there are many conflicting kinds of
human flourishing, some of which cannot be compared in value… To affirm
that the good is plural is to allow that it harbours conflicts for which there is
no one solution that is right. It is not that there can be no right solution to such
conflicts. Rather there are many (J. Gray, 2009, pp. 25–26).
A democracy of modus vivendi recognises, welcomes and encourages a varie
ty of views and values, which may well conflict in important ways. Where they
do and where a common position needs to be taken – for example, to decide
a national policy for early childhood education on access, funding, curriculum
and workforce – then choices may need to be made. But that should be a collective choice involving a hearing for all points of view, followed by negotiation and
compromise in search of “limited or provisional forms of agreement and action”.
This is an agonistic idea of democratic politics, one “that valorises dissensus,
infinite openness to difference, the decentring and ‘tearing away’ of epistemological and moral certainties”, as well as offering “the ongoing possibility of
transformation in everyday life” (S. Amsler, 2012, p. 30), the prospect that something new, previously unknown, can emerge from an encounter with difference.
In this understanding of democracy there are always differences of perspective,
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interest and power, which are made visible and, therefore, contestable in a continuous process, which
should not be cause for despair because the desire to reach a final destination
can only lead to the elimination of the political and the destruction of democracy. In a democratic polity, conflicts and confrontations, far from being
a sign of imperfection, indicate that democracy is alive and inhabited by pluralism (C. Mouffe, 2000, p. 34).
In short, democracy so understood lives on plurality and needs the conflict of
ideas and opinions as a source of vitality and productivity – but bound by respect
for democratic rules that regulate antagonism (E. Morin, 2001). It relishes multiple perspectives and is wary of any one story presuming to dominate, claiming
to have the right answer. Any such claim, which can so easily slide into the dictatorship of no alternative, should be treated with the deepest suspicion and be
strongly contested.
This implies a formal democracy of governance, at whatever level and for whatever purpose (education included), that attaches as much importance to process as
to outcome, that welcomes and makes visible differences of view and meaning,
that acknowledges the contestability and provisionality of all decisions, and that
does not expect to shift responsibility for such decisions to supposedly objective
and neutral experts and evidence or to the impersonal workings of the market
place. Instead of reducing educational debate and decision-making through an
exclusive attention to one perspective, which purports to tell the truth, an agonistic
democracy of modus vivendi makes visible (or transparent) conflicting perspectives, for example from different paradigmatic and theoretical positions.
Democracy as a fundamental value of early childhood education, or any other
form of education, calls for a renewed and revived formal democracy, where important collective choices are made – for instance about broad policy frameworks
and the allocation of resources for education – in a context of alternatives, well
articulated and strongly contested; a context of conflicting answers to political
questions; a context where different viewpoints, whilst critically received, are respectfully heard. Whilst not an absolute precondition for the everyday democracy
I now turn to consider, which can emerge in even the most unfavourable of circumstances, a renewed and revived formal democracy of education has an important
role to play in the spread, vigour and sustainability of its informal variant.
Informal democracy: democracy as a way of being in everyday life
Building everyday democracy therefore depends on applying its principles to
everyday institutions through which people make their choices and develop
their identities. Its basis is the idea that power and responsibility must be
aligned with each other – and widely distributed – if societies are to exercise
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shared responsibility through social, economic and institutional diversity
(T. Bentley, 2005, p. 21).
Democracy and day nursery are two terms that are not immediately associated with each other. But where and when does democracy start? In preschool?
In day care? In school? Or only when people are old enough to vote? Know
ledge and insights gained from the evaluation of the project ‘Living democracy in day care centres’ show that the basis for an everyday democratic
culture can indeed already be formed in the day nursery (Priebe, cited in
S. George, 2009, p. 14).
Participation in infant-toddler centres and preschools is not a function carried out by the few representatives of official bodies that have been set up, it
is one of the qualities of being in a school… of children, teachers (better, of
all those who work in schools) and of parents: it is a system of constant communication that builds a relationship between individuals and a service not
of delegating but of conversation and active protagonism, a sense of belonging, a sense of group. This protagonism everyone has, where each person is
also credited and respected – their knowledge, their capacity for giving and
receiving contributions in a reciprocal relationship – is one of the bases of
democracy and is not a given but as we well know, a constantly evolving process and building. Once again the question is whether schools limit themselves
to transmitting culture or if they are capable of being, as we aspire to being,
places where culture is constructed and democracy is lived out (Cagliari, cited in Reggio Children, 2012, p. 195).
Formal democracy matters. But democracy also has other important dimensions, expressed in other practices, and these are as relevant, if not more so, when
we claim democracy to be a fundamental value of education. In particular, democracy can be understood as a lived experience, a practice of everyday life,
a mode of being in the world and “one of the qualities of being in a school”. In
the words of Dewey (1939, p. 2), democracy is “primarily a mode of associated
living embedded in the culture and social relationships of everyday life”; it is
“a personal way of individual life:… [I]t signifies the possession and continual
use of certain attitudes, forming personal character and determining desire and
purpose in all the relations of life”. This is democracy understood as an attitude
to and a way of living and relating, as an ethos and a culture that can and should
pervade all aspects of everyday living, not least in the school, where it is “a way
of being, of thinking of oneself in relation to others and the world… a fundamental educational value and form of educational activity” (C. Rinaldi, 2006, p. 156).
Tom Bentley (2005) captures this idea of democracy as a way of being and
acting in his term ‘everyday democracy’, the enactment of democratic values in
the places and in the relationships where children and adults spend most of their
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time – ‘everyday institutions’. As such, everyday democracy is seen as an antidote
to the atomisation of society and the erosion of concern for the common good
apparent in hyper-individualistic neoliberal societies. Bentley has argued for such
everyday democracy as an urgent response to the crisis in traditional democratic
politics, in which “our preoccupation with making individual choices is undermining our ability to make collective choices” (ibid., p. 19, emphasis added).
In similar vein, Paul Skidmore and Kirsten Bound emphasise how everyday
democracy provides one response to the artificial separation of the collective and
the individual: “any workable approach to democracy today needs to reckon with,
and be able to reconcile, our need for both a personal and a collective sense of
agency” (P. Skidmore and K. Bound, 2008, p. 24). Modern democracies, they argue,
must be such everyday democracies, “rooted in a culture in which democratic values and practices shape not just the formal sphere of politics but the informal sphere
of everyday life” (ibid., p. 7). This democratic culture calls for dialogue and listening, respect for diversity and other perspectives, a readiness to contest and to negotiate, and recognition of one’s own partial knowledge and particular perspective.
Everyday democracy has its place in formal democratic institutions themselves,
such as national parliaments, government departments and local municipalities,
shaping the way politicians, administrators and others conduct themselves and
their business; these formal institutions should themselves practice informal democracy in their everyday life. But it is particularly important at more local levels
in more intimate settings. When Skidmore and Bound talk about everyday democracy in “the informal spheres of everyday life”, they include families, communities, workplaces – and schools. I would extend this to include all early childhood
centres too; so when I speak about democracy as a fundamental value of early
childhood education, I am thinking not just about formal, collective decisionmaking about policies and resources by elected representatives, but also about the
everyday democracy that is possible in nurseries, kindergartens, preschools, nursery schools and other centres. Both types of democracy – the formal and the everyday – are about democracy, but everyday democracy is about the conduct of
democracy in everyday life in everyday settings and through which democracy as
a fundamental value becomes part of the lives of young children in early childhood
education: democracy as lived experience.
It is important, therefore, to emphasise that democracy and democratic citizenship are not just an aspiration for a later stage of life, they are not something
we prepare children to practice and become as they grow older. They are something young children can and should live here and now. It is through everyday
democracy lived and practiced in the early childhood centre that democracy as
a fundamental value is made real. As the author of the Demokratie Leben project, quoted at the beginning of this section, contends, “the basis for a democratic everyday culture can indeed already be formed in the day nursery” (Priebe,
quoted in S. George, 2009, p. 14).
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Everyday democracy in these everyday institutions is partly, as I have argued,
a case of how we live with and relate to each other, children and adults alike.
This is very clear in the quotation from Paula Cagliari at the start of this section,
with its emphasis on “active protagonism”, and also in the following quotation
from an article by three pedagogistas1) in Reggio Emilia, including Paula, writing about the meaning of a participatory educational project:
The educational project of the nurseries and nursery schools of Reggio Emilia
is by definition a participation-based project; its true educational meaning is
to be found in the participation of all concerned. This means everyone – children, teachers and parents – is involved in sharing ideas, in discussion, in
a sense of common purpose and with communication as a value… there is
recognition that everyone – children, teachers and parents is an active subject
in the educational relationship, each contributing complementary and necessary knowledge…
The subjects of participation then, even before the parents, are the children
who are considered to be active constructors of their own learning and producers of original points of view… Participation, in fact, is based on the idea
that reality is not objective, that culture is a constantly evolving product of
society, that individual knowledge is partial; and that in order to construct
a project, especially an educational project, everyone’s point of view is relevant in dialogue with others, within a framework of shared values. The idea
of participation is founded on these concepts: and in our opinion, so, too, is
democracy itself… Therefore, if we want a school based on participation, we
must create spaces, contexts, and times when all subjects – children, teachers
and parents – can find opportunities to speak and be listened to (P. Cagliari,
A. Barozzi and C. Giudici, 2004, pp. 28–29).
In both of the quotations from Reggio Emilia, certain key themes emerge that
help to identify an everyday democracy in early childhood education: recognising the centre as a place for democracy, “a social and political place”; a rich and
active image of all participants, as protagonists in the democratic process; the
importance of communication, dialogue and listening; equal respect for the contribution of all participants, children and adults, teachers and parents; and recognition, too, that everyone’s knowledge is not only valuable but also partial. Running through this is a recognition and valuing of plurality and, therefore, of
(potentially conflicting) alternatives, and of the need for modus vivendi.
Everyday democracy in early childhood education is about the ways in which
people relate to each other in everyday life. But it is also about the way certain
1) Pedagogistas, found in many Italian local authorities, are experienced educators, each
working with a small number of municipal schools to help, inter alia, develop understanding of
learning processes and pedagogical work through, for example, pedagogical documentation.
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activities are conducted, activities that involve decisions, power and responsibi
lity, and conduct that involves
the practice of self-government through the choices, commitments and connections of daily life. Everyday democracy means extending democratic
power and responsibility simultaneously to the settings of everyday life… It
means that people can actively create the world in which they live (T. Bentley,
2005, pp. 20–21; emphasis added).
Let me take some examples of this process of the active creation of the world
through everyday democracy, and I want to emphasise these are examples and
not a comprehensive listing. Everyday democracy can involve the formal governance of early childhood centres, for example making decisions about goals,
practices, personnel and resources. This may involve formal structures and procedures, such as elected governing bodies or other forums, deliberating on
a regular basis and with set terms of reference; these will involve the participation of a wide range of adults – parents, staff, other local citizens – though less
likely children in the case of early childhood centres (their participation increasing with age in primary and secondary schools). The system of gestione sociale
(social management) developed in Reggio Emilia from the early years of its
pedagogical project provides one example of such governance:
management councils (consiglio di gestione) are made up of parents, teachers
and citizens elected by other parents, teachers and citizens at public elections
held every three years. The responsibility of councils is to promote participation by other families, assist teachers in decision making and realising projects, and develop relationships with the local area and with other nidi and
scuole dell’infanzia in the city (C. Rinaldi, 2006, p. 44).
But everyday democracy can also involve more varied means to enable participation of children and adults alike in decision-making, ranging from small
issues in daily life to larger matters such as designing the environment and deciding about project work (see, for example, V. Vecchi, 2010). An example of
involving very young children in decisions about their daily lives comes from the
Demokratie Leben (Living Democracy in the Day Nursery) project, conducted
in day nurseries in a town in eastern Germany, working with very young children, under 3 years of age. At the heart of this project was respecting the auto
nomy of one and two-year-old children in everyday relationships and activities,
for example feeding, changing nappies and planning activities for the day (Priebe,
quoted in S. George, 2009).
A second example is the Mosaic approach developed by Alison Clark to give
voice to the perspectives of young children. This approach uses a variety of
methods for working with children to generate documentation: these methods
include observation, child interviewing, photography (by children themselves),
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centre tours, and map making. The documentation so generated is then subject
to review, reflection and discussion by children and adults – a process of interpretation or meaning making. Inspired by pedagogical documentation, discussed
further below, the Mosaic approach has been used for a range of purposes, including to understand better how children experience life in the nursery (the
main question being ‘what does it mean to be in this place?’) and to enable the
participation by young children in the design of new buildings and outdoor
spaces (A. Clark and P. Moss, 2005; A. Clark, 2010).
There is, of course, an important relationship to be explored and defined between formal democratic government and democratic decision-making in schools
and early childhood centres. Strong everyday democracy calls for strong decentralisation with a presumption of local decision-making – the principle of subsidiarity, where higher levels of government only perform those tasks which cannot be
performed effectively at a more immediate or local level. But it does not mean
doing without common and democratically-determined norms. Each level of government, from nation to local, has responsibilities for democratically determining
a certain normative framework that applies to the next level. National government,
for example, will determine certain common national entitlements, structures,
goals and values, which may include a stated commitment to democracy as a fundamental national value. For example, “official policy documents and curriculum
guidelines in the Nordic countries acknowledge a central expectation that preschools and schools will exemplify democratic principles and that children will be
active participants in these democratic environments” (J.T. Wagner, 2006, p. 292).
The Swedish preschool curriculum, as one example, states that “[d]emocracy
forms the foundation of the preschool… all preschool activity should be carried out
in accordance with fundamental democratic values” (Skolverket, 2010, p. 3).
Such explicit commitments are important. There needs to be what has been
termed a “proclaimed democratic vitality”, an unequivocal statement that democracy is “both the end and the means, the purpose and the practice, of education”
(M. Fielding and P. Moss, 2011, p. 73), a case of nailing one’s colours proudly to the
mast, whilst recognising that such a commitment is a precursor to, but no guarantor of, democracy in practice. But in a democratic milieu, the framework decided
democratically by one level leaves ample scope for democratic interpretation and
decision-making by the next level, right down to the level of the individual centre
and the participation there of children, educators, families and other community
members. For example, a national curriculum for education should include substantial scope for local input, elaboration and interpretation.
Evaluation can become another important part of a vibrant everyday democracy, when participatory forms are used that keep open the issue of outcome
rather than confining evaluation to the standardised and predefined (C. Rinaldi,
2006): a democratic evaluation that welcomes multiple perspectives, as well as
wonder and surprise. One such participatory form of evaluation is pedagogical

Democracy: A fundamental value of education

19

documentation, which makes learning, and other processes, visible through being documented in various ways (e.g. note-taking, video and audio recordings,
the display of children’s work), but then goes further by enabling the documentation to be shared and opened up to multiple perspectives, dialogue and interpretations, from both adults and children. While evaluation cannot be avoided,
pedagogical documentation, with its emphasis on interpretation, prevents “the
educator from arriving at finished and closed conclusions” (A. Hoyuelos, 2013,
p. 148) and avoids a false sense of certainty and closure.
For Loris Malaguzzi, the first director of Reggio Emilia’s municipal schools
and one of the pioneers of pedagogical documentation, this process “meant the
possibility to discuss and to dialogue ‘everything with everyone’”, but based on
“being able to discuss real, concrete things – not just theories or words, about
which it is possible to reach easy and naïve agreement” (A. Hoyuelos, 2004,
p. 7). Pedagogical documentation was about, too, the “ideological and ethical
concept of a transparent school and transparent education”. As such, it provides
a powerful means for developing democratic accountability – not to be confused
with the very different concept of managerial accounting.
But this profoundly democratic process, which makes public education visible
to the public, can be used for much more than evaluation, indeed other purposes
have a higher profile in Reggio Emilia, where pedagogical documentation was
first developed. Vea Vecchi, a pioneer of this way of working, identifies three
primary purposes for pedagogical documentation:
1) It is an important tool for teacher self-training, enabling reflection, comparison of ideas, interpretation, and discussion within a relatively unexplored area for pedagogy: How children learn.
2) It enables us to enter into fuller harmony with children’s thinking strategies so as to support them more effectively and respectfully, i.e. without
pushing our own ideas on them and thus ensuring greater levels of freedom
and creativity for both individual and group thinking.
3) It enables the children to see and understand who they are and what they
do, by making it possible for them to re-visit the path they have taken,
their choices, pauses, and their dash towards their destination and realization of their project [Vea Vecchi, 1996, From the Hundred Languages of
Children exhibition catalogue].
It is, in other words, a tool not only for evaluation but for the education of tea
chers, for the reflection of children themselves, and for researching and supporting
children’s learning processes; a tool that works in ways that promote informal democracy in general and a democratic approach to learning in particular.
We can speak, therefore, about democratic learning, based on a pedagogy that
values listening, dialogue and diversity and an understanding of learning as the
co-construction of meaning whose outcome is unpredictable and therefore held
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open. Rinaldi epitomises democratic learning when she describes project work
as evoking
a journey that involves uncertainty and chance that always arises in relationships with others. Project work grows in many directions, with no predefined
progression, no outcomes decided before the journey begins. It means being
sensitive to the unpredictable results of children’s investigation and research
(C. Rinaldi, 2005, p. 19).
This is learning that rejects a pedagogy of transmission, with its aim of reproduction and its predefined outcomes and its “pushing [of] our own ideas on
[children]”, in favour of a learning that supports theory building and the emergence of new thought, values uncertainty and surprise, and welcomes multiple
perspectives and unpredicted outcomes, whilst at the same time being ready to
confront and question in the process of testing and re-constructing. This is learning enacted through a pedagogy of relationships and listening. This is learning,
too, that measures up to the democratic aspirations of the pioneers of Reggio
Emilia’s early childhood education, such as Renzo Bonazzi, the Mayor of Reggio
Emilia from 1962 to 1976, who said in an interview that the city’s pedagogical
project was prompted by their experience of fascism, which had taught them
“that people who conformed and obeyed were dangerous, and that in building
a new society it was imperative… to nurture and maintain a vision of children
who can think and act for themselves” (G. Dahlberg, 2000, p. 177).
Everyday democracy can also entail creating opportunities for contesting
dominant discourses, confronting what Foucault terms regimes of truth, which
seek to shape how we think and act, how we construct our own subjectivity and
our image of the child, what we can and cannot say through their universal truth
claims and their relationship with power. This democratic political activity seeks
to make core assumptions and values visible and contestable. Yeatman (1994)
refers to it as ‘postmodern politics’ and offers some examples: a politics of epistemology, contesting modernity’s idea of knowledge; a politics of representation,
about whose perspectives have legitimacy; and a politics of difference, which
contests those groups claiming a privileged position of objectivity on a contested
subject. But the areas opened up to politics, that are repoliticised as legitimate
subjects for inclusive political dialogue and contestation, can readily be extended:
the politics of childhood, about the image of the child, the good life and what we
want for our children; the politics of education, about what education can and
should be; and the politics of gender, in the nursery, the home and elsewhere.
Pedagogical documentation can provide one means for contesting dominant
discourses. Gunilla Dahlberg offers an example in the Stockholm Project, which
she undertook in the 1990s in Sweden, inspired by Reggio Emilia, funded by the
Swedish government and enabled by the cooperation of a Swedish kommun or
local authority. From that kommun, seven preschools were chosen on the basis
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that all the staff in them wanted to participate and experiment with pedagogical
documentation. That project, described in greater detail in Chapters Six and
Seven of Dahlberg et al. (2013), started from the premise that
early childhood institutions and their pedagogical practices are constituted by
dominant discourses in our society and embody thoughts, conceptions and ethics
which prevail at a given moment in a given society. Therefore, to change a pedagogical practice, it is necessary to start by problematizing and deconstructing
these discourses and to understand and demonstrate how they are related to what
is going on in pedagogical practice (G. Dahlberg at al., 2013, pp. 138–139).
Struggling with pedagogical documentation – “a very difficult tool to use; it
needed training and new skills” – Dahlberg and the preschool teachers she
worked with were able to develop a critique of dominant discourses in the preschool and their effects on pedagogical work:
We have used documentation as a tool to understand how the child has been
constructed in our early childhood institutions. It has helped us to answer the
question: Do we see the child? What do we mean by saying ‘to see the child’?
This can be seen as a form of deconstructive work in relation to pedagogical
practice – what constructions of the child are behind the way we talk about the
child and what kind of constructions are behind our way of relating to the
child in our practice? How have these constructions shaped how the environment has been ordered? How has the whole pedagogical space been constructed? Are there other constructions to be made? Is this a pedagogical
space for the ‘rich’ child, pedagogue and parent? (ibid., p. 143).
From this critical work, a new construction of the child emerged, the ‘rich
child’ born with a hundred languages and an avid meaning-maker from the very
start of life, and a new practice that found unexpected potentialities in the child:
It was a child that, for example, could concentrate on an activity much longer
than the pedagogues’ earlier constructions had said he or she should be able
to, and who was not as egocentric. The children in our project more and more
start saying ‘look what I can do and know’, and the pedagogues are becoming
more and more aware of the children’s potentialities – what they actually can
do and do do rather than what classificatory systems say they should do. The
excitement that this has generated among the pedagogues is captured in this
comment by one of them: ‘I have been working with preschool children for 20
years now and I never thought children know and can do that much. I now
have got another child in front of me (ibid., p. 144).
Such everyday democratic activity, through the use of pedagogical documentation to contest dominant discourses, provides an example of the possibility of
confronting and resisting regimes of truth. Notice how, in this Swedish project,
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the pedagogues (preschool teachers) through using pedagogical documentation
begin to see the children in a new light, becoming aware of their potentialities
– “what they actually can do and do do” – rather than what the dominant discourse, with its developmental norms, says they should be doing, becoming open
to unpredicted outcomes not just focused on predicted outcomes.. And it is
through such exercises of resistance that a fifth democratic activity can emerge:
opening up for change. For there is a close connection between contesting
dominant discourses, thinking differently and pursuing change: or in Foucault’s
words “[a]s soon as one can no longer think things as one formerly thought them,
transformation becomes both very urgent, very difficult and quite possible”.
Towards a democratic social order
All forms of democracy at all levels are important and welcome; it is certainly not a case of ‘either/or’ but of ‘and… and… and’. Traditional or formal
democratic politics and institutions must be supported and revived; there is no
substitute for elected parliaments and elected local assemblies – communes,
municipalities, local councils – where a wide range of different interests and
ideas, beliefs and perspectives can be represented, where such differences can be
argued about and negotiated, where political agreements can be hammered out,
and where governments can be held to account and the wings of power can be
clipped. But other dimensions of democracy need to be stimulated, too, for
example through developing new places and new subjects for the practice of
everyday democratic living and politics – including, early childhood centres and
schools and issues that are central to the everyday lives of the children and adults
who participate in these institutions.
For ultimately, the different levels and forms of democracy are inter-related and
interdependent. A healthy democracy needs to be healthy in all its parts, including
a democratic education where children, young people and adults live democracy
and can develop their democratic capacities. Which brings us back to Dewey and
the importance he attached to democracy as a fundamental value of education:
Since, in a democracy, decision-making is no longer the preserve of an aristocratic elite, schools must become embryonic societies providing all pupils
with opportunities to develop the social attitudes, skills and dispositions that
allow them to formulate and achieve their collective ends by confronting
shared problems and common concerns. For Dewey, it is primarily by promoting the growth of social intelligence through co-operative problem-solving
activities that schools can support and promote the evolution of a more democratic social order (W. Carr and A. Hartnett, 1996, p. 63).
Democracy may be multi-level and multi-dimensional. But the different
levels and the different dimensions add up to a ‘democratic social order’, a so-
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cial order in which early childhood education should and can play a significant part.
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Democracy: A fundamental value of education
Abstract
This article is an edited version of a chapter in a book – Transformative Change and Real
Utopia in Early Childhood Education: A Story of Democracy, Experimentation and Potentiality.
While its focus is early childhood education, the article is relevant to all educational sectors, including special learning needs. Currently, early childhood education are often treated as a purely
technical practice. The article brings thesis that early childhood education is primarily the political act and concentrates on the fundamental values in education. The author suggests that one of
the values is democracy. This statement is not new, as there is a strong tradition presenting democracy as an important value in education. The article presents how democracy can be understood as a value, and how to bring democracy to the institution for young children.
Key words: early education, democracy

DEMOKRACJA: FUNDAMENTALNA WARTOŚĆ EDUKACJI
Streszczenie
Niniejszy artykuł to skrócona wersja rozdziału książki pt. Transformative Change and Real
Utopias in Early Childhood Education: A Story of Democracy, Experimentation and Potentiality
[Zmiana transformacyjna i prawdziwe utopie we wczesnej edukacji: Opowieść o demokracji, eksperymentowaniu i możliwościach]. Koncentruje się on na wczesnej edukacji, jednak będzie użyteczny dla wszystkich obszarów edukacji, z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Obecnie wczesna edukacja traktowana jest często jako praktyka o wyłącznie technicznym charakterze. Artykuł stawia tezę, że wczesna edukacja to przede wszystkim działanie polityczne
i koncentruje się na zasadniczych wartościach w edukacji. Autor wskazuje, że jedną z tych wartości jest demokracja. To twierdzenie nie jest nowe, jako że istnieje silna tradycja przedstawiająca
demokrację jako istotną wartość w edukacji. Artykuł pokazuje, w jaki sposób demokrację można
rozumieć jako wartość oraz jak wprowadzić ją do instytucji dla małych dzieci.
Słowa kluczowe: wczesna edukacja, demokracja
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Viability of a dementia services advocacy
effort for adults with intellectual disability
using a national task group approach
Introduction
Dementia is an age-associated condition that affects and diminishes quality of
life. It robs individuals of their minds, capability to be independent, and often
their dignity. The World Health Organization (WHO, 2012) in its report, Dementia: A Public Health Priority, noted that prevalence and incidence projections
indicate that the number of people with dementia will continue to grow, particularly among the oldest old. The total number of people with dementia worldwide
in 2010 was estimated at 35.6 million and projected to nearly double every 20
years, to 65.7 million in 2030 and 115.4 million in 2050. To begin to minimize
the onset of dementia, the WHO called on primary prevention activities that
should focus on countering risk factors for vascular disease, including diabetes,
midlife hypertension, midlife obesity, smoking, and physical inactivity. The
WHO also called on the individual states to address dementia prevention and
reduction by developing national plans and public health initiatives to benefit
their populations.
To date, some 20 national plans that address dementia have been created
throughout the world. One such plan was developed in the United States, when
in 2011 the United States Congress passed the National Alzheimer’s Project Act.
Through this law, the national government was mandated to develop an Alzheimer’s plan – beginning in 2012 – with annual updates continuing through to
2025 (DHHS, 2012; 2013). The law also provided for the creation of a citizenbased Advisory Council on Alzheimer’s Research, Care, and Services and mandated that the Council be representative of a broad segment of constituencies.
These national plans address such diverse issues as encouraging research into
the causes and eventual prevention of dementia, promoting the support of treat-
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ment strategies and managing supports for caregivers, setting up public education programs, and enhancing the capabilities of workers to care for and support
adults affected by dementia. Many national plans focus on the social care aspects
of helping people with dementia. Such public policy areas include delaying institutionalization, enabling individuals to remain at home as long as possible, supporting caregivers in order to delay the move of individuals living with dementia
to long-term care, giving individuals living with dementia as much control over
their care as possible while recognizing limitations due to cognitive impairment
(e.g., in relation to having the capacity to make informed choices), equating service provision with need, promoting early diagnosis, coordinating services at the
local level (where possible), and making long-term care, when required, as
home-like as possible (Alzheimer’s Society of Canada, 2010, p. 38).
In most countries, such plans are directed toward the general population and
may omit mention of special needs groups, such as persons with disability who
may be at a higher risk of dementia. The WHO (2012) noted this and called for
national plans to subsume people with special needs within their plans. Special
mention was made of the situation of people with intellectual disability1), in particular those adults with Down syndrome, who manifest high risk for Alzheimer’s disease and its associated dementia. Recognizing that care pathways for
populations with specific needs (such as adults with intellectual disability) have
some common elements, the WHO noted, “Some groups have additional needs
arising from having dementia or being a caregiver of a person with dementia.
Examples of specific or minority groups include… people with intellectual disabilities…” The WHO report further noted that “Some of the barriers to access
include a lack of understanding or recognition of the dementia in their population group, language or cultural barriers, and a lack of appropriate information
resources and services.” Among the major risk factors for Alzheimer’s disease is
having Down syndrome. Many adults with Down syndrome and other intellectual disabilities are particularly at-risk for early-onset dementia leading to
a shortened life and diminished quality of old age. Thus the challenge: Recognizing dementia early, compensating for its effects, and providing services that
improve quality of life and enhance quality of care.
When we look at the aging of people with some intellectual disabilities, research shows that a differentiating feature is the high risk of manifesting certain
neurodegenerative conditions. The WHO (2012) recognized this and included
people with Down syndrome among those who are at a significant risk of developing Alzheimer’s disease. Some studies suggest that some 50–70% of adults
1) Generally adults with an intellectual disability are those who: (a) have intellectual limitations that significantly limit their ability to successfully participate in normal day-to-day activities
such as self-care, communication, or work, (b) have developed the intellectual limitation during
the ‘developmental period,’ and (c) have a limitation that is anticipated to result in long term adaptive or functional support needs.
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with Down will be affected by dementia after the age of 60 years (Janicki, Dalton, 1999). The WHO also noted that the onset of dementia in people with Down
syndrome is also likely to be at a younger age than the sporadic form of dementia
that generally affects older people. The WHO’s report also made mention of the
efforts in the USA to specifically target people with intellectual disability: “In
the USA, a national task force of experts on intellectual disability and Alzheimer’s disease has developed a comprehensive report with policy and practice
recommendations on detection, care and support for this population. The aim of
the report is to enable adults with intellectual disability who are affected by dementia to remain living in the community with quality support.” The WHO was
referencing the work of the National Task Group on Intellectual Disability and
Dementia Practices (NTG, 2012).
This international public policy concern stems from a recognition that people
with intellectual disability are surviving longer and experiencing the challenges
of old age, much like age peers in the population. They experience problems that
are age-related, including medical complications stemming from the interaction
of aging and lifelong disability. For those adults affected by dementia, there are
challenges to provide appropriate ‘dementia-capable’ housing and services, as
well as ensure that reliable screening and diagnostic resources are available.
There are also situations when they begin to experience cognitive decline and
are later diagnosed with dementia. As the general needs of older adults with intellectual disability with dementia mirror those of persons in the general population affected by dementia, they call for dementia awareness, diagnostic, and care
practices undertaken by national and local groups for the general population to
be inclusive of people with disabilities. However, such inclusion will not occur
organically without special advocacy efforts being undertaken by associations,
NGOs, and families on behalf of people with intellectual disability.
Thus, this paper examines the work of an American task force designed to be
a vehicle for advocacy and provides insights into its functions and how its work
and practices might be applied in other countries.
The National Task Group on Intellectual Disability and Dementia
Practices (NTG)
The Starting Point. The ‘NTG,’ the task force cited in the WHO report, is
a coalition of interested persons and organizations that are working toward ensuring that the needs and interests of adults with intellectual and developmental
disability who are affected by Alzheimer’s disease and related dementia – as
well as their families and friends – are taken into account as part of the USA’s
National Plan to Address Alzheimer’s Disease (DHHS, 2012). The Task Group is
a voluntary membership organization composed of families, association and organization representatives, clinicians, practitioners, academics, and others who
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contribute time and effort to its activities. Members represent a range of disciplines and educational backgrounds and serve on the NTG as volunteers. The
NTG’s original support came from the American Academy of Developmental
Medicine and Dentistry, the American Association on Intellectual and Developmental Disability, and the Rehabilitation Research and Training Center on Developmental Disability and Health at the University of Illinois at Chicago, as
well as a number of other university aging and disability centers and organizations. Currently, additional support is derived from income produced by conducting educational activities and grants from various foundations and organizations. At the latest count, the national membership of the National Task Group is
made up of over 140 persons, with about 35 serving as the core members.
When it was originally set up in 2010, the NTG was charged with attaining
a number of immediate goals: (1) to define best practices that can be used by NGOs
in delivering supports and services to adults with intellectual disability affected by
various dementias; (2) to identify a workable, national, ‘first-instance’ early detection / screening instrument; (3) to produce educational materials of use to families,
people with intellectual disability, and NGOs; and (4) to further public policy with
respect to dementia as it affects adults with intellectual disability. Subsequently,
the NTG adopted a number of other longer-duration goals, including (1) advising
and advocating before the national Advisory Council on Alzheimer’s Research,
Care, and Services to focus attention on matters of concern to people with intellectual disability and their families; (2) creating a national education curriculum to
enhance the skills and capabilities of staff working with people with intellectual
disability affected by dementia; and (3) advocating for national standards for ‘dementia – capable’ community care programs for people with intellectual disability.
The impetus for creating the NTG in 2010 was that there were no systemic
and cross-cutting national-level or state-level plans extant in the United States
that addressed the needs of adults with intellectual disability affected by dementia. Given that the U.S. Congress was moving to enact a new federal law [the
National Alzheimer Project Act] calling for a ‘national action plan’ for dementia,
it was important to ensure that intellectual disabilities were considered in that
national plan. Even though the US Congress was moving to set up a national
entity to examine and address Alzheimer’s disease, it did not provide any financial aid for ancillary efforts to cover special needs populations. Thus, without
a formal funding base the NTG organizing committee decided to use a ‘voluntary involvement model.’ This process employed a four-step development stra
tegy: (1) obtaining support for the formation of a national working group,
(2) drawing on volunteer-based membership from across the country and from
various constituencies, (3) getting support for pro-bono work and other contributions for its working group’s efforts, and (4) drawing in key governmental and
national organizational officials to support its efforts and implement its recommendations (Janicki, Keller, 2012).

Viability of a dementia services advocacy effort for adults with intellectual disability...

29

Once formed, the NTG designated several ‘working groups,’ each charged
with examining one of the key goals and providing a road-map for the NTG to
complete its work in that specific goal. The working group volunteers examined
their assigned issues (i.e., create a national plan on dementia and intellectual
disability, identify a workable administrative screening instrument, produce
health/screening practice guidelines for the medical and allied health community,
and define ‘best practices’ for community social care of adults with intellectual
disability and dementia), prepared reports, and reported back to the NTG’s first
plenary meeting in June 2011. At this meeting, debate and consensus was used to
review and accept the recommendations of each group, vote to give the groups
the charge to develop their products associated with their recommendations, and
a request to report their progress at a second plenary meeting in December 2011.
At that meeting, the NTG reviewed the work of the three main working groups
and used the results to produce its seminal report issued in January 2012 – ‘My
Thinker’s Not Working’: A National Strategy for Enabling Adults with Intellectual Disability Affected by Dementia to Remain in Their Community and Receive
Quality Supports” (NTG, 2012; see Table 1). This report laid out the relevant
issues, spoke to the interface of the NTG to the work of the Advisory Council on
Alzheimer’s Research, Care, and Services, proposed the issuance of a national
dementia detection and screening instrument as well as sets of practice guidelines, and outlined a national action plan for improving dementia support services in the USA.
The ‘My Thinker’s Not Working’ report was distributed broadly throughout
the USA (and other countries) mostly via the Internet, although a limited number
of print copies of the report were made available for distribution to government
and other key public policy officials. The overall effect was the placement of issues related to people with intellectual disability on the table at many settings
where discussions about Alzheimer’s disease and related dementias were being
held.
Continuing Work. During the period 2012–2014, the NTG was active in identifying certain issues that warranted greater attention. In some instances, the
NTG encouraged other national organizations to address the issues, and in some
instances, its workgroups were charged with developing the products (see Table 1). So far, the NTG has engaged in the following activities:
• The NTG organized a series of educational workshops and webinars on the
topic of dementia and intellectual disability. NTG members are also involved
in special presentations at the annual meetings of various national associations and organizations.
• The NTG offered advice to a national certification body for programs serving
people with developmental disability. This organization (CARF, 2014) has
subsequently produced a new set of standards, “Older Adults and Older
Adults/Dementia Care Specific Population Designations” that are designed to
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assess individually tailored services that support adaptive aging and compensate for aging-related decline, such as seen in adults with intellectual disability and dementia.
• The NTG has developed a national curriculum for training personnel who
work for NGOs and organizations that provide services to adults with intellectual disability affected by dementia. Several levels of training materials are
still in development, including a core curriculum for personnel working directly with adults with dementia. Ancillary materials are also in development
for personnel who are ‘new hires’ or who are already employed and work with
adults with intellectual disability yet unaffected by dementia, or who might
be at risk.
Most importantly, the National Task Group developed an early detection and
screening administrative instrument, applicable particularly to adults with intellectual disability (Esralew et al., 2013). The instrument, the NTG-Early Detection Screen for Dementia (NTG-EDSD), was developed in response to requests
by family caregivers and NGOs for a tool useful to record observations of
changes in function. The NTG-EDSD has been found helpful in collating signal
health and function data in order to organize a symptom presentation for clinical
personnel and administrators to determine whether the observations of staff or
family caregivers merit more explicit assessment for MCI [mild cognitive impairment] or possible dementia or – alternatively – whether the signal behaviors
may be amenable to intervention and remediation (Zeilinger et al., in submission). Several language versions are available at www.aadmd.org/ntg/screening (see
Table 1).
The National Task Group acknowledged that dementia has a devastating impact on all people one way or another – including people with intellectual disability and the many families, friends, and staff involved with them – and has advocated before the National Advisory Council that it include concerns and
considerations for people with lifelong intellectual disability in any and all of its
documents, plans, and recommendations. The Task Group also maintains liaison
meetings with federal government officials charged with implementing selected
parts of the US National Plan and is a member of a national consortium of dementia advocacy and services provision groups.
The National Task Group acknowledged that Alzheimer’s disease and other
dementias affect adults with lifelong intellectual disability in similar ways as
they do other people, but sometimes have a more profound impact due to particular risk factors – including genetics, neurological injury, and deprivation.
Underlying its efforts is the belief that adults with intellectual disability require
the same early and periodic diagnostic services, community education, and
community-based supports for themselves, their caregivers, and the organizations responsible for them, as do other adults with dementia in the general population. Given this, the National Task Group has recommended that the NGOs and
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Table 1: Products of the National Task Group
Product

Description

Comments

‚My Thinker’s Not Working’:
A National Strategy for
Enabling Adults with
Intellectual Disability
Affected by Dementia to
Remain in Their Community
and Receive Quality Supports

A 36-page report
summarizing the state of play
with respect to dementia and
how it affects adults with
intellectual disability and
laying out an public policy
agenda and action plan.

Available from www.aadmd.
org/ntg

Guidelines for Structuring
Community Care and
Supports for People with
Intellectual Disability
Affected by Dementia

A consensus statement with
protocols outline suggested
best practices in a range of
activities supporting adults
with intellectual disability
residing in the community,
structured around a stagebased approach

Jokinen, J. Janicki,M.P., Keller,
S.M., McCallion, P., Force,
L.T. and the National Task
Group on Intellectual
Disability and Dementia
Practices. (2013). Guidelines
for structuring community care
and supports for people with
intellectual disability affected
by dementia. Journal of Policy
and Practice in Intellectual
Disability, 10(1), 1–28.
Also available as a handbook;
can be retrieved from www.
aadmd.org/ntg

NTG-Early Detection Screen
for Dementia and Manual

A 6-page administrative
screen for collating pertinent
behavior, function, health
status, and other relevant
information useful for preassessment of dementia.
Versions: English, German,
Italian, Greek, Spanish,
French, Dutch, Japanese

L. Esralew, M.P. Janicki,
M. DiSipio, N. Jokinen,
S.M. Keller and Members of
the National Task Group
Section on Early Detection and
Screening. (2013). National
Task Group Early Detection
Screen for Dementia (NTGEDSD) Manual. NADD
Bulletin, 16(3), 47–54

The National Task Group on
Intellectual Disability and
Dementia Practices
Consensus Recommendations
for the Evaluation and
Management of Dementia in
Adults with Intellectual
Disability

A consensus statement on
suggested practices by
medical personnel when
assessing an adult with
intellectual disability
presenting with possible
dementia.

Moran J.A., Rafii, M.S.,
Keller, S.M., Singh, B.K.,
Janicki, M.P., (2013). The
National Task Group on
Intellectual Disability and
Dementia Practices
consensus recommendations
for the evaluation and
management of dementia in
adults with intellectual
disability. Mayo Clinic
Proceedings, 88(8), 831–840.

Frequently Asked Questions
(FAQs)

Available from www.aadmd.
A listing of some 55
frequently asked questions and org/ntg
answers related to dementia
and intellectual disability.
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Table 2: Mechanics of Running a National Task Group
Function
Financial
Supports

Source
Originally the NTG was
supported by goodwill and the
contributions of the host
organizations setting it up, as
well as self-funding by members
or their work organizations

Comments
The NTG currently generates some
income from running workshops and
webinars, as well some contributions
from friendly organizations and funds
from grants. Funds are used to defray
meeting costs, printing, and support
some members to offer testimony at
government meetings

Communications Although the NTG held two
plenary site meetings (these
were underwritten by
organizations hosting the
meetings and by self-funding by
members) most communication
is via Internet using a webbased conferencing system.

An Internet conferencing system is
useful when members are dispersed
across a large area and it is not practical
to hold face-to-face meetings.

Production

Materials produced by the NTG
by its work groups is produced
to be able to be posted in its
website and then downloaded.
Some costs for print versions
were covered by the universities
participating in the NTG

All matter produced is available on the
NTG’s website – www.aadmd.org/ntg.
The costs of maintaining the website are
covered by the American Academy of
Developmental Medicine and Dentistry.

Member time

No members are paid by the
NTG for their time; all efforts
are pro bono.

Members donate their time to the extent
allowed or possible as per their NGOs or
organizations.

Governance

The NTG is led by a Steering
Committee composed of two
co-chairs and about 20 core
members.

The Steering Committee meetings once
a month via Internet conferencing. Any
major policy efforts or products in
development are sent to the full NTG
membership for input and comment.

local governmental authorities invest in increased home-based supports for caregivers who remain the primary caregivers for adults affected by dementia and
that small group community care models be expanded via an investment enabling NGOs to develop and maintain such care efforts, including developing
small community-based specialized ‘dementia capable’ group homes.
What is the viability of the model?
The NTG has been successful in many arenas, mostly in areas directly under
its control, such as its products and efforts. It was able to mobilize efforts of
a wide range of family members, professionals, academics, and NGO personnel
to provide volunteer time and expertise to attain its ends. Using a democratic
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participatory means was useful in fulfilling its goals, defining its activities, and
drawing upon members to coalesce around key issues. More difficult has been
affecting immediate change at the national government level as political barriers
remain to obtaining statutory authority for inclusion of people with disabilities
and dementia in all services, having a fair share of funds appropriated for research and services, and being fully integrated into various cross-cutting advocacy networks. However, work over the past three years is beginning to show
promise as receptivity to including intellectual disability in the national conversation has increased; national training initiatives now include intellectual disability among professional education topics; and the leadership of the NTG is increasingly consulted on matters related to disability and dementia. The NTG has
gained the recognition as the central group to confer and work with when there
is a concern with services and supports for people with intellectual disability
affected by dementia. It is expected that its lifespan, begun in 2010, ostensibly
will mirror that of the National Advisory Council and continue through to 2025.
The National Task Group has helped Alzheimer’s disease advocacy organizations acknowledge that dementia has a devastating impact on all people one way
or another – including people with intellectual disability and the many families,
friends, and staff involved as parents, siblings, advocates, and caregivers – and
has advocated before the National Advisory Council on Alzheimer’s Research,
Care, and Services to include concerns and considerations for people with lifelong intellectual disability in any and all documents, plans, and recommendations submitted to the government.
Even though it is limited in its scope due to not having a stable financial base
for its activities, the NTG has been successful in leveraging and constant tracking of federal activities related to the American National Plan to Address Alzheimer’s Disease and promoting activities related to intellectual disability among
the US Alzheimer’s Association, aiding national disability organizations to
heighten awareness of Alzheimer’s disease, and gaining greater acknowledgement from national professional groups. Its promotion of greater emphasis on
providing community-based supports and programs, and efforts given toward
improving services have helped improving understanding of dementia, alerting
to risk and early signs, adapting living environments, helping with futures planning (health and social care), aiding families who are carers, enhancing staff
skills – training with respect to dementia, quality checks in services, and providing stage related services.
Replication
With respect to replicating the model, strategies that might be undertaken by
nascent groups to tag onto a generic national effort to address dementia might
include the following: start with creating a core group of advocates and repre-
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sentatives from various sectors to agree on the need for a national voice on behalf
of older people with intellectual disability affected by dementia; look to affiliating with the national Alzheimer’s advocacy group (but avoid getting subsumed
by it as this may diminish its potential voice and impact); and mobilize a regional or national group to have a voice at any national discussions or actions. As
part of this process, solicit volunteers from a broad base to ensure that many
sectors of interest and concern are represented, realizing that not everyone will
be prepared to devote a great deal of time, but will want to be affiliated with the
group. Once establishing a distinct identity, agree on a message and what will be
the course of action; ensure that governmental policy figures are well briefed on
dementia and people with intellectual disability; and educate provider organizations and get a ‘buy-in’ from administrators and governance bodies.
The critical lesson is that this type of activity does not require a great deal of
money. The key is to find ‘sparks’ (activists) to lead the effort and get acceptance
of one or more key national associations or other respected bodies. Then, the
group should make sufficient noise to get noticed, energize affected people
(families, staff, self-advocates), and work to get recognized as a force in defining
the direction government and national organizations should take in addressing
Alzheimer’s disease.
When constructing this action, consider that it will be evolutionary and the
means employed to get things done must be flexible. Keep in mind also what
may be the critical evaluative features related to assessing its eventual impact.
The relevant questions to ask include: Have lives been improved? Have NGOs
been able to deliver more appropriate and worthy services? Are families better
off? Has a standard been set for how people with intellectual disability affected
by dementia should be seen and treated? Has there been a shift in thinking… and
in actual program changes? Has there been more attention paid to intellectual
disability issues within and by the various Alzheimer’s communities (researchers, advocates, public policy people, etc.)?
Conclusion
National Alzheimer’s disease targeting efforts, whether formal plans or go
vernmental and/or national organization initiatives, are effective devices in improving awareness of this insidious disease and providing needed services to
affected persons and their caregivers. As some persons with intellectual disabi
lity are at elevated risk for this disease (in particular those adults with Down
syndrome and head injury), it is important that any national dementia efforts
contain provisions for this group of adults. The lessons learned from the efforts
in the USA to create and maintain a national task group advocating for people
with intellectual disability show that low cost and earnest organized advocacy
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efforts have viability and can have an impact and potentially improve the quality
of lives of persons with intellectual disability affected by dementia.
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Viability of a dementia services advocacy effort for adults with
intellectual disability using a national task group approach
Abstract
The World Health Organization’s report, Dementia: A Public Health Priority, noted that the
number of people affected by dementia is significant and will continue to increase. The report
called on nations to address dementia impact reduction by developing national plans and undertaking public health initiatives. Special mention was made of the situation of people with intellectual disability, in particular those adults with Down syndrome, who manifest high risk for
Alzheimer’s disease and related dementias. In the USA, the National Task Group on Intellectual
Disabilities and Dementia Practices (NTG) was created to ensure that the needs and interests of
adults with intellectual and developmental disability who are affected by Alzheimer’s disease and
related dementias – as well as their families and friends – are taken into account as part of general
p population dementia health and public policy efforts. The NTG’s multifaceted advocacy efforts
included identifying best practices for providing care and services to affected adults with intellectual disability; (2) identifying a workable administrative dementia early detection and screening instrument; (3) producing educational materials of use to families, adults with intellectual
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disability, and NGOs; and (4) furthering public policy initiatives on dementia as it affects adults
with intellectual disability. This article describes the origins of one national dementia advocacy
group, its functions and what it has accomplished, as well its role with respect to national dementia
advocacy, as a prototype for other national efforts to promote the interests of adults with intellectual disability affected by dementia and improve the quality of their lives.
Key words: advocacy, community care, dementia, intellectual disability, national plans

SKUTECZNOŚĆ AKCJI ORĘDOWNICZEJ NA RZECZ WSPIERANIA DOROSŁYCH
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ DOTKNIĘTYCH
DEMENCJĄ. WYKORZYSTANIE PODEJŚCIA KRAJOWEJ GRUPY ROBOCZEJ
Streszczenie
W swoim raporcie zatytułowanym Demencja: Priorytet publicznej służby zdrowa Światowa
Organizacja Zdrowia zwraca uwagę, że liczba osób dotkniętych demencją jest wysoka i będzie
rosła. Dokument wzywa narody do zajęcia się kwestią ograniczenia skutków demencji poprzez
opracowanie ogólnokrajowych planów działania oraz podjęcie odpowiednich inicjatyw w ramach
publicznej służby zdrowia. Raport zwraca też szczególną uwagę na sytuację osób z niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza dorosłych z zespołem Downa, u których ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera i związanej z nią demencji jest wysokie. W Stanach Zjednoczonych
utworzono Krajową Grupę Roboczą ds. Niepełnosprawności Intelektualnej i Demencji (NTG),
która ma gwarantować, że potrzeby oraz interesy osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami rozwojowymi dotkniętych chorobą Alzheimera i związaną z nią
demencją – a także potrzeby oraz interesy ich rodzin i przyjaciół – będą uwzględniane w inicjatywach dotyczących demencji realizowanych w stosunku do ogółu ludności, a podejmowanych
przez służbę zdrowia i w ramach polityki publicznej. Wielopłaszczyznowe działania orędownicze
NTG obejmowały: (1) określenie najlepszych praktyk dla zapewnienia opieki i świadczeń dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną dotkniętym demencją; (2) opracowanie nadającego się do wykorzystania narzędzia administracyjnego do badań przesiewowych w kierunku
wczesnego wykrywania demencji; (3) opracowanie materiałów edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin oraz organizacji pozarządowych; (4) promowanie inicjatyw polityki publicznej związanych z demencją i jej wpływem na osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną. Artykuł opisuje powstanie krajowej grupy działającej na rzecz dorosłych
osób z niepełnosprawnością intelektualną dotkniętych demencją, jej zadania i osiągnięcia, a także rolę w działaniach krajowego orędownictwa na rzecz osób chorych na demencję jako pierwowzór dla innych inicjatyw krajowych mających na celu zadbanie o interesy osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i z demencją oraz poprawę jakości ich życia.
Słowa kluczowe: orędownictwo, opieka pozaszpitalna, demencja, niepełnosprawność intelektualna, plany ogólnokrajowe
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Paradygmatyczne aktualizacje
we współczesnej surdopedagogice
Paradygmaty w naukach społecznych i humanistycznych
W każdej nauce niezbędne jest określenie aktualnego paradygmatu, czyli teorii
dostarczającej modelowych rozwiązań ludziom uprawiającym określoną dyscyplinę naukową (T. Kuhn, 1968). Zbigniew Kwieciński (2000) definiuje paradygmat
jako zbiór ostatecznych przesłanek w wyjaśnianiu pewnego obszaru rzeczywistości, przyjęty w społeczności uczonych, a następnie upowszechniony wśród ludzi
korzystających z dorobku nauki. Otto Speck (2005, s. 37) zauważa, że paradygmat
to „zbiór podstawowych, wzajemnie powiązanych założeń i reguł, który pomaga
w lepszym rozwiązaniu aktualnego problemu naukowego, niż to było dotychczas
możliwe”. W tej ostatniej definicji zaznaczona jest wartość aktualności zagadnienia oraz możliwości rozwiązywania danego problemu w określonym czasie.
Pytanie o paradygmatyczne aktualizacje staje się niezbędne wówczas, gdy
obserwujemy kryzys w danej dziedzinie wiedzy, a dotychczasowe wyjaśnienia
nie wystarczają do wytłumaczenia badanych zjawisk. Thomas Kuhn (1968), pisząc o paradygmatach w naukach ścisłych, podaje, że kryzys powoduje upadek
starego paradygmatu i zastąpienie go przez nowy. Nauki humanistyczne i społeczne są pod tym względem odmienne. Wielu badaczy (A. Krause, 2010; B. Śliwerski, 2009) zauważa, że są one wieloparadygmatyczne, co oznacza, że dotychczas obowiązujący paradygmat, który funkcjonował w otoczeniu innych
wyróżniających się paradygmatów, nie tyle zostaje obalony i unieważniony, ile
schodzi na dalszy plan, a na plan pierwszy wybija się taki, który dotąd mógł być
jednym z pobocznych.
Paradygmaty w surdopedagogice
Początki surdopedagogiki jako dziedziny nauki można upatrywać w pojawieniu się prób praktycznego rozwiązania problemów dotyczących funkcjonowania
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osób z uszkodzonym słuchem, wraz z którymi pojawiła się też próba teoretycznego uporządkowania problematyki, zastosowania wyjaśnień, postawienia
tez. Zasadniczym przedmiotem rozważań naukowych od stuleci była kwestia
uszkodzenia słuchu w połączeniu z używaniem języka mówionego. Historyczne ujęcie tej problematyki zostanie jednak – ze względu na ograniczone ramy
opracowania – pominięte, a szczegółowiej będzie potraktowany okres, w którym zarysowują się zmiany paradygmatyczne mające wpływ na obecną teorię
i praktykę surdopedagogiczną.
Próby usystematyzowania wiedzy o paradygmatach w surdopedagogice pojawiają się w opracowaniach różnych autorów polskich i zagranicznych. W polskiej
literaturze przedmiotu rozważania dotyczące paradygmatów można odnaleźć m.in.
w publikacjach Bogdana Szczepankowskiego, Czesława Dziemidowicza i Katarzyny Pluteckiej. Ostatnia z wymienionych osób koncentruje się jedynie na odniesieniu
do paradygmatów pedeutologicznych w analizowaniu kompetencji niezbędnych
w zawodzie surdopedagoga, a mianowicie do paradygmatu człowieczeństwa, autorytetu wyzwalającego, samokształcenia, poczucia odpowiedzialności, pomocy pomagającemu i samoaktualizacji (K. Plutecka, 2005, 2006). Szczepankowski (1999,
s. 221) z kolei zauważa, że w Polsce przez wiele dziesięcioleci dominowała „doktryna adaptacyjna, utrwalająca istniejące modele życia społecznego, wyznaczająca
osobom niepełnosprawnym określone miejsce, zgodne z poglądami na temat ich
możliwości”. Potwierdza to literatura naukowa z tamtego okresu. Kazimierz Kirejczyk (1967), pisząc o sytuacji dzieci niesłyszących, zwraca uwagę na fakt, że kluczowym elementem ich wszechstronnego rozwoju jest rozwój umysłowy. Jednakże,
co znamienne dla wcześniejszych dziesięcioleci, jest on łączony z rozwojem języka
mówionego, bez którego możliwość rozwoju intelektualnego, wzbogacania wiedzy
o świecie oraz integracji społecznej była oceniana nisko. (Takie postrzeganie roli
języka mówionego w rozwoju człowieka zostało zaakcentowane już na kongresie
w Mediolanie w 1880 r. Podczas tego kongresu słyszący nauczyciele dzieci głuchych, pochodzący głównie z Włoch, Francji i Niemiec, przyjęli rezolucję, w której
stwierdzili, że w nauczaniu dzieci z wadą słuchu powinna być wykorzystywana
jedynie metoda oralna, co spowodowało wycofywanie języków migowych ze szkół
dla niesłyszących; H. Lane, 1996a; B. Szczepankowski, 1999). Można sformułować
tezę, że królował wówczas paradygmat próby przezwyciężenia defektu poprzez rehabilitację o nastawieniu oralnym. Przez niemal cały XX w. panowało to właśnie
podejście, które nie pozwalało niesłyszącym na pełne i swobodne wyjście poza
świat wyznaczony im przez słyszących.
Tradycjonalistyczne i nieaktualne paradygmaty w surdopedagogice zdemaskował Dziemidowicz (1996), który tradycyjną surdopedagogikę nazywa „logopedyczną”. Jego zdaniem, pierwszym paradygmatem jest skupienie się na rozwoju
mowy, który ma łagodzić skutki uszkodzenia słuchu, ale w rezultacie często powoduje wtórne zaburzenia w rozwoju. Paradygmat integracji opiera się według
tego autora na błędnych przesłankach, że dziecko niesłyszące nie stanowi części
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wspólnoty ludzkiej, w związku z czym nie ma racji bytu. Likwidacja rzekomej
izolacji okazuje się zatem przyczyną prawdziwej izolacji dziecka. Kolejnym paradygmatem jest wyznaczanie dziecku z wadą słuchu miejsca w przestrzeni na podstawie tejże wady oraz przystosowywanie do wymogów środowiska (dziecko
może osiągnąć wyznaczony cel – przestać być „ciężarem”; jest to „aktywność
ujemna”). Język tradycyjnej surdopedagogiki, jak dowodzi Dziemidowicz (tamże), przesycony jest paradoksami: humanistyczne hasła akceptacji kalectwa ścierają się z ciągłymi próbami likwidowania wszelkich przejawów odmienności.
Sprzeczność pojęć powoduje chaos uniemożliwiający sprecyzowanie programu
naukowego surdopedagogiki. Paradygmat uniformizacji, dorównywania niesłyszących do słyszących, który opierał się na wykorzystywaniu resztek słuchu, ćwiczeniach logopedycznych, mowie jako podstawowym środku komunikacji, okrojonym programie nauczania, stawał się obowiązujący nie tylko wśród specjalistów.
„Błędne metody i zasady wychowania instytucjonalizują się i upowszechniają
stając się prawem instytucji i obowiązkiem środowiska” (tamże, s. 45). Niepowodzenia surdopedagogiki zostały uwiecznione w postaci „psychologii głuchych”
opisującej ograniczenia intelektualne i rozwojowe osób niesłyszących (tamże).
W literaturze światowej paradygmat tradycyjny surdopedagogiki nazywany
jest klinicznym (P.V. Paul, D.F. Moores, 2010), patologiczno-medycznym
(L. Simms, H. Thumann, 2007), pozytywistycznym (Y. Wang, 2010; P.M. Brown,
L. Paatsch, 2010). Opierał się on generalnie na uznawaniu głuchoty jako patologii, skupieniu się na eliminowaniu odmienności, przybliżaniu głuchych do sposobu funkcjonowania słyszących, uczeniu ich głównie języka mówionego i podporządkowaniu całej rehabilitacji temu celowi. Rozpatrywał uszkodzenie słuchu
nie tylko jako powodujące ograniczenia w porozumiewaniu się, lecz także jako
wtórnie negatywnie wpływające na ogólny rozwój dziecka.
Paradygmat ten pokrywa się z paradygmatem tradycyjnym dominującym
w całej pedagogice specjalnej, który – o czym pisał Amadeusz Krause (2010,
s. 95–104) – oparty był na biologizmie (rozumianym jako sprowadzanie niepełnosprawności do wymiaru defektu), nadrzędności celów rehabilitacyjnych, badaniach pozytywistycznych oraz założeniu, że przystosowanie osoby niepełnosprawnej do życia w społeczeństwie jest najważniejsze. Paradygmat tradycyjny
(medyczny, logopedyczny, patologiczny) nastawiony był na rozwiązywanie problemów uszkodzenia słuchu, ale głównie poprzez stawianie osobom głuchym
wymagań dotyczących jak najlepszego przystosowania się do warunków oferowanych przez społeczeństwo. Rola słyszących polegała zaś na próbach „naprawiania” niesłyszących. Rozwojowi i panowaniu tego paradygmatu sprzyjała
i nadal sprzyja medycyna wraz ze wszelkimi nowoczesnymi możliwościami
usprawniania uszkodzonego narządu słuchu. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci nastąpił ogromny postęp w naukach medycznych i technicznych. Powstało wiele nowoczesnych urządzeń wspomagających słyszenie, a wraz z coraz doskonalszymi implantami ślimakowymi czy pniowymi, które wszczepiane do
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ucha środkowego lub pnia mózgu zastępują niesprawne części narządu słuchu,
pojawiła się nadzieja, że uszkodzenie słuchu może być zupełnie likwidowane.
Zmiany spowodowane wzbogacaniem wiedzy na temat uszkodzenia słuchu
oraz funkcjonowania ludzi z tego typu niepełnosprawnością przeobrażają rzeczywistość surdopedagogiczną. Wydawałoby się, że rozwój techniki i nauk medycznych sprawi, że paradygmat medyczny zostanie ostatecznie umocniony.
Tak się jednak nie stało. Okazało się, że nie wszyscy ludzie z uszkodzonym
słuchem chcą się stać słyszącymi. Możliwość wszczepiania implantów ślimakowych lub pniowych, które z punktu widzenia człowieka słyszącego mogą się
wydawać niezbędnym ratunkiem dla niesłyszących, przez część głuchych odbierana była negatywnie (B.P. Tucker, 1998; E. Dolnick, 1993). To w tym właśnie
środowisku upatrywać można początki konkurencyjnego paradygmatu.
Paradygmat rywalizujący z tradycyjnym uwzględnia odmienność kulturową
i językową niesłyszących. Jego pojawienie się inspirowane było przez rosnącą
świadomość samych głuchych, jak i przez doniesienia naukowe dotyczące języka migowego, które podniosły rangę tego genialnego tworu ludzi niesłyszących.
Badania Williama Stokoe’a i następców (C. Padden, T. Humphries, 1988; wyniki
badań prowadzonych w Polsce – np. P. Tomaszewski, 2004; P. Tomaszewski,
P. Rosik, 2003, 2007) pokazały, że jest on naturalnym, żywym językiem, zróżnicowanym oraz zupełnie odmiennym od języków mówionych, dzięki któremu
można przekazać nieskończoną ilość informacji. To z kolei pozwoliło spojrzeć
na posługującą się nim społeczność jak na mniejszość językową (często dwujęzyczną, bo używającą języka mówionego jako drugiego) oraz jak na ludzi odmiennych pod względem kulturowym. Kluczową kwestią stało się definiowanie
głuchoty w kategoriach odmienności, a nie deficytu, a także poszukiwanie alternatyw dla edukacji dzieci z wadą słuchu (L. Simms, H. Thumann, 2007; H. Lane,
1996b; D.G. Mason, 1994). Za ważną datę sankcjonującą pojawienie się tego paradygmatu można uznać opublikowanie przez UNESCO Consultation on Alternative Approaches for the Education of the Deaf w 1984 r. Dokument upowszechniał, uprawomocniał, a nawet czynił obowiązkowym uwzględnianie
nowej perspektywy. Pojawiły się postulaty zrewidowania dotychczasowego podejścia do edukacji niesłyszących dzieci, zmiany paradygmatu bazującego
przede wszystkim na medyczno-patologicznej perspektywie na paradygmat
opierający się na perspektywie uwypuklającej odmienność kulturową i dwujęzyczność niesłyszących (L. Simms, H. Thumann, 2007). W upowszechniającym
się modelu badacze zaczęli demaskować niekorzystny wpływ słyszących na
osoby z wadą słuchu – pozory pozytywnego działania.
Okres współczesny
Obecnie żyjemy w dobie ścierania się obu głównych paradygmatów, co zauważają liczni autorzy (P.V. Paul, D.F. Moores, 2010; D.G. Mason, 1994;
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M.A. Harvey, 1985). Ta zmiana dostrzegana jest też w Polsce. Napięcia powstające w wyniku rywalizowania paradygmatów mają duży wpływ zarówno na
teorię surdopedagogiki, jak i na prowadzone badania oraz działania praktyczne
kierowane do osób niesłyszących. Trudno pogodzić sprzeczności, które w związku z tym się pojawiają. Wielu badaczy zajmujących się problemami ludzi
z uszkodzonym słuchem dowodzi, że napięcie i sprzeczność między paradygmatami w surdopedagogice powinny zostać po prostu zaakceptowane (P.V. Paul,
D.F. Moores, 2010; Y. Wang, 2010; M.A. Harvey, 1985). Rzeczywistość surdopedagogiczna, podobnie jak całej pedagogiki specjalnej i nauk humanistycznych,
jest wieloparadygmatyczna i taka być powinna. To właśnie zakłada upowszechniany paradygmat humanistyczny, w którym – według Krausego (2010, s. 167–
174) – uprawomocnia się m.in. społeczną konstrukcję rzeczywistości, zgodę na
wielość i różnorodność interpretacyjną w opisie świata, zauważa się równouprawnienie różnych dróg poznania (również poprzez stworzenie opozycji do
pozytywistycznego absolutyzmu), uznanie pluralizmu ontycznego i rezygnację
z dogmatu teoriopoznawczego oraz krytyczne spojrzenie na procesy edukacyjne. Autor (tamże, s. 181–182) wyróżnia w paradygmacie humanistycznym paradygmaty szczegółowe: (1) społeczny paradygmat niepełnosprawności, (2) normalizacyjny, (3) emancypacyjny i (4) dotyczący badań – jakościowy, inaczej:
interpretatywny.
Społeczny paradygmat niepełnosprawności
Ten szczegółowy paradygmat postuluje uwzględnienie perspektywy społecznej. W przypadku osób z uszkodzonym słuchem, szczególnie porozumiewających się na co dzień językiem migowym, należy zauważyć, że są to ludzie niepełnosprawni tylko w kontakcie ze słyszącym. Z podobną sytuacją mamy do
czynienia w przypadku człowieka słyszącego, który staje się identycznie, czyli
językowo, niepełnosprawny w kontakcie z niesłyszącym (B. Szczepankowski,
1999). Zbieżne jest to ze spostrzeżeniem Mariny Zalewskiej (1998), która określa niesłyszące dziecko jako „okaleczone słuchowo”, a matkę – jako „okaleczoną
słownie”. W związku z tym ważny okazuje się postulat, by rozpatrywać głuchotę jako konstrukt społeczny (Ch. Obasi, 2008).
Kontekst społeczny sprowadza się również do uznania niesłyszących porozumiewających się językiem migowym za ludzi odmiennych pod względem językowym i kulturowym oraz zaakceptowania możliwości rozwoju identyfikacji ze
społecznością głuchych. Jednakże, z drugiej strony, chodzi też o to, by zauważać
zróżnicowanie grupy ludzi z uszkodzeniem słuchu (są wśród nich ludzie posługujący się językiem mówionym, fonogestami, a także ci, którzy ogłuchli, ale ich
identyfikacja ze światem słyszących nadal istnieje). Należy pamiętać, że nawet
w samej społeczności głuchych istnieje bardzo duża różnorodność. Goedele A.
De Clerc (2010) pisze o dużym zróżnicowaniu niesłyszących pod względem pochodzenia, rasy, płci itp., na co wskazują badania prowadzone w różnych krajach.
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Paradygmat normalizacyjny
Ten paradygmat połączony jest ze społecznym paradygmatem niepełnosprawności i dotyka w dużej mierze kwestii edukacyjnych. Nowe podejście zakłada używanie wszelkich możliwych form porozumiewania się w celu odniesienia sukcesu,
jakim jest nawiązanie kontaktu z niesłyszącym dzieckiem. Mieści się to w pojemnej formule komunikacji totalnej (A. Korzon, 1996). Takie podejście ma szczególne
znaczenie w procesie edukacji, który można uznać za podstawowy obszar wymagający normalizacji w życiu niesłyszących. Lawrence Siegel (2000) pisze o dostosowaniu komunikacji do potrzeb konkretnego dziecka jako o fundamencie jego
rozwoju. Nabyty język staje się narzędziem sukcesu w przyszłym życiu. Dzieci
mają różne potrzeby komunikacyjne – łączy je jedno: wszystkie mają potrzebę komunikowania się i to należy im zapewniać. Różnice w sposobie porozumiewania
się nie mogą być odbierane jako niepełnosprawność w komunikacji (tamże). Można
mówić o dostosowaniu sposobu porozumiewania się do dziecka, a nie dziecka do
powszechnie przyjętego sposobu porozumiewania. Wówczas otrzymuje ono szansę
na prawidłowy i maksymalny rozwój swojego potencjału.
Dążenia normalizacyjne zauważyć można również w działaniach społeczności głuchych, którzy upatrywali szansę na normalne funkcjonowanie w uzyskaniu przywilejów przysługujących mniejszościom językowym i kulturowym. Te
prawa dałyby im możliwość samorealizacji bez rezygnowania z bycia odmiennym. Część niesłyszących urzeczywistniała ten postulat poprzez odrzucenie
praw przysługujących osobom niepełnosprawnym (H. Lane, 1996a; C. Padden,
T. Humphries, 1988, 2005).
Paradygmat emancypacyjny
Paradygmat emancypacyjny ma szczególne znaczenie, jeżeli weźmiemy pod
uwagę chociażby spostrzeżenia Harlana Lane’a (1996a) dotyczące ucisku, jakiego doświadczają niesłyszący ze strony słyszących. Autor porównuje słyszących
do kolonizatorów, a niesłyszących do ludów kolonizowanych. Uznaje, że audyzm jest „sposobem, za pomocą którego słyszący dominują, dokonują restrukturyzacji i sprawują władzę nad społecznością głuchych” (tamże, s. 68).
Paradygmat ten można rozpatrywać jedynie w kontekście społeczności głuchych i ich dążeń do wyzwolenia spod wpływów słyszących, chęci osiągania włas
nych celów życiowych, możliwości posługiwania się naturalnym językiem migowym. Jednakże trzeba również zwrócić uwagę – o czym wspomniano już wcześniej
– na fakt ogromnego zróżnicowania grupy osób z uszkodzonym słuchem, na ich
odmienne potrzeby i dążenia. Paradygmat emancypacyjny należy w tym kontekście odczytywać jako wołanie o przyzwolenie na tak dużą różnorodność.
Paradygmat interpretatywny
Ostatni z paradygmatów szczegółowych pozwala uwzględnić nowoczesną
perspektywę badawczą. Napięcia między ścierającymi się obecnie paradygma-
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tami mają wpływ nie tylko na codzienną praktykę dotyczącą wspierania osób
z uszkodzonym słuchem, lecz także na badania prowadzone w tej grupie ludzi
(P.V. Paul, D.F. Moores, 2010). Przy badaniach tych warto się zatrzymać, ponieważ poruszają one istotne kwestie. Pojawienie się paradygmatu interpretatywnego, a wraz z nim badań jakościowych, doprowadziło do:
–– uwzględnienia możliwości ukazania indywidualnych przeżyć, sposobu interpretowania świata przez niesłyszących;
–– większego prawdopodobieństwa dotarcia do grupy badawczej;
–– zaangażowania głuchych badaczy, co dało wgląd od wewnątrz w społeczność
niesłyszacych (S. Jones, 2004; C. Padden, T. Humphries, 2005) i jest wyrazem wcielania w życie paradygmatu emancypacyjnego. Możliwe stało się zatem szukanie odpowiedzi na pytania, jaki jest sposób postrzegania świata
przez ludzi głuchych czy też jak głusi konstruują swoją wiedzę o świecie
(G.A. De Clerc, 2010);
–– większego prawdopodobieństwa znalezienia rozwiązania problemów społecznych (D.M. Mertens, 1991), głównie poprzez zaangażowanie tych, którzy
są tym najbardziej zainteresowani, czyli niesłyszących;
–– w odniesieniu do problematyki szkolnictwa – stworzenia możliwości rozpoznania poszczególnych sytuacji, dostosowania podejścia do danej sytuacji
edukacyjnej, określenia możliwości konkretnych uczniów; wieloparadygmatyczność to także szansa zastosowania różnych podejść badawczych w celu
poszukiwania odpowiedzi na pytania badawcze (tamże);
–– demaskowania wpływu filozofii i wartości ludzi słyszących na wyniki badań
i sposób przedstawiania funkcjonowania ludzi z uszkodzonym słuchem.
Podsumowanie
Współczesne trendy w surdopedagogice oscylują między dwoma paradygmatami. Wyraźnie widać przesuwanie się od czysto medycznego ujęcia do pokazywania perspektywy społeczno-kulturowej. W rehabilitacji dziecka daje się z kolei zauważyć odejście od koncentracji na dziecku i jego deficycie do obejmowania
działaniami całej rodziny i jej szczególnej sytuacji. Ważne staje się ujmowanie
uszkodzenia słuchu wielodyscyplinarnie (wada ta nie jest jedynie problemem
medycznym czy pedagogicznym, lecz stanowi też zjawisko językowe, kulturowe, społeczne). Zmiana polega również na dostrzeżeniu odmienności kulturowej
głuchych, przejściu od postrzegania wszystkich ludzi z uszkodzonym narządem
słuchu jako obywateli danego kraju do postrzegania przynajmniej części z nich
jako obywateli państwa należących do mniejszości językowej i kulturowej, co
jest wyrazem upowszechniania się paradygmatu emancypacyjnego. Uwzględnienie perspektywy językowej i kulturowej to także docenienie roli języka migowego oraz wszelkich innych sposobów porozumiewania się z człowiekiem
z wadą słuchu, czyli przejście od czystego oralizmu narzuconego na kongresie
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w Mediolanie w 1880 r. do uznania tego, co wytyczyło UNESCO sto lat później.
Przyjmując różnorodność porozumiewania się, należy brać pod uwagę możliwości człowieka niesłyszącego oraz konieczność dostosowania komunikacji do
jego potrzeb. W praktyce edukacyjnej powinno to oznaczać, że to uczeń niesłyszący, a nie nauczyciel stosujący dany sposób porozumiewania się, wyznacza
metodę wzajemnej komunikacji.
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PARADYGMATYCZNE AKTUALIZACJE WE WSPÓŁCZESNEJ
SURDOPEDAGOGICE
Streszczenie
Artykuł prezentuje spojrzenie na surdopedagogikę w historycznym kontekście. Ukazuje przemiany, jakie zachodzą w samej surdopedagogice, na tle zmian zachodzących w pedagogice ogólnej oraz pedagogice specjalnej. W tekście omówione zostały nieaktualne paradygmaty wraz
z uzasadnieniem błędności ich założeń. Przedstawiono również współczesne paradygmaty surdopedagogiki: społeczno-kulturowy, normalizacyjny, emancypacyjny i interpretatywny. Artykuł
podkreśla potrzebę akceptacji ścierania się dwóch głównych paradygmatów: medycznego i społeczno-kulturowego. Pozwalają one maksymalnie, a jednocześnie z humanistycznym szacunkiem
pomagać osobom z uszkodzonym słuchem.
Słowa kluczowe: uszkodzenie słuchu, zmiana paradygmatu, surdopedagogika

PARADIGMATIC REVISIONS IN CONTEMPORARY DEAF EDUCATION
Abstract
The main goal of the article is to present deaf education in a historical context. It depicts the
transformations which are occurring in deaf education itself in comparison with the changes
which are taking place both in general and special education. The article discusses outdated paradigms and false assumptions behind them. It also presents the contemporary paradigms of deaf
education: socio-cultural, normalization, emancipatory and interpretative paradigms. The article
emphasizes the need for accepting the clash of the two paradigms: the medical paradigm and the
socio-cultural one. It is argued that they allow the most effective and, at the same time, the most
respectful ways of helping people with hearing impairments.
Key words: hearing impairments, change of the paradigm, deaf education
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Rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością
intelektualną w świetle współczesnych
paradygmatów pedagogiki specjalnej
Wprowadzenie
Pedagogika specjalna, choć jest nauką o stosunkowo niedługiej historii, podlega stałej ewolucji, której kierunki wyznaczane są przez obecne w danym okresie paradygmaty. Można przy tym dostrzec zależność między zmianami zachodzącymi w ujęciach teoretycznych właściwych tej dyscyplinie a przeobrażeniami
rzeczywistości społecznej. Zależność ta ma charakter obustronny, gdyż, z jednej
strony, pedagogika specjalna i inne nauki (np. medyczne, społeczne, psychologiczne, prawne) zajmujące się człowiekiem z niepełnosprawnością wpływają na
postawy społeczne, działania i rozwiązania w zakresie rehabilitacji, edukacji
i wsparcia tych osób, z drugiej – rzeczywistość społeczna wraz z podejmowanymi w niej oddolnymi inicjatywami oddziałują na pedagogikę specjalną jako dyscyplinę naukową (K. Ćwirynkało, A. Żyta, 2013).
Kategoria paradygmatu naukowego w pedagogice ma zwykle szerokie znaczenie. Przyjmuje się, że jest to „zbiór podstawowych, wzajemnie powiązanych
założeń i reguł, który pomaga w lepszym rozwiązaniu aktualnego problemu naukowego, niż to było dotychczas możliwe” (O. Speck, 2005, s. 37), i który stanowi „określone podejście i zasób wiedzy głównego nurtu myśli zawartej w podręcznikowych analizach badaczy i przyjętych przez społeczność naukową
w danym czasie” (B. Śliwerski, 2009, s. 28). Na gruncie polskim przeobrażenia
paradygmatyczne w pedagogice spowodowane zostały przez transformację społeczno-ustrojową w 1989 r. i wiązały się z odejściem od paradygmatu pozytywistycznego, który dominował w nacechowanej ideologicznie monistycznej pedagogice socjalistycznej, na rzecz paradygmatu humanistycznego (B. Śliwerski,
2003). Wyodrębnienie się nowego paradygmatu obserwowane jest również
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w szczegółowych dyscyplinach pedagogiki, w tym w pedagogice specjalnej
(Cz. Kupisiewicz, 1994; B. Śliwerski, 2003, 2009; O. Speck, 2005; W. Dykcik,
2009; A. Krause, 2010). Nowoczesna, humanistyczna orientacja widoczna w tej
ostatniej (także w pedagogice osób z niepełnosprawnością intelektualną) pozwoliła na wyodrębnienie się (w ramach paradygmatu dominującego – humanistycznego) czterech paradygmatów szczegółowych: społecznego paradygmatu
niepełnosprawności, paradygmatu normalizacyjnego, emancypacyjnego i jakościowego, czyli interpretatywnego (A. Krause, 2010).
Niniejsze opracowanie stanowi analizę kwestii rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście wymienionych paradygmatów
szczegółowych. Nie ulega wątpliwości, że zmiany we wspomnianym zakresie,
pomimo tego, że budzą kontrowersje, uznać można za znaczące i gwałtowne. Przeobrażenia dokonujące się w teorii nauk, których podmiotem są osoby
z niepełnosprawnością intelektualną (w tym pedagogiki specjalnej), w rozwiązaniach legislacyjnych (aktach prawnych – także te o zasięgu międzynarodowym – akcentujących prawa, niezależność, wolność wyboru i inkluzję osób
z niepełnosprawnością), jak również w społecznym podejściu do takich osób
doprowadziły do stopniowego wzrostu liczby dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie, którzy są rodzicami (np. T. Booth, W. Booth, 1996; D. McConnell, G. Llewellyn, 2002). Wzrost ów jest szczególnie widoczny w krajach zachodnich. Dla przykładu, dane z badań prowadzonych w Wielkiej Brytanii
w latach 2003–2004 pokazały, że spośród 2898 osób z niepełnosprawnością
intelektualną w wieku 16–91 lat 9% kobiet i 6% mężczyzn było rodzicami
(E. Emerson i in., 2005), i spodziewać się można, że odsetek ten będzie wzrastał (H. Cleaver, D. Nicholson, 2007). Uwagę zwraca jednak duży odsetek
(według różnych danych mieszczący się w granicach 40–60%) rodziców z niepełnosprawnością intelektualną, którym sądownie odebrano prawo do opieki
nad dziećmi (tamże). Uwzględniając ten fakt, warto się przyjrzeć bliżej różnym zagadnieniom związanym z rodzicielstwem osób z tym rodzajem niepełnosprawności (np. postawom i przekonaniom społecznym w odniesieniu do
takiego rodzicielstwa, problemom rodziców z intelektualną niepełnosprawnością, wsparciu społecznemu oferowanemu rodzicom z niepełnosprawnością
intelektualną i ich dzieciom, podejściom naukowym stosowanym w badaniach
poświęconych temu zjawisku) w świetle opisanych przez Amadeusza Krausego (2005, 2010) przeobrażeń widocznych w pedagogice specjalnej.
Paradygmat społeczny a rodzicielstwo osób z intelektualną
niepełnosprawnością
Rozważania na temat społecznego paradygmatu niepełnosprawności w kontekście rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością intelektualną wymagają zatrzymania się przy dwóch kwestiach. Są to socjokulturowe uwarunkowania
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niepełnosprawności (rozumianej jako niekorzystna sytuacja osoby niepełnosprawnej) oraz podejście do niepełnosprawności (w tym sprawy rodzicielstwa
osób z intelektualną niepełnosprawnością) jako problemu społecznego, który
wymaga od społeczności jakiejś reakcji (uznanie wsparcia za obowiązek społeczeństwa).
Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, tj. „odbiologizowanie” niepełnosprawności
intelektualnej i zwrócenie uwagi na jej podłoże socjokulturowe, analizy teoretyczne i doniesienia badawcze dotyczące tego problemu mają dość długą historię. Początków zmian można się dopatrzyć już w koncepcji Bengta Nirjego
(1969, za: J. Kirenko, M. Parchomiuk, 2006), który rozpatrywał tę niepełnosprawność w trzech wymiarach: psychicznym (sama niepełnosprawność wynikająca z faktu uszkodzenia centralnego układu nerwowego), społecznym (ograniczenie możliwości funkcjonowania wskutek wadliwych warunków życia),
a także świadomości własnego upośledzenia, hamującej rozwój i aktywność
społeczną. Społeczny kontekst wyraźnie podkreślono również w biopsychospołecznej koncepcji niepełnosprawności, która została opracowana w 1997 r. przez
Światową Organizację Zdrowia (za: T. Majewski, 1999). Opisane przez WHO
podejście odpowiada funkcjonalnemu rozumieniu intelektualnej niepełnosprawności (przyjętemu przez Amerykańskie Towarzystwo do spraw Niepełnosprawności Intelektualnej i Rozwojowej; R. Luckasson i in., 2002; R. Schalock
i in., 2010; M. Wehmeyer, 2012). Zgodnie z tym rozumieniem niepełnosprawność traktowana jest jako funkcja interakcji między osobistymi umiejętnościami
a środowiskiem, w którym osoby z niepełnosprawnością żyją, uczą się, pracują,
oraz wsparciem, które otrzymują. Oznacza to, że o niepełnosprawności intelektualnej decydują nie tyle (lub nie tylko) indywidualne możliwości danej osoby,
ile otaczające ją środowisko, które może stawiać ją w bardziej bądź mniej korzystnej sytuacji w społeczeństwie. Opisywane tu stanowisko nie ogranicza się
więc jedynie do podejścia adaptacyjnego, które dopatruje się przyczyn zaburzeń
w środowisku. Zasadna będzie teza, że dana osoba może – pomimo swoich
mniejszych bądź większych ograniczeń – być niepełnosprawna lub nie, gdyż
o jej sytuacji (bardziej lub mniej korzystnej) w dużej mierze decyduje otaczające
ją środowisko.
Obecnie przyjmuje się, że zasadniczym celem nowego, obywatelskiego modelu postrzegania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną powinna
być już nie zmiana zachowania jednostki, lecz zmiana postaw społecznych i środowiska (A. Firkowska-Mankiewicz, 2006, s. 14). Wzięcie pod uwagę przedstawionych tu analiz skłania do zatrzymania się przy dokonujących się przeobrażeniach w zakresie postaw wobec osób z niepełnosprawnością w ogóle, osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz przekonań społecznych w kwestii rodzicielstwa tych osób. Dostępne badania postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych, w tym wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, prezentowanych przez społeczeństwo polskie pokazują zarysowujący się wzrost
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tendencji prointegracyjnych już w latach 1978–1993 (A. Ostrowska, 1997). Kolejne lata przynoszą dalszy wzrost zachowań tolerancyjnych, stopniowe odrzucanie mechanizmów stygmatyzujących, większą otwartość na odmienność,
a także rosnącą przystępność różnych form kultury. Co jednak należy dodać, nie
wszystkie zmiany są korzystne. Do tych negatywnych zaliczyć dziś można deprecjację norm społecznych, osłabienie roli rodziny (w tym patologizację tej
ostatniej), „ekonomizację” pomocy społecznej czy ograniczenie opiekuńczej
roli państwa (A. Krause, 2005). Trzeba zmierzyć się z pytaniami o podstawowym znaczeniu dla tego tekstu: (1) Czy istnieje związek między przyjęciem
określonego modelu niepełnosprawności intelektualnej a stosunkiem do kwestii
seksualności i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością intelektualną? (2) Jakim zmianom podlegają przekonania społeczne dotyczące rodzicielstwa osób
z intelektualną niepełnosprawnością?
Odpowiedzi na pierwsze pytanie udziela doniesienie badawcze Moniki Parchomiuk (2013). Autorka, na podstawie wyników swoich badań przeprowadzonych wśród studentów, stwierdza, że wyższe wyniki wskazujące na przyjęcie
indywidualnego modelu niepełnosprawności intelektualnej korelowały z niższymi wynikami w odniesieniu do większości aspektów seksualności osób
z niepełnosprawnością intelektualną, postrzeganiem tych osób jako aseksualnych oraz determinizmem biologicznym w sferze seksualnej. Z kolei przyjęcie
modelu społecznego współwystępowało z pozytywnym postrzeganiem seksualności tych osób oraz normalizacją omawianej sfery ich życia.
W odniesieniu do drugiego pytania, próby systematyzacji zmian zachodzących w stosunku do rodzicielstwa osób niepełnosprawnych intelektualnie podejmują m.in. Hedy Cleaver i Don Nicholson (2007), którzy wyróżniają trzy etapy
w podejściu społeczeństw zachodnich do tej kwestii. W fazie pierwszej obawy
wiązać można było z teoriami eugenicznymi, a za główny cel stawiano sobie
upewnienie się, że nie dojdzie do wydania na świat potomstwa z niepełnosprawnością podobną do upośledzenia rodziców. W kolejnym etapie obawy koncentrowały się wokół kompetencji rodziców z niepełnosprawnością intelektualną –
wyrażano troskę o to, czy są oni w stanie odpowiednio zaspokajać potrzeby
swoich dzieci. Ostatnie lata – faza trzecia – przynoszą wątpliwości dotyczące
tego, czy odmawianie osobom z niepełnosprawnością intelektualną prawa do
życia w społeczności, cieszenia się życiem seksualnym i wychowywaniem dzieci jest etyczne, moralne i legalne. Zdaniem Lindy Dowdney i Davida Skuse’a,
(1993) wspomniane kwestie zaczęto rozważać już w latach 70. XX w., wraz
z rosnącą krytyką rutynowej, obowiązkowej sterylizacji i instytucjonalizacji.
Należy zaznaczyć, że zmiany te nie są prostym procesem liniowym. Wśród różnych grup społecznych, w różnych społeczeństwach i w różnych okresach można
się spotkać ze zróżnicowanymi przekonaniami na temat rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością intelektualną, a w części krajów wprowadzano bądź próbowano wprowadzić politykę ludnościową opartą na „higienie rasy” (E. Black, 2004;
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M. Zaremba Bielawski, 2011). Jak pisze Edwin Black (2004, s. 603), eugenika
nie zniknęła wraz z Hitlerem – znalazła schronienie pod szyldem genetyki i poradnictwa genetycznego. W niektórych państwach (także rozwiniętych) do dziś
legalizuje się wymuszoną sterylizację w określonych przypadkach osób z niepełnosprawnością intelektualną (S. McGaw, S. Candy, 2010; D. Podgórska-Jachnik,
2013). Sterylizacja takich osób jest też akceptowana przez część profesjonalistów
(pedagogów specjalnych, pracowników socjalnych, pielęgniarki, fizjoterapeutów)
w Polsce (M. Parchomiuk, 2012). Dane statystyczne pokazują, że praktyki te wcale
nie wpływają na zmniejszenie wskaźnika zapadalności na daną niepełnosprawność, za to są nieetyczne i łamią prawa osób z niepełnosprawnością (D. Podgórska-Jachnik, 2013). Bywa, że ryzyko urodzenia dziecka z niepełnosprawnością jest
wyższe u rodziców niepełnosprawnych, nie stanowi to jednak reguły. Dla przykładu, w badaniach Cleaver i Nicholsona (2007) spośród 52 dzieci rodziców intelektualnie niepełnosprawnych 23 miało jeden lub więcej rodzajów niepełnosprawności,
w tym: u 23 była to intelektualna niepełnosprawność, u 5 – uszkodzenie słuchu,
u 7 – wzroku, u 18 – zdolności komunikowania się. Jednakże pomimo zwiększonego – niekiedy – ryzyka narodzin dziecka z niepełnosprawnością obecnie przed
przystąpieniem do jakichkolwiek procedur związanych ze sterylizacją więcej miejsca poświęca się rozwiązaniom alternatywnym, np. szkoleniom socjalizacyjnym,
szkoleniom na temat unikania wykorzystywania seksualnego, higieny w trakcie
menstruacji, doradztwu rodzinnemu czy edukacji seksualnej (R. Kijak, 2009).
Dzisiejsze czasy nie są również wolne od obaw charakterystycznych dla drugiego okresu. Wyrazem tych niepokojów w praktyce pedagogicznej są różne
programy, szkolenia i kursy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną będących lub mogących zostać rodzicami (M.A. Feldman, 2010; M. Starke, 2011). Co
jednak istotne, coraz częściej wskazuje się na inne, poza intelektualną niepełnosprawnością rodzica, czynniki wpływające negatywnie na ich rodzicielstwo.
Wśród nich wymienia się: dużą liczbę potomstwa, przemoc i konflikty w małżeństwie, słabe zdrowie psychiczne, doświadczanie przemocy seksualnej, uzależnienie od różnych substancji, brak wsparcia społecznego oraz ubóstwo
(T. Booth, W. Booth, 1996; L. Dowdney, D. Skuse, 1993; S. McGaw, T. Shaw,
K. Beckley, 2007). Czynniki te w większym stopniu decydują o słabej jakości
rodzicielstwa niż iloraz inteligencji rodzica (H. Cleaver, D. Nicholson, 2007),
choć, o czym trzeba wspomnieć, rodzice intelektualnie niepełnosprawni są bardziej narażeni na to, że będą one występowały w ich rodzinach, co wiąże się
z tym, że narażeni są także na wyższy poziom stresu i społeczną izolację
(M.A. Feldman i in., 2002; S. McGaw, T. Shaw, K. Beckley, 2007).
Wyrazem ostatniego z wyróżnionych etapów, w którym do głosu dochodzą
idee wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością oraz piętnujące dyskryminację, są akty prawne, wśród których największe znaczenie przypisać należy
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (2006, ratyfikacja w Polsce
– 2012), która uzupełnia wcześniej przyjęte konwencje NZ dotyczące praw czło-
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wieka. Artykuł 23. tego dokumentu zakazuje dyskryminacji osób z niepełnosprawnością we wszystkich sprawach dotyczących małżeństwa, rodziny, rodzicielstwa, adopcji, zapewnia im prawo do zawarcia małżeństwa i założenia
rodziny, podejmowania decyzji o liczbie i czasie urodzenia dzieci, dostęp do
informacji dotyczących prokreacji i planowania rodziny, a także odpowiednią
pomoc w wykonywaniu obowiązków związanych z wychowaniem dzieci.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że ratyfikowanie przez Polskę
owej konwencji odbyło się z zastrzeżeniem dotyczącym zawierania małżeństw
przez osoby, których niepełnosprawność wynika z choroby psychicznej albo
niedorozwoju umysłowego. Wynika to z uregulowań Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w naszym kraju, który przewiduje, że małżeństwa nie może zawrzeć
osoba całkowicie ubezwłasnowolniona, jak również osoba dotknięta chorobą
psychiczną albo niepełnosprawnością intelektualną. Zakłada się jednak, że jeśli
stan zdrowia lub umysłu osoby dotkniętej chorobą psychiczną albo niepełnosprawnością intelektualną nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeśli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może
jej zezwolić na zawarcie małżeństwa (Ratyfikacja Konwencji…, 2012).
Społeczny paradygmat niepełnosprawności, jak już stwierdzono, to nie tylko
dopatrywanie się uwarunkowań tejże niepełnosprawności (rozumianej jako niekorzystna sytuacja społeczna) w czynnikach socjokulturowych (np. procesach
stygmatyzujących, dyskryminacji), lecz także postrzeganie tego zjawiska jako
problemu społecznego, który wymaga od zbiorowości podjęcia określonych
działań, wyrażających się w zapewnieniu osobom niepełnosprawnym odpowiedniej pomocy. Rozważania dotyczące kwestii wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie ich rodzicielstwa zaprezentowane
zostaną w kolejnym podrozdziale.
Paradygmat normalizacyjny a rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością
intelektualną
Kolejny paradygmat zakłada „stworzenie osobie z niepełnosprawnością
optymalnych warunków do «normalnego» życia w takim stopniu, w jakim jest
to dla niej możliwe” (A. Krause, 2010, s. 196). Teoretycznymi założeniami tego
paradygmatu są „przyjęcie podstaw normalności środowiska i warunków otaczających osobę niepełnosprawną” oraz uznanie, że jest „sprawą zbiorowości
powodzenie lub niepowodzenie człowieka z dysfunkcją w poprawnym funkcjonowaniu”. Współczesna pedagogika specjalna nie łączy już kategorii normalności z rehabilitacją jednostki niepełnosprawnej, lecz „z niekorzystną sytuacją,
którą jednostce z różnych względów stwarza społeczeństwo i której negatywnym skutkom należy przeciwdziałać” (tamże, s. 197).
Normalizacja dotyczyć może różnych obszarów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną: mieszkalnictwa, zatrudnienia, spędzania czasu
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wolnego, rytmu życia, dnia, tygodnia, roku, życia seksualnego, rodzinnego, sytuacji prawnej, ekonomicznej itd. (A. Krause, A. Żyta, S. Nosarzewska, 2010).
Następujące gwałtownie w ostatnich latach zmiany w tych obszarach wynikają,
z jednej strony, z przeobrażeń społecznych, ekonomicznych i politycznych,
z drugiej zaś – z uświadamiania sobie swoich praw przez same osoby niepełnosprawne. W odniesieniu do osób z niepełnosprawnością intelektualną nie we
wszystkich wyróżnionych zakresach normalizacja warunków życia przebiega
w sposób satysfakcjonujący. Choć w przypadku niektórych z nich (np. zawodowej aktywizacji, rozwoju alternatywnych form mieszkalnictwa) można mówić
o wielu korzystnych inicjatywach (K. Ćwirynkało, 2013), w kwestii seksualności oraz zakładania rodzin wydaje się, że pozostaje najwięcej do zrobienia. Rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną wciąż budzi kontrowersje.
Tworzenie dla osób z intelektualną niepełnosprawnością warunków optymalnych, jak najbardziej zbliżonych do tych, które dostępne są osobom pełnosprawnym, wymaga zapewnienia im społecznego wsparcia. Rodzice z intelektualną niepełnosprawnością potrzebują tego wsparcia – podobnie, co należy
podkreślić, jak wszyscy inni rodzice. W typowych rodzinach pomoc ta często
ma charakter nieformalny – pochodzi od rodziny i przyjaciół, jednak w przypadku rodziców z intelektualną niepełnosprawnością istnieje większe prawdopodobieństwo, że polegać oni będą na formalnym systemie usług (H. Cleaver,
D. Nicholson, 2007). Kierunek takiego wsparcia jest zwykle dwutorowy: z jednej strony jego obiektem są dzieci (np. kontrolowanie, czy zaspokajane są ich potrzeby, wsparcie instrumentalne, psychologiczne), z drugiej – sami rodzice (pomoc w wypełnianiu funkcji rodzicielskiej w formie instrumentalnej, rzeczowej,
psychologicznej). W rodzinach, w których niepełnosprawność rodzica lub rodziców dotyczy sfery intelektualnej, pierwszy z wyróżnionych rodzajów wsparcia
(ukierunkowany na dziecko) wydaje się często dominujący, na co wskazuje duży
odsetek takich rodzin objętych specjalną pomocą bądź kontrolą (np. R. Mayes,
G. Llewellyn, 2009). Dane pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej (S. Goodinge, 2000, za: L. Darbyshire, B. Kroese,
2012) pokazują, że procedury ochrony dziecka były tam uruchomione w przypadku niespełna 20% rodziców z niepełnosprawnością inną niż intelektualna
(np. z chorobami przewlekłymi, uszkodzeniem wzroku, słuchu, niepełnosprawnością fizyczną) i w ponad 60% rodzin, w których rodzice byli intelektualnie
niepełnosprawni. Tego rodzaju nadreprezentacja rodzin z rodzicami z niepełnosprawnością intelektualną w systemie wsparcia z jednej strony wskazywać może
na słuszną, wynikającą z właściwych przesłanek troskę o dobro dziecka, z drugiej jednak budzić może wątpliwości, czy rzeczywiście chodzi tu o dobro dzieci,
czy raczej o niewiarę w kompetencje rodzicielskie ich rodziców. Zdaniem Małgorzaty Kościelskiej (2004), rodzice z niepełnosprawnością intelektualną wymagają wszechstronnego wsparcia, nieograniczającego się jedynie do kwestii
finansowych, lecz polegającego także na doradztwie w sprawach zdrowotnych,
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pielęgnacyjnych, żywieniowych, wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa
domowego itp.; doradztwo to powinno być sprawowane albo przez krewnych,
albo – w przypadku braku takiej możliwości – przez specjalnie powoływanego
kuratora, opiekuna, doradcę.
Rodzice ci – w porównaniu do rodziców pełnosprawnych, a także do rodziców z innymi rodzajami niepełnosprawności – są bardziej narażeni na utratę
prawa do opieki nad swoim dzieckiem, często przed osiągnięciem przez dziecko
wieku trzech lat (T. Booth, W. Booth, 1996), co wynika z tego, że zgodnie z brytyjskim prawem od rodzica wymaga się umiejętności zaspokojenia fizycznych,
emocjonalnych i zdrowotnych potrzeb dziecka, a brak uniwersalnej definicji
„dobrego rodzicielstwa często prowadzi profesjonalistów do podejmowania subiektywnych decyzji, że dany rodzic nie jest wystarczająco dobry” (L. Darbyshire, B. Kroese, 2012).
W niektórych krajach wdraża się różne strategie i programy o zróżnicowanym zasięgu, mające pomóc dzieciom oraz ich rodzicom z intelektualną niepełnosprawnością. Przykładem jest opisana przez Davida McConnella i współpracowników (2008) Krajowa strategia dla rodziców z niepełnosprawnością
intelektualną i ich dzieci (A National Strategy for Parents with Intellectual Dis
abilities and Their Children) wprowadzona w Australii. Skuteczność tych programów i strategii nie jest jednak oceniana jednomyślnie. Z jednej strony, badania Maurice A. Feldman (1994, za: C. Wade, G. Llewellyn, J. Matthews, 2008)
dowodzą, że rodzice z intelektualną niepełnosprawnością są w stanie nabyć
dzięki odpowiednim szkoleniom umiejętności przydatnych w wychowaniu dzieci (pozytywnych i stymulujących interakcji z dziećmi, podejmowania decyzji,
rozwiązywania problemów, robienia zakupów, planowania posiłków i zapewniania dzieciom odpowiedniej diety, dbania o czystość, opieki nad dzieckiem,
wyboru najbardziej właściwego zachowania w radzeniu sobie z postępowaniem
dziecka itp.). Z drugiej zaś – różne badania (D. McConnell i in., 2008; E. Lightfoot, T. Laliberte, 2011) wskazują, że system wsparcia rodzin, w których przynajmniej jeden z rodziców ma intelektualną niepełnosprawność, niestety w wielu krajach nie jest dostatecznie dobrze przygotowany, aby wspomóc zarówno
rodziców, jak i ich dzieci. Może to wynikać z negatywnych postaw różnych
osób, szczególnie rodziców – opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością
intelektualną – i pracowników socjalnych, wobec seksualności i rodzicielstwa
dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, przede wszystkim głębszych stopni (M. Aunos, M.A. Feldman, 2002; M. Starke, 2011).
Paradygmat emancypacyjny a rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością
intelektualną
Rozpatrując paradygmat emancypacyjny w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością intelektualną, można mówić o ich wyzwoleniu (emancypacji) z do-
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minacji pełnosprawności, ze społecznych następstw niepełnosprawności oraz
z utrudnień w funkcjonowaniu, wyróżniając przy tym:
1) emancypację grupy (stopniowe uzyskiwanie wolności, tożsamości grupowej)
– dokonywaną poprzez działania self-adwokatów, jak również osób działających w ich imieniu, głównie rodziców i opiekunów (duże znaczenie należy tu
przypisać działalności Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym), a także poprzez przekaz medialny (przyczyniający się do
zmiany obrazu tych osób),
2) emancypację indywidualną – dokonywaną poprzez aktywność indywidualną, nabywanie umiejętności emancypacyjnych (A. Krause, 2010; K. Ćwirynkało, A. Żyta, 2013).
Anna Firkowska-Mankiewicz (2006) pisze o stopniowym przekształcaniu
wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną: od osób niepełnosprawnych – pacjentów, poprzez osoby niepełnosprawne – klientów, do osób niepełnosprawnych – obywateli. W aktualnym modelu (obywatelskim) ludzie z niepełnosprawnością intelektualną traktowani są jako pełnoprawni członkowie
społeczeństwa – obywatele, którzy nie mieszkają już w zakładach zamkniętych,
lecz we własnych domach, i sami decydują o sobie.
Pomimo głoszonych haseł analizy teoretyczne i doniesienia badawcze pokazują, że osoby (także dorosłe) z niepełnosprawnością intelektualną w porównaniu do
ogólnej populacji otrzymują mniejsze prawo do autonomii (B. Tylewska-Nowak,
2001; M. Ferguson, D. Jarret, M. Terras, 2011). Wciąż częste są zachowania nadopiekuńcze i paternalizm rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną
(szczególnie głębszych stopni), co utrudnia emancypację tych ostatnich zarówno
w perspektywie indywidualnej, jak i grupowej (Z. Janiszewska-Nieścioruk, 2013).
Jest to szczególnie widoczne w kwestiach trudnych i nierzadko wstydliwych dla
opiekunów – łatwiej bowiem zaobserwować ich otwarcie na poszukiwanie atrakcyjnych form aktywności, mieszkalnictwa czy zatrudnienia dla swoich dzieci niż
na edukację seksualną czy zakładanie przez nie rodziny.
Należałoby zadać sobie pytanie, jaka jest świadomość swoich praw oraz potrzeba bycia niezależnym także w dziedzinie decydowania o założeniu własnej rodziny przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Badań w tym zakresie wciąż
jest niewiele, rzadko bowiem ich podmiotami są same osoby niepełnosprawne
intelektualnie (stosunkowo częściej sytuacja tych ludzi opisywana jest z perspektywy opiekunów czy pracowników socjalnych). Nieliczne nowe doniesienia badawcze wskazują na dużą chęć posiadania własnej rodziny i dzieci, sprostania
obowiązkom rodzica, niekiedy także na poczucie żalu, że nie jest się wspieranym
w tym procesie, a także poczucie wstydu i (lub) rozczarowania, że potrzeba ta nie
została lub nie będzie zaspokojona (np. R. Mayes, H. Sigurjónsdóttir, 2010).
Przeszkody w osiągnięciu samorealizacji w obszarze zakładania własnej rodziny tkwią nie tylko w opiekunach osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badania pokazują, że nawet w krajach wysoko rozwiniętych istnieją społeczne i syste-
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mowe bariery, które ograniczają odgrywanie ról rodzicielskich przez osoby
z niepełnosprawnością intelektualną (D. McConnel, 2008). Świadczy to, niestety,
o istnieniu dużych rozbieżności między prawami tych osób a rzeczywistością.
Paradygmat interpretatywny a kwestia rodzicielstwa osób
z niepełnosprawnością intelektualną
Jak pisze Krause (2010, s. 182), „badania nad funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w społeczeństwie wyzwoliły człowieka niepełnosprawnego z jarzma ustaleń statystycznych i normatywnych”. Obecny pluralizm metodologiczny
widoczny jest także w podejściu do badania rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Już samo postawienie tego zagadnienia jest wyjściem
poza utarte obszary zainteresowań badawczych.
Coraz powszechniejsze są badania, w których podjęta zostaje próba całościowego zobrazowania analizowanego tu zjawiska (w nowszych publikacjach zwraca się uwagę nie tylko na przeszkody i trudności, lecz także na pozytywne
aspekty) bez wyciągania daleko idących wniosków odnoszących się do całej populacji (przyszłych) rodziców z niepełnosprawnością intelektualną. Służy temu
przyjęcie nowych strategii badawczych, stopniowe odchodzenie od paradygmatu pozytywistycznego na rzecz interpretatywnego.
Ostatnie lata przynoszą także rozszerzenie perspektyw badawczych o nowe
grupy poddawane badaniom. Tradycyjnie badania te obejmowały rodziców, opiekunów i pracowników socjalnych, którzy mieli kontakt z rodzicami z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie do badanych grup coraz częściej należą same
osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które spełniają się w roli rodzica (np.
H. Cleaver, D. Nicholson, 2007; G. Llewellyn, D. McConnell, 2010), przygotowują
się do odgrywania tej roli – osoby oczekujące dziecka (np. R. Mayes, H. Sigujónsdóttir, 2010), a także rodzice, których pozbawiono prawa wychowania swoich
dzieci. Inną grupę stanowią także dzieci rodziców z niepełnosprawnością intelektualną (np. J. Faureholm, 2010). W tym ostatnim nurcie pojawiają się również badania oparte na przeżyciach autobiograficznych (np. C. Ronai, 1997).
Coraz powszechniejsze stosowanie strategii jakościowych pozwala na ukazanie indywidualnych przeżyć badanych oraz specyficznego sposobu interpretowania rzeczywistości przez tych ostatnich. Innym pozytywnym efektem takiego
podejścia jest zwiększenie prawdopodobieństwa znalezienia rozwiązań różnych
problemów, np. odkrycia właściwego sposobu wsparcia rodziców z intelektualną niepełnosprawnością, ich dzieci i dalszej rodziny.
Zakończenie
Zarówno w teorii, jak i w praktyce pedagogiki specjalnej ostatnich lat widoczne stają się tendencje, których wyrazem jest zwracanie większej uwa-
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gi na sytuację dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przyjęcie paradygmatu humanistycznego i podporządkowanych mu paradygmatów
szczegółowych: społecznego, normalizacyjnego, emancypacyjnego i interpretatywnego stwarza właściwe podłoże do budowania większej otwartości
społeczeństwa na kwestię rodzicielstwa takich osób. Ma to swoje odzwierciedlenie w rozwiązaniach prawnych, polityce społecznej niektórych państw
nastawionej na wsparcie rodziców z niepełnosprawnością oraz w inicjatywach
różnych grup społecznych (w tym self-adwokatów, rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną) mających na celu wyzwolenie osób z tym rodzajem
niepełnosprawności z dominacji pełnosprawności, ze społecznych następstw
niepełnosprawności, a także z utrudnień w funkcjonowaniu. Zmiany te pozwalają na określenie opieki w dorosłości „odkryciem rewalidacyjnym XXI
wieku” (A. Krause, 2010, s. 50). Niestety, do rozwiązania wielu problemów
dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną wciąż jest daleka droga.
Osoby te napotykają wiele trudności w zakresie zakładania swoich własnych
rodzin i prawidłowego w nich funkcjonowania, co może wynikać nie tyle
z niższego ilorazu inteligencji, ile z częstszego niż w ogólnej populacji występowania u nich zaburzeń zdrowia psychicznego (S. McGaw, T. Shaw, K. Beckley, 2007), borykania się z problemami finansowymi, mniejszych umiejętności opieki nad dzieckiem czy też z posiadania dzieci z niepełnosprawnością
(T. Booth, W. Booth, 1996; J. Kruk-Lasocka, 2005; H. Cleaver, D. Nicholson,
2007). Jeśli dodamy do tego widoczne w naszym kraju ograniczenia dostępu
do systemowego wsparcia, można stwierdzić, że wszystkie te trudności często prowadzą do zamykania osób z niepełnosprawnością intelektualną w swoistym rezerwacie osobistej przestrzeni, w którym nie ma miejsca na satysfakcjonujące wypełnianie funkcji rodzicielskich.
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RODZICIELSTWO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH PARADYGMATÓW PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
Streszczenie
W ostatnich latach obserwować można coraz wyraźniejsze działania mające na celu wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną w uczestnictwie we wszystkich aspektach życia
społecznego, a wraz z nimi rosnący odsetek ludzi z tą niepełnosprawnością, którzy wyrażają potrzebę, by zostać rodzicami, i rzeczywiście nimi zostają. Autorka analizuje nowe trendy w podejściu do kwestii rodzicielstwa tych osób oraz zwraca uwagę zarówno na trudności, z jakimi musi
się zmierzyć wielu rodziców z niepełnosprawnością intelektualną, jak i na ich możliwości. Opisuje zmiany w obszarze teorii i praktyki pedagogiki specjalnej, koncentrując się na paradygmatach:
społecznym, emancypacyjnym, normalizacyjnym i interpretatywnym w kontekście rodzicielstwa
osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Słowa kluczowe: niepełnosprawność intelektualna, rodzicielstwo, paradygmat

PARENTING BY PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN THE CONTEXT
OF CONTEMPORARY PARADIGMS IN SPECIAL EDUCATION
Abstract
As we make progress in supporting people with intellectual disabilities so that they can participate in all the aspects of social life, more and more of them are expressing the need to become
parents and actually are becoming parents. The author analyzes new trends in attitudes towards
parenting by these people and stresses both the challenges that many of these parents face and
their capabilities. She describes some changes in the area of theory and practice of special education, focusing on its social, emancipatory, normalization and interpretative paradigms in the context of parenting by people with intellectual disabilities.
Key words: intellectual disability, parenting, paradigm
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Zespół wypalenia sił u rodziców dzieci
z autyzmem – analiza społecznego kontekstu
zjawiska
Wprowadzenie
Wiele badań z zakresu problematyki funkcjonowania rodzin dzieci z niepełnosprawnością potwierdza, jak wielostronny jest wpływ zaburzeń w rozwoju
dziecka na różne przejawy życia rodzinnego. Zmianie ulegają relacje interpersonalne w rodzinie oraz jej sytuacja społeczno-ekonomiczna. Trudności i problemy wynikające z zaburzeń w rozwoju dziecka oddziałują na codzienne funkcjonowanie rodziców. Doświadczany przez nich stres może mieć negatywny wpływ
na zdrowie psychiczne zarówno ich własne, członków rodziny, jak i osoby niepełnosprawnej. Brak wystarczającego wsparcia społecznego i skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem skutkować może chronicznym zmęczeniem
i ostatecznie pojawieniem się zespołu wypalenia sił (S. Biling, S. Gozum, 2009,
s. 2553).
Zdaniem Ruth Sullivan (1979, za: E. Pisula, 1998, s. 153), „polega on na utracie fizycznych i/lub psychicznych sił wskutek przeciążenia sprawowaniem długotrwałej opieki nad dzieckiem”. Głównymi przyczynami wypalania się sił są
brak odpoczynku i chwili wytchnienia od opieki nad dzieckiem oraz poczucie
braku pomocy, osamotnienia i wyłącznej odpowiedzialności za dziecko (E. Pisula, 1994). Czynnikiem dominującym jest jednak „zgeneralizowane doświadczenie niepowodzenia w pokonywaniu trudności i powstanie przekonania o niemożności radzenia sobie z nim. Przekonanie to wyzwala bezradność i prowadzi
do utraty poczucia sensu dalszego wysiłku” (A. Maciarz, 2009, s. 163). Cechami
charakterystycznymi dla syndromu wypalenia są m.in. poczucie braku energii,
rezygnacja, rozproszenie sił, a nawet całkowite wyczerpanie, poczucie osamotnienia i odizolowania od otoczenia oraz beznadziejności i bezsensowności po-
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dejmowanych działań w celu usprawniania dziecka, skutkujące utratą motywacji (A. Garncarz-Podlasko, 2001, s. 210).
Według Anety Garncarz-Podlasko (tamże, s. 211) „problem wypalenia sił wydaje się być szczególnie istotny w odniesieniu do rodziców dzieci autystycznych.
Funkcjonują oni w dość specyficznych warunkach, wyznaczonych przez charakter zaburzenia rozwojowego ich dziecka”. Fakt ten determinowany jest przez
specyfikę rozwoju i zachowania dziecka z autyzmem oraz występującą w tym
przypadku liczbę trudności i problemów opiekuńczo-wychowawczych. Psychologiczne koszty wypalenia sił u rodziców dzieci autystycznych dotyczą utraty
prawidłowych kontaktów interpersonalnych i więzi wewnątrzrodzinnych, utraty
zainteresowań, nadmiernej pobudliwości i zaburzeń nastroju, ze skłonnością do
wybuchowości i drażliwości (E. Pisula, 1994, s. 87). Wyczerpanie emocjonalne
rodziców pociąga za sobą szczególnie negatywne skutki zarówno dla rodzica,
jak i dziecka z niepełnosprawnością. Pojawia się „osłabienie miłości do dziecka,
duża zmienność nastroju i stosunku do niego, utrata energii i sił do pełnienia nad
nim opieki, rezygnacja z rozwiązywania sytuacji trudnych, związanych z jego
leczeniem czy usprawnianiem i poczucie totalnego zmęczenia psychicznego i fizycznego” (A. Maciarz, 2001, s. 76).
Bez wątpienia to od spójności rodziny oraz zdolności przystosowawczych tej
ostatniej zależy w dużej mierze sposób jej funkcjonowania w zmienionej przez
niepełnosprawność dziecka rzeczywistości. Cechy te warunkują szansę prawidłowej adaptacji do takiej sytuacji.
Zdaniem Dona Risdala i George’a H.S. Singera (2004), współczesne badania
sugerują, że istnieje szereg reakcji rodziny na niepełnosprawność dziecka, które
zawierają pozytywny, dostosowawczy charakter. Dobrze funkcjonujący związek może pomóc w przeciwdziałaniu skutkom wynikającym z problemów związanych z zachowaniem i wychowaniem dziecka z niepełnosprawnością
(F.J. Floyd, D.E. Zmich, 1991, s. 1434). Zadowolenie i satysfakcja z małżeństwa
jest ważnym czynnikiem determinującym sukces w radzeniu sobie ze stresem
(W.N. Friedrich, 1979). Zdolność rodziców do współdziałania pozwala przewidywać ich dobre samopoczucie oraz odpowiednią opiekę nad dzieckiem
(W.N. Friedrich, L.T. Wilturner, D.S. Cohen, 1985). Oczywiście, „w kontekście
relacji wewnątrzrodzinnych ważne jest, jak rodzice dzielą się obowiązkami
związanymi z opieką nad dzieckiem i na czym polega wsparcie, jakiego sobie
nawzajem udzielają” (E. Pisula, 2007, s. 89).
Jednakże wiele badań potwierdza, że jakość związku rodziców dziecka z niepełnosprawnością wydaje się gorsza niż rodziców dzieci pełnosprawnych, a relacje małżeńskie – zaburzone (m.in. J. Kersh i in., 2006, s. 889). Doświadczane
skutki niepełnosprawności dziecka bywają przyczyną zaburzenia stosunków
małżeńskich, a nawet całkowitego zerwania więzi między rodzicami. Jednocześnie wszelkie napięcia i konflikty małżeńskie mogą potęgować stres występujący w rodzinie (F.J. Floyd, D.E. Zmich, 1991, s. 1434). Trudności małżeńskie
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mogą mieć długoterminowe, negatywne skutki dla rozwoju dziecka, gdyż zakłócają zdolności rodziców do zapewnienia temu ostatniemu wystarczającego
ciepła oraz utrudniają kontrolę w interakcjach z dzieckiem (P. Howes, H.J. Markman, 1989, s. 1049–1050).
Czynnikiem determinującym sytaucję rodziców, prócz bezpośrednich i pośrednich skutków związanych z niepełnosprawnością dziecka, jest także środowisko społeczne, a w szczególności zakres wsparcia oferowanego rodzinie. Fakt
ten potwierdzają liczne badania (m.in.: K.S. Frey, M.T. Greenberg, R.R. Fewell,
1989; M. Konstantareas, S. Homatidis, 1989; M.J. Gill, S.L. Harris, 1991;
D.E. Gray, W. Holden, 1992; M.W. Krauss, 1993; B.A. Boyd, 2002; R. Hassall,
J. Rose, J. McDonald, 2005). Wsparcie społeczne pozytywnie wpływa na funkcjonowanie rodziców oraz ich możliwości radzenia sobie z niepełnosprawnością
dziecka. Istotne okazują się też istniejące w społeczeństwie reguły i normy
wskazujące, jakie postępowanie rodzica jest dopuszczalne, a jakie nie. Częstokroć to stereotypowe przekonania, określające wzór rodziców dziecka niepełnosprawnego, stwarzają dla nich sytuację szczególnie trudną pod względem emocjonalnym.
Odpowiednie wsparcie społeczne wpływa pozytywnie na poziom stresu rodzicielskiego, liczbę pojawiających się u matek objawów stresu i depresji oraz zgłaszanych problemów somatycznych. Wsparcie to wpływa także na relacje i klimat
w rodzinie, które (obok wsparcia w formie małżeńskiego szczęścia) sprzyjają bardziej skutecznym strategiom radzenia sobie ze stresem (W.N. Friedrich, L.T. Wilturner, D.S. Cohen, 1985). Zdaniem Matthew Altiere i Silvii von Kluge (2009), determinuje ono wybór takich zaradczych strategii oraz wpływa na wyższy poziom
spójności i przystosowanie rodziny do niepełnosprawności dziecka.
Według Christophera F. Sharpleya, Vicki Bitsika i Billa Efremidisa (1997) do
najbardziej stresujących czynników związanych z byciem rodzicem dziecka autystycznego, prócz ciągłej troski o jego stan, należy zaliczyć brak akceptacji autyzmu ze strony społeczeństwa lub innych członków rodziny oraz bardzo niski poziom wsparcia społecznego oferowany rodzicom. Także Daniel Henderson i Brian
Vandenberg (1992) oraz David E. Gray (2002) stwierdzają, że wsparcie to stanowi
integralną część radzenia sobie w środowisku rodziny dziecka autystycznego.
Artykuł „Zespół wypalenia sił u rodziców dzieci z autyzmem – analiza społecznego kontekstu zjawiska” stanowi pierwszą odsłonę wyników badań prowadzonych pod hasłem „Zespół wypalenia sił u rodziców dzieci z autyzmem –
symptomy, determinanty”. Kolejne artykuły z prezentowanego cyklu: „Trudne
rodzicielstwo – socjodemograficzne i podmiotowe determinanty zespołu wypalenia sił u rodziców dzieci z autyzmem” oraz „Indywidualny dramat trudnego
rodzicielstwa – przebieg, objawy i radzenie sobie z wypalaniem sił u rodziców
dzieci z autyzmem” przedstawiają ilościowo-jakościową analizę zjawiska wypalenia sił u rodziców dzieci z autyzmem. Przyjęcie komplementarnego stanowiska w zaprezentowanych badaniach pozwoliło na kompleksowe i wielostronne
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poznanie zjawiska i możliwie wnikliwą, całościową próbę jego wyjaśnienia – co
ukazują kolejne artykuły.
Niniejszy artykuł prezentuje analizę związku pomiędzy poziomem i strukturą zespołu wypalenia sił u rodziców dzieci z autyzmem a percepcją oferowanego
im wsparcia społecznego oraz czynnikami związanymi z funkcjonowaniem rodziny. Uwzględnia poziom tego wsparcia oraz satysfakcję rodziców, relacje małżeńskie, klimat emocjonalny i stosunki interpersonalne w rodzinie, współdziałanie rodziców w opiece nad dzieckiem oraz ilość napięć i konfliktów
małżeńskich.
Metodologia badań
Grupa badawcza
Uczestnikami badań było 68 rodziców dzieci z autyzmem (25 ojców i 43 matki). Wiek badanych mieścił się w przedziale od 29 do 60 lat. Średnia wieku w badanej grupie wyniosła 40,13 lat. W grupie badanych znalazło się 41,2% rodziców z wyższym wykształceniem. Pozostała grupa respondentów to osoby
z wykształceniem średnim (35,80%) i zawodowym (23,25%). Osoby aktywne
zawodowo stanowiły 58,8% badanych (17 matek i 23 ojców), a osoby bezrobotne
– 41,2% (w tym 26 matek i 2 ojców). Rozbieżności w grupie matek i ojców wynikały z przejęcia przez matki całkowitej opieki nad dzieckiem z autyzmem.
Najliczniejszą grupę stanowiły osoby pozostające w związku małżeńskim
(94,1% badanych). Natomiast 5,9% rodziców było po rozwodzie. W badaniach
uczestniczyło 64 rodziców chłopców i 4 – dziewczynek z autyzmem.
Narzędzia badawcze
W celu rozpoznania poziomu i struktury zespołu wypalenia sił w grupie badanych rodziców posłużono się polską adaptacją kwestionariusza Christiny Maslach Burnout Inventory w polskim tłumaczeniu Tadeusza Marka (2000). Narzędzie to pozwala na oszacowanie poziomu wypalenia w trzech skalach:
„wyczerpanie emocjonalne”, „depersonalizacja” oraz „obniżone poczucie dokonań osobistych”. Łącznie składa się z 22 pozycji określających odczucia i postawy. Zadaniem respondenta jest dokonanie oceny nasilenia wypalenia na siedmiostopniowej skali – od 0 (co oznacza, że respondent nigdy nie doświadcza
danych odczuć lub postaw) do 6 (co oznacza, że respondent doświadcza ich codzienne). „Wyczerpanie emocjonalne” obejmuje dziewięć pozycji kwestionariusza, „depersonalizacja” – pięć, „obniżone poczucie dokonań osobistych” – osiem
pozycji. Wyniki oblicza się oddzielnie dla każdej skali. O wysokim poziomie
wypalenia świadczą wysokie wyniki uzyskane przez respondenta w skali „wyczerpania emocjonalnego” i „depersonalizacji” oraz niskie wyniki w skali „poczucia obniżonych dokonań osobistych” (T. Pasikowski, 2000, s. 137–138).
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Do badania czynników determinujących pojawienie się i rozwój zespołu wypalenia sił posłużono się Kwestionariuszem ankiety dla rodziców dzieci z autyzmem (narzędzie autorskie do badania zmiennych związanych z funkcjonowaniem środowiska rodzinnego i społecznego).
W celu określenia poziomu oferowanego rodzicom wsparcia oraz satysfakcji
z otrzymywania tego wsparcia posłużono się Kwestionariuszem SSQSR (I.G. Saranson, H.M. Levine, R.B. Basham, B.R. Saranson, wersja polska: Z. Zalewski,
Z. Obłój, B. Skuza, K. Wrześniewski – do badania zmiennej pośredniczącej
wsparcie społeczne). Kwestionariusz SSQRS składa się z sześciu pytań dotyczących różnych sytuacji, w których wymagana jest pomoc bądź wsparcie innych
osób. Narzędzie to pozwala na określenie stopnia zadowolenia z otrzymywanego wsparcia (SSQSR2) oraz wskazanie osób owego wsparcia udzielających
(SSQSR; R. Cieślak, 2004, s. 116–117). W pierwszej części badany wymienia
wszystkie osoby, na których pomoc i wsparcie może liczyć, w sześciu przykładowo podanych sytuacjach. W drugiej części respondent na skali sześciostopniowej ocenia stopień swojego zadowolenia z otrzymywanego wsparcia:
6 – „jestem bardzo zadowolony”, 5 – „jestem zadowolony”, 4 – „jestem mało
zadowolony”, 3 – „jestem trochę zadowolony”, 2 – „jestem niezadowolony”,
1 – „jestem bardzo niezadowolony”.
Procedura badań
Kwestionariusze ankiet zostały rozdane rodzicom dzieci z autyzmem za pośrednictwem instytucji, do których dzieci te uczęszczają. Były to przedszkola,
szkoły oraz stowarzyszenia rodziców mieszczące się w większych miastach Polski, m.in. w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim. Rodzice zostali poinformowani o celach badania oraz poinstruowani o sposobie uzupełniania i odsyłania wypełnionych kwestionariuszy. Matki i ojcowie
wypełniali takie same, anonimowe egzemplarze ankiet. Po uzupełnieniu kwestionariusze zostały odesłane.
Wyniki badań
Poziom i struktura zespołu wypalenia sił a czynniki związane
z funkcjonowaniem środowiska rodzinnego
Analizując czynniki związane z funkcjonowaniem środowiska rodzinnego,
zwrócono uwagę na relacje małżeńskie, klimat emocjonalny oraz stosunki interpersonalne w rodzinie, napięcia i konflikty małżeńskie oraz współdziałanie małżonków w opiece nad dzieckiem. Zestawienie uzyskanych informacji zawiera
tabela 1. oraz wykres 1. i 2.
Większość rodziców dobrze oceniła klimat emocjonalny oraz stosunki interpersonalne w swojej rodzinie (63,2%). W grupie badanych zaledwie pięć matek
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Tabela 1. Wybrane aspekty relacji interpersonalnych w rodzinie

Subiektywna
ocena
respondentów

Relacje małżeńskie
Kobiety

Mężczyźni

Stosunki
interpersonalne
w rodzinie

Klimat emocjonalny
w rodzinie
Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Bardzo dobra/
bardzo dobre

10

23,3

9

36,0

5

11,6

1

4

4

9,3

1

4,0

Dobra/dobre

13

30,2

9

36,0

25

58,1

18

72

27

62,8

16

64,0

Przeciętna/
przeciętne

17

39,5

6

24,0

11

25,6

6

24

12

27,9

8

32,0

Wykres 1. Wyniki ocen respondentów
dotyczące możliwości polegania na
współmałżonku w opiece nad dzieckiem

Wykres 2. Wyniki ocen respondentów
dotyczące występowania napięć i konfliktów
małżeńskich

i jeden ojciec określili klimat emocjonalny w swojej rodzinie jako bardzo dobry,
a na bardzo dobre stosunki wskazały cztery matki i jeden ojciec. Ojcowie stosunkowo lepiej niż matki oceniali relacje małżeńskie. Na bardzo dobre relacje
wskazało 36% badanych ojców i 23,3% badanych matek, jako dobre określiło je
36% mężczyzn i 30,2% kobiet. Przeciętnie relacje małżeńskie oceniło 39,5%
matek i 24% ojców.
Ustalono, że częstych napięć i konfliktów małżeńskich doświadczało dziewięć ankietowanych matek i pięciu ojców. Sporadyczne konflikty małżeńskie
występowały w przypadku 44,2% badanych matek i 40% ojców. Zaledwie jedna
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matka i dwóch ojców zadeklarowało zupełny brak napięć i konfliktów małżeńskich. Jedynie 37,2% matek i aż 76% badanych ojców może zawsze liczyć na
pomoc współmałżonka w opiece nad dzieckiem, natomiast sporadycznie – zaledwie osiem matek i czterech ojców. W przypadku 41,9% kobiet zakres współdziałania małżonka w opiece nad dzieckiem okazuje się jednak niewystarczający. Warto nadmienić, że jedynie 29% rodziców zauważyło negatywną zmianę
relacji ze współmałżonkiem w związku z sytuacją autyzmu u dziecka, 58% nie
dostrzega zmiany, a 13% ocenia tę zmianę jako pozytywną.
Analizowane zmienne okazały się istotnymi determinantami poziomu i struktury zespołu wypalenia sił doświadczanego przez badanych rodziców. Istnienie
statystycznie istotnych zależności pomiędzy poszczególnymi symptomami syndromu wypalenia a czynnikami związanymi z funkcjonowaniem środowiska rodzinnego potwierdziła przeprowadzona analiza korelacji (zob. tabela 2).
Tabela 2. Korelacje między wybranymi aspektami relacji interpersonalnych w rodzinie
a komponentami zespołu wypalenia sił
Aspekty relacji
interpersonalnych w rodzinie

Wyczerpanie
emocjonalne
(EE)

Depersonalizacja
(DP)

Poczucie dokonań
osobistych (PA)

Relacje małżeńskie

r=

–0,381*

–0,370

0,435

Klimat emocjonalny
w rodzinie

r=

–0,276

–0,442

0,353

Stosunki interpersonalne
w rodzinie

r=

–0,248

–0,388

0,344

Napięcia i konflikty
małżeńskie

r=

0,428

0,361

–0,279

Współdziałanie rodziców
w opiece nad dzieckiem

r=

–0,564

–0,491

0,221

* Oznaczone współczynniki korelacji są istotne statystycznie z p < 0,05.

Ujawniono ujemną korelację pomiędzy wyczerpaniem emocjonalnym (EE)
a oceną relacji małżeńskich (EE: r = –0,381; p < 0,002), oceną klimatu emocjonalnego w rodzinie (EE: r = –0,276; p < 0,02) i stosunków interpersonalnych
między jej członkami (EE: r = –0,248; p < 0,04), zakresem współdziałania małżonków w opiece nad dzieckiem (EE: r = –0,564; p < 0,000) oraz ilością napięć
i konfliktów małżeńskich (EE: r = –0,428; p < 0,000). Ujemna korelacja wystąpiła też pomiędzy depersonalizacją (DP) a oceną relacji małżeńskich
(DP: r = –0,370; p < 0,003), oceną klimatu emocjonalnego w rodzinie (DP:
r = –0,442; p < 0,000) i stosunków interpersonalnych (DP: r = –0,388; p < 0,001)
oraz zakresem współdziałania małżonków w opiece nad dzieckiem
(DP: r = –0, 491; p < 0,000). Podobnie, napięcia i konflikty małżeńskie miały
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wpływ na wartość wyczerpania emocjonalnego (EE: r = –0,428; p < 0,000) i depersonalizacji (DP: r = 0,361; p < 0,003).
Z kolei poczucie dokonań osobistych korelowało dodatnio z oceną relacji
małżeńskich (PA: r = 0,435; p < 0,000), oceną klimatu emocjonalnego (PA:
r = 0,353; p < 0,004) i stosunków interpersonalnych w rodzinie (PA: r = 0,344;
p < 0,004) oraz ujemnie z napięciami i konfliktami małżeńskimi (PA: r = –0,279;
p < 0,02). Ocena zakresu współdziałania małżonków w opiece nad dzieckiem
nie ma znaczenia dla poczucia dokonań osobistych (PA: r = 0,221; ni.).
Aby ustalić, jak czynniki związane z funkcjonowaniem środowiska rodzinnego determinują poziom i strukturę zespołu wypalenia sił u rodziców dzieci
z autyzmem, przeprowadzono kolejną procedurę statystyczną (MANOVA).
Porównanie średnich wartości dla poszczególnych komponentów zespołu
wypalenia sił w grupach rodziców wydzielonych z uwagi na ocenę relacji małżeńskich potwierdziło istnienie statystycznie istotnych różnic między nimi
(F = 3,62; df1 = 6; df 2 = 118; p < 0,002; zob. tabela 3).
Tabela 3. Różnice w skalach MBI między grupami rodziców wyodrębnionymi z uwagi na
kryterium relacji małżeńskich

Skale MBI

1
Bardzo dobre
(N = 19)

2
Dobre
(N = 22)

3
Przeciętne
(N = 23)

Istotność różnic
między grupami
(1–3)

M

SD

M

SD

M

SD

F

p
Test Tukeya
HSD

Wyczerpanie
emocjonalne
(EE)

16,21

10,92

27,09

12,39

28,09

12,35

6,096

,004

Depersonalizacja
(DP)

4,53

4,27

8,45

6,67

9,43

5,38

4,376

,017

Poczucie
dokonań
osobistych (PA)

34,16

6,41

30,41

7,23

25,74

8,67

6,538

,003

MANOVA: F = 3,62; df 1 = 6; df 2 = 118; p < 0,002

Ustalone związki dotyczyły wyczerpania emocjonalnego (EE: F = 6,09;
df 1 = 2; df 2 = 65; p < 0,004), depersonalizacji (DP: F = 4,38; df 1 = 2; df 2 = 65;
p < 0,01) i poczucia dokonań osobistych (PA: F = 6,54; df1 = 2; df 2 = 65;
p < 0,003). Bardzo dobre lub dobre relacje małżeńskie determinowały spadek
wyczerpania emocjonalnego i depersonalizacji oraz wzrost poczucia dokonań
osobistych. Natomiast przeciętne oceny relacji ze współmałżonkiem korespondowały z najwyższym emocjonalnym wyczerpaniem (EE: M = 28,09;
SD = 12,35) i depersonalizacją (DP: M = 9,43; SD = 5,38) oraz najniższym poczuciem dokonań osobistych (PA: M = 25,74; SD = 8,67).

69

Zespół wypalenia sił u rodziców dzieci z autyzmem – analiza społecznego kontekstu...

Przeprowadzona analiza wariancji MANOVA potwierdziła również, że istnieje związek między oceną klimatu emocjonalnego w rodzinie a wymiarami
zespołu wypalenia sił (F = 3,15; df 1 = 6; df 2 = 122; p < 0,007; zob. tabela 4).
Tabela 4. Różnice w skalach MBI między grupami rodziców wyodrębnionymi z uwagi na
kryterium klimatu emocjonalnego w rodzinie

Skale MBI

1
Bardzo dobry
(N = 6)

2
Dobry
(N = 43)

3
Przeciętny
(N = 17)

Istotność różnic
między
grupami
(1–3)

M

SD

M

SD

M

SD

F

p

Wyczerpanie
emocjonalne
(EE)

15,33

8,66

24,19

12,66

29,65

13,69

2,970

0,059

Depersonalizacja
(DP)

2,17

1,60

7,26

5,49

11,82

6,86

7,388

0,001

Poczucie
dokonań
osobistych (PA)

37,17

4,49

30,21

7,94

26,65

8,18

4,134

0,021

MANOVA: F = 3,15; df 1 = 6; df 2 = 122; p < 0,007

Ustalone związki wyrażały się spadkiem depersonalizacji (DP: F = 7,39;
df 1 = 2; df 2 = 63; p < 0,001) oraz wzrostem poczucia dokonań osobistych (PA:
F = 4,13; df 1 = 2; df 2 = 63; p < 0,02) wraz z wyższymi ocenami klimatu emocjonalnego w rodzinie. W grupie rodziców, którzy bardzo dobrze ocenili klimat
emocjonalny w rodzinie, odnotowano stosunkowo najniższy wskaźnik depersonalizacji (DP: M = 2,17; SD = 1,60) oraz najwyższe poczucie dokonań osobistych (PA: M = 37,17; SD = 4,49). Natomiast stosunkowo najwyższy poziom depersonalizacji (DP: M = 11,82, SD = 6,86) oraz najniższy wskaźnik poczucia
dokonań osobistych (PA: M = 26,65; SD = 8,18) charakteryzował rodziców
przeciętnie określających klimat emocjonalny w rodzinie.
Stosunki interpersonalne w rodzinie również determinują poziom depersonalizacji i poczucia dokonań osobistych u rodziców dzieci z autyzmem. Wskazują
na to uzyskane wyniki analizy statystycznej: F = 2,89; df 1 = 6; df 2 = 126;
p < 0,01. Porównanie średnich wartości komponentów zespołu wypalenia sił
w grupach rodziców wydzielonych z uwagi na ocenę stosunków interpersonalnych w rodzinie ujawniło istotne statystycznie różnice między nimi (tabela 5).
Ujawnione różnice dotyczyły dwóch komponentów zespołu wypalenia sił:
depersonalizacji (DP: F = 6,05; df 1 = 2; df 2 = 65; p < 0,004) i poczucia dokonań
osobistych (PA: F = 4,57; df 1 = 2; df 2 = 65; p < 0,01). Okazało się, że rodziców,
którzy bardzo dobrze ocenili stosunki interpersonalne w swojej rodzinie, cechował stosunkowo najniższy poziom depersonalizacji (DP: M = 2,20; SD = 1,64)
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Tabela 5. Różnice w skalach MBI między grupami rodziców wyodrębnionymi z uwagi na
kryterium stosunków interpersonalnych w rodzinie

Skale MBI

1
Bardzo dobre
(N = 5)

2
Dobre
(N = 43)

3
Przeciętne
(N = 20)

Istotność różnic
między
grupami
(1–3)

M

SD

M

SD

M

SD

F

p

Wyczerpanie
emocjonalne
(EE)

15,00

10,75

24,23

11,92

28,80

14,26

2,569

,084

Depersonalizacja
(DP)

2,20

1,64

7,30

5,49

11,25

6,77

6,051

,004

Poczucie
dokonań
osobistych (PA)

35,60

4,93

30,95

7,22

25,85

8,99

4,571

,014

MANOVA: F = 2,89; df 1 = 6; df 2 = 126; p < 0,01

i najwyższe poczucie dokonań osobistych (PA: M = 35,60; SD = 4,93) w porównaniu z rodzicami oceniającymi stosunki w swojej rodzinie jako przeciętne.
Kolejne analizy pozwoliły ustalić, że częstość napięć i konfliktów małżeńskich determinuje poszczególne komponenty zespołu wypalenia sił (MANOVA:
F = 1,99; df1 = 9; df 2 = 143; p < 0,04; zob. wykres 3).

Wykres 3. Średnie wartości komponentów zespołu wypalenia sił a częstość napięć i konfliktów
małżeńskich

Ustalone związki dotyczyły wyczerpania emocjonalnego (EE: F = 5,25; df1 = 3;
df 2 = 61; p < 0,003) i depersonalizacji (DP: F = 2,76; df1 = 3; df 2 = 61; p < 0,04).
Okazało się, że rodzice, którzy deklarowali częste występowanie napięć i konfliktów w swoim związku małżeńskim, uzyskali stosunkowo najwyższe wyniki
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w odniesieniu do wyczerpania emocjonalnego (EE: M = 30,50; SD = 11,09) i depersonalizacji (DP: M = 9,93; SD = 6,21) w porównaniu do rodziców, w których
związku napięcia i kłótnie ze współmałżonkiem występowały rzadko.
W celu sprawdzenia, czy współdziałanie ze współmałżonkiem w opiece nad
dzieckiem determinuje poziom zespołu wypalenia sił, podzielono rodziców na
trzy grupy według odpowiedzi uzyskanych w kwestionariuszu ankiety („tak,
zawsze”; „tak, ale nie w takim stopniu jak potrzebuję”; „sporadycznie”), a następnie porównano średnie wartości dla poszczególnych komponentów zespołu
wypalenia sił w tak wydzielonych grupach (zob. wykres 4).

Wykres 4. Średnie wartości komponentów zespołu wypalenia sił a możliwość polegania na
współmałżonku w opiece nad dzieckiem

Współdziałanie małżonków w opiece nad dzieckiem okazało się determinować poziom zespołu wypalenia sił (F = 4,73; df 1 = 6; df 2 = 122; p < 0,000).
Ujawnione związki dotyczyły wyczerpania emocjonalnego (EE: F = 13,14;
df1 = 2; df 2 = 63; p < 0,000) i depersonalizacji (DP: F = 8,34; df 1 = 2; df 2 = 63;
p < 0,001). Okazało się, że rodzice, którzy zawsze mogą polegać na współmałżonku w opiece nad dzieckiem, uzyskali stosunkowo najniższe wyniki w odniesieniu do wyczerpania emocjonalnego (EE: M = 18,57; SD = 11,83) i depersonalizacji (DP: M = 5,37; SD = 5,42).
Poziom i struktura zespołu wypalenia sił u rodziców a percepcja oferowanego
im wsparcia społecznego
Dla całej badanej grupy istnieje ujemna korelacja między nasileniem depersonalizacji a dwoma przyjętymi czynnikami społecznymi: siecią wsparcia
(SSQSR1: r = –0,346; p < 0,005) i siłą satysfakcji z otrzymywanego wsparcia
(SSQSR2: r = –0366; p < 0,003; zob. tabela 6).
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Tabela 6. Korelacja między wsparciem społecznym a komponentami zespołu wypalenia sił
Czynniki społeczne

Wyczerpanie
emocjonalne (EE)

Depersonalizacja
(DP)

Poczucie dokonań
osobistych (PA)

–0,346*

0,182

Sieć wsparcia
(SSQSR1)

r=

–0,158

p<

0,209

0,005

0,148

Siła satysfakcji ze
wsparcia (SSQSR2)

r=

–0,191

–0,366

0,206

p<

0,128

0,003

0,099

* Oznaczone współczynniki korelacji są istotne statystycznie

Z analizy uzyskanych informacji wynika, że zaledwie 29,9% badanych rodziców ocenia oferowane im wsparcie jako odpowiednie. Natomiast aż 69,1% rodziców nie ma odpowiedniego wsparcia społecznego.
Analiza badań potwierdziła również istnienie statystycznie istotnych związków pomiędzy oceną rodziców dotyczącą dostępnego im wsparcia społecznego
a wszystkimi trzema wymiarami wypalenia (tabela 7).
Tabela 7. Różnice w skalach MBI między grupami rodziców wyodrębnionymi z uwagi na
kryterium subiektywnej oceny wsparcia społecznego

Skale
MBI

Mam odpowiednie
wsparcie
(N = 21)

Nie mam
odpowiedniego
wsparcia
(N = 47)

t

p

M

SD

M

SD

Wyczerpanie
emocjonalne (EE)

17,35

9,83

28,09

12,89

3,33

0,001

Depersonalizacja
(DP)

3,60

3,75

9,87

6,07

5,14

0,000

Poczucie dokonań
osobistych (PA)

33,05

6,21

28,38

8,49

2,21

0,030

Okazało się, że rodziców negatywnie oceniających dostępne im wsparcie
społeczne cechują stosunkowo wyższe wskaźniki wyczerpania emocjonalnego
(EE: t = 3,33; p < 0,001) i depersonalizacji (DP: t = 5,14; p < 0,000) oraz niższe
poczucie dokonań osobistych (PA: t = 2,21; p < 0,03) w porównaniu z rodzicami
mającymi odpowiednie wsparcie społeczne.
Poziom i struktura zespołu wypalenia sił u rodziców dzieci z autyzmem
a czynniki środowiska rodzinnego i wsparcie społeczne – podsumowanie
i interpretacja wyników badań
Zaprezentowana analiza badań potwierdziła, jak wielostronny jest wpływ
środowiska rodzinnego oraz środowiska społecznego na dobrostan rodziców
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dzieci z niepełnosprawnością. Analiza wpływu czynników związanych z funkcjonowaniem rodziny oraz czynników wsparcia społecznego na poziom i strukturę zespołu wypalenia sił potwierdziła też istnienie statystycznie istotnych
związków w obu przypadkach.
Rodziców, którzy wykazywali nasilone symptomy zespołu wypalenia sił
w zakresie wyczerpania emocjonalnego oraz depersonalizacji i mieli niskie poczucie dokonań osobistych, charakteryzowały przeciętne relacje małżeńskie,
częste napięcia i konflikty małżeńskie oraz brak możliwości polegania na współmałżonku w opiece nad dzieckiem. Osoby te także przeciętnie postrzegały klimat emocjonalny i stosunki interpersonalne w swojej rodzinie. Negatywną sytuację rodziców z omawianej grupy potęgowało niewystarczające wsparcie
społeczne. Mała sieć tego wsparcia oraz niska satysfakcja z otrzymywanej pomocy nasilała symptomy depersonalizacji. Natomiast rodzice nieprzejawiający
symptomów zespołu wypalenia sił bardzo wysoko lub wysoko oceniali relacje
ze współmałżonkiem, klimat emocjonalny i stosunki interpersonalne między
członkami swoich rodzin. Deklarowali oni rzadkie występowanie napięć i konfliktów małżeńskich oraz stałą możliwość polegania na współmałżonku w opiece nad dzieckiem. Uzyskane wyniki mają swoje odzwierciedlenie w analizach
badawczych, m.in. Anety Garncarz-Podlasko (2001) i Richarda P. Hastingsa
(2003; R.P. Hastings i in., 2005), którzy wskazują na istotne związki pomiędzy
relacjami w rodzinach z dzieckiem z niepełnosprawnością a poziomem doświadczanego przez rodziców stresu rodzicielskiego.
Warto zaznaczyć, że przeprowadzona analiza korelacji pomiędzy czynnikami wsparcia społecznego a ocenami rodziców dotyczącymi wyszczególnionych
aspektów życia rodzinnego wskazała na istnienie statystycznie istotnych zależności. Wykazała, że istnieje dodatnia korelacja pomiędzy siecią wsparcia oraz
satysfakcją z tego wsparcia a oceną relacji małżeńskich, oceną klimatu emocjonalnego i stosunków interpersonalnych w rodzinie. Statystycznie istotna zależność wystąpiła również pomiędzy satysfakcją ze wsparcia a napięciami i konfliktami małżeńskimi. Stwierdzono także ujemną korelację między subiektywną
oceną wsparcia społecznego a oceną relacji małżeńskich, oceną klimatu emocjonalnego w rodzinie oraz zakresem współdziałania małżonków w opiece nad
dzieckiem. Rodzice, którzy nie uzyskują odpowiedniego wsparcia społecznego,
stosunkowo gorzej oceniali relacje ze współmałżonkiem oraz stosunki interpersonalne w swoich rodzinach. Natomiast rodzice, których charakteryzowało
sprzyjające środowisko rodzinne, oceniali, że uzyskują odpowiednie wsparcie
społeczne.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że bardzo dobre
relacje ze współmałżonkiem stanowią niezwykle ważny czynnik kontekstowy
przeciwdziałający pojawieniu się i nasileniu objawów syndromu wypalenia. To
współmałżonek w sytuacji niepełnosprawności dziecka jest niejednokrotnie
podstawowym źródłem wsparcia. Bardzo ważna okazuje się też umiejętność
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rozmawiania o problemach i poszukiwania wspólnych rozwiązań trudnych sytuacji. Umiejętność ta przejawia się rzadkimi napięciami i konfliktami rodzącymi
się na tle występujących w rodzinie problemów. Nie do przecenienia jest waga,
jaką w sytuacji przeciążenia emocjonalnego i fizycznego wynikającego z opieki
nad niepełnosprawnym dzieckiem mają możliwość i umiejętność dzielenia się
obowiązkami. Pozytywne stosunki interpersonalne między pozostałymi członkami rodziny również mogą niwelować skutki przewlekłego stresu rodzicielskiego będącego główną przyczyną wypalania się sił u rodziców.
Uzyskane wyniki są zgodne z badaniami publikowanymi w literaturze przedmiotu. Zadowolenie i satysfakcja z małżeństwa, zdaniem Williama N. Friedricha (1979), jest najważniejszym czynnikiem determinującym sukces w radzeniu
sobie ze stresem. Zdolność rodziców do współdziałania, w celu sprostania wyzwaniom, jakie stawia przed nimi opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem, jest
źródłem dobrego samopoczucia oraz zapewnia odpowiednią jakość opieki nad
dzieckiem (W.N. Friedrich, L.T. Wilturner, D.S. Cohen, 1985). Natomiast wszelkie napięcia i zaburzenia relacji małżeńskich mogą potęgować stres występujący
w rodzinie, a tym samym stanowić poważny determinant rozwoju zespołu wypalenia sił u rodziców (za: F.J. Floyd, D.E. Zmich, 1991, s. 1434).
Warto zauważyć, że rodzice zapytani o czynniki decydujące o ich poczuciu
sukcesu życiowego wymieniali najczęściej rodzinę i pozytywne relacje interpersonalne między jej członkami, pozytywne relacje z dzieckiem, satysfakcję z rodzicielstwa i małżeństwa, osiągnięcia rozwojowe dziecka, jak również osiągnięcia w zakresie dostosowania życia rodzinnego do sytuacji zmienionej przez
autyzm ich dziecka. Nie ulega wątpliwości, że poszukiwanie satysfakcji życiowej w tych sferach wpłynęło też na uzyskane wyniki badań.
Jak potwierdziły przeprowadzone badania, również wsparcie społeczne może
się stać buforem stresów wynikających z sytuacji niepełnosprawności dziecka,
a co za tym idzie – stanowić ważny czynnik przeciwdziałający zespołowi wypalenia sił. Wniosek ten jest zbieżny z innymi badaniami, autorstwa Daniela Hendersona i Briana Vandenberga (1992) oraz Davida E. Graya (2002). Autorzy ci
potwierdzili, że wsparcie społeczne stanowi integralną część radzenia sobie
w środowisku rodziny dziecka autystycznego. Jednocześnie brak odpowiedniego wsparcia społecznego stanowi predykator potęgujący stres rodzicielski doświadczany w związku z niepełnosprawnością dziecka, a tym samym determinuje nasilenie objawów wypalenia u rodziców dzieci z autyzmem.
Analiza kwestionariuszy SSQSR potwierdza, że w sytuacji niepełnosprawności dziecka to członkowie rodziny (współmałżonek, pełnosprawne dzieci, dziadkowie dziecka, rodzeństwo rodzica) oraz najbliżsi przyjaciele i znajomi stanowią
niezbędne źródło wsparcia. Im większą sieć wsparcia mają rodzice w najbliższym
otoczeniu i im bardziej wsparcie to jest satysfakcjonujące, tym lepiej oceniają relacje ze współmałżonkiem, klimat emocjonalny i stosunki w rodzinie oraz rzadziej doświadczają napięć i konfliktów w związku małżeńskim. Członkowie ro-
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dziny, zwłaszcza dziadkowie dziecka, często wspierają rodziców finansowo oraz
oferują bezpośrednią pomoc w opiece nad dzieckiem. Wniosek ten jest zbieżny
z badaniami Briana A. Boyda (2002, s. 213), którego zdaniem korzystniejsza dla
kondycji psychoemocjonalnej matek dzieci z autyzmem jest możliwość korzystania z form wsparcia nieformalnego, oferowanego przez współmałżonka, dalszych
członków rodziny czy grupy wsparcia. Także Helena Sęk i Roman Cieślak (2004,
s. 16) podkreślają, że „w sytuacjach kryzysowych […] osoby znajdujące się w podobnej sytuacji (z podobnym problemem) stanowią najlepsze źródło wsparcia”.
Przeprowadzona analiza badań potwierdza wniosek Franka J. Floyda i Dereka E. Zmicha (1991), że dobrze funkcjonujący związek może pomóc w przeciwdziałaniu skutkom problemów związanych z zachowaniem i wychowaniem
dziecka z niepełnosprawnością, a tym samym przeciwdziałać pojawianiu się
i rozwojowi zespołu wypalenia sił. Pozytywne relacje interpersonalne w rodzinie mogą niwelować czy też łagodzić skutki doświadczanego stresu i stanowią
bardzo ważny czynnik kontekstowy w planowaniu wszelkiej pomocy profilaktycznej i terapeutycznej. Również wsparcie i pomoc oferowane rodzicom w tak
trudnej sytuacji życiowej okazują się kluczowe dla ich dobrej kondycji psychoemocjonalnej. Wnioski z przeprowadzonych badań są zgodne także z ustaleniami innych autorów, m.in. Charlesa R. Figleya (1998, za: S. Bilin, S. Gozum,
2009, s. 2553), który potwierdza, że wypalenie doświadczane przez rodzinę wynika zwykle z braku współpracy między członkami rodziny w rozwiązywaniu
pojawiających się problemów, które prowadzą do stresu i niepokoju. Brak harmonii współżycia w rodzinie, zdaniem Tadeusza Gałkowskiego (1995), jest jednym z czynników stanowiących podłoże pojawienia się zespołu wypalenia sił
u rodziców dzieci autystycznych.
Zaprezentowane tu analizy dotyczą społecznego kontekstu zjawiska wypalenia
sił u rodziców dzieci z autyzmem. Dokonując indywidualnej diagnozy syndromu
wypalenia u rodziców, należy jednak uwzględnić cały społeczny kontekst sytuacji
życiowej rodziców oraz szereg zmiennych demograficznych i podmiotowych.
Analiz tych dotyczą dwa kolejne artykuły z zaprezentowanego cyklu: „Trudne
rodzicielstwo – socjodemograficzne i podmiotowe determinanty zespołu wypalenia sił u rodziców dzieci z autyzmem” oraz „Indywidualny dramat trudnego rodzicielstwa – przebieg, objawy i radzenie sobie z wypalaniem sił u rodziców dzieci
z autyzmem”. Sądzę również, że zasadne byłoby przeprowadzenie badań porównawczych między rodzicami dzieci z autyzmem a rodzicami dzieci z innymi zaburzeniami rozwojowymi. Wnioski z takich badań byłyby cenne zarówno dla teorii, jak i praktyki działań terapeutycznych i profilaktycznych.
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ZESPÓŁ WYPALENIA SIŁ U RODZICÓW DZIECI Z AUTYZMEM – ANALIZA
SPOŁECZNEGO KONTEKSTU ZJAWISKA
Streszczenie
Niniejsze studium zapoczątkowuje cykl trzech artykułów przedstawiających wyniki badań
dotyczących problematyki zespołu wypalenia sił u rodziców dzieci z autyzmem: czynników determinujących pojawienie się i rozwój owego zespołu oraz jego symptomów i przebiegu. Uczestnikami badań było 68 rodziców w wieku 29–60 lat.
Prezentuję tu wpływ środowiska rodzinnego i środowiska społecznego rodziców na pojawiające się u nich symptomy wypalenia. Uwzględniam czynniki związane z funkcjonowaniem rodziny, w tym: relacje małżeńskie, klimat emocjonalny i stosunki interpersonalne w rodzinie, napięcia i konflikty małżeńskie, współdziałanie w opiece nad dzieckiem oraz czynniki wsparcia
społecznego (sieć wsparcia i satysfakcja z otrzymywanej pomocy). W celu zbadania wpływu
czynników społecznych na poziom zespołu wypalenia sił u rodziców wykorzystałam Kwestionariusz „wypalenia się” Christiny Maslach, Kwestionariusz SSQSR do badania zmiennej „wsparcie
społeczne” oraz autorski Kwestionariusz wywiadu dla rodziców dzieci z autyzmem, który pozwolił na zgromadzenie danych dotyczących środowiska rodzinnego respondentów. W badaniach
uwzględniłam trzy komponenty procesu wypalania sił: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizację oraz poczucie osiągnięć osobistych. Uzyskane dane ilościowe poddałam analizie statystycznej
przy użyciu programu statystycznego SPSS14.
Analiza badań potwierdziła istotny wpływ czynników środowiska rodzinnego i społecznego
na poziom symptomów wypalenia u rodziców dzieci z autyzmem.
Słowa kluczowe: autyzm, stres rodzicielski, funkcjonowanie rodziny, wsparcie społeczne, zespół wypalenia sił
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BURNOUT SYNDROME IN PARENTS OF CHILDREN WITH AUTISM –
AN ANALYSIS OF THE SOCIAL CONTEXT OF THE PHENOMENON
Abstract
This paper initiates a series of three articles presenting the results of a study on burnout syndrome in parents of children with autism. The series presents the factors determining the emergence and development of full-blown burnout syndrome and a description of the symptoms and
course of this syndrome among parents raising a child with autism. Participants of the study were
68 parents aged 29 to 60.
In this paper, I present the impact of the parents’ family and social environment on burnout
symptoms they experience. I take into account the following factors related to family functioning:
marital relationships, emotional climate and interpersonal relationships in the family, marital tension and conflict, cooperation in child care and social support (the support network and satisfaction with the assistance received). To investigate the influence of social factors on the level of
burnout syndrome, I asked the parents to complete the Maslach Burnout Inventory by Christina
Maslach and I used the Social Support Questionnaire Short Form (SSQSR) to measure the “social
support” variable. The parents also answered some questions from the interview questionnaire for
parents of children with autism I designed, which allowed me to collect data regarding the participants’ family environment. In the study, I took into consideration the three components of the
burnout process: emotional exhaustion, depersonalization, and a sense of personal achievement.
The quantitative data were analyzed with SPSS14.
The analysis of the results confirmed the significant influence of family and social factors on
the level of burnout symptoms in the parents of children with autism.
Keywords: autism, parental stress, family functioning, social support, burnout syndrome
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Myślenie twórcze dzieci z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu
Wprowadzenie
Efektywne funkcjonowanie we współczesnym świecie wymaga radzenia sobie z wieloma, często złożonymi, problemami, w rozwiązywaniu których pomóc
może kreatywność. Według Calvina W. Taylora (1964) kreatywność ma duże
znaczenie nie tylko w obszarze nauki, lecz także jest ważna dla rozwoju całego
społeczeństwa. Próby badawczego połączenia cech świadczących o kreatywności z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wydają się zatem naturalnym krokiem
zmierzającym w kierunku usprawnienia funkcjonowania grupy osób dotkniętych opisywanymi zaburzeniami.
Terminów „autyzm” lub „zespół Aspergera” próżno niestety szukać w spisie
treści Encyklopedii Kreatywności (M.A. Runco, S.R. Pritzker, 2011). Wprawdzie hasła te sporadycznie pojawiają się w połączeniu z innymi terminami, jednak w literaturze przedmiotu te dwa obszary badawcze łączy się rzadko (M. Fitz
gerald, 2004; M.A. Runco, S.R. Pritzker, 2011). Osoby z diagnozą autyzmu
i zaburzeniami pokrewnymi stanowią niejednolitą grupę, co jeszcze bardziej
utrudnia badania ilościowe oraz wymusza stosowanie technik opisowych.
Celem tego artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących myślenia
twórczego dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz analiza trudności metodologicznych związanych z ich prowadzeniem. Rozważania te pozwolą przyszłym badaczom na podjęcie tematu w różnych jego aspektach i wielu obszarach.
Autystyczne spektrum zaburzeń
Określenie „autystyczny” zostało wprowadzone do terminologii psychiatrycznej na początku XX w. przez szwajcarskiego lekarza Eugena Bleulera. Termin ten
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początkowo odnosił się do specyficznej grupy powiązanych ze sobą objawów schizofrenii, polegających na zaburzonych relacjach z ludźmi i światem zewnętrznym
(P. Szatmari, 2004). W latach 40. ubiegłego wieku po raz pierwszy zdiagnozowano
zespół zaburzeń określanych mianem „autyzmu wczesnodziecięcego”. Jako pierwsi wstępne raporty dotyczące zaobserwowanego zaburzenia opublikowali badacze
Leo Kanner (wyd. pierwotne 1943) oraz prowadzący niezależne badania austriacki pediatra Hans Asperger (za: T. Gałkowski, E. Pisula, 2004). W latach 80. XX w.
Lorna Wing i Judith Gould (1979) wprowadziły termin „kontinuum cechy”, zwracając uwagę na niejednolity obraz autyzmu. Obecnie w literaturze przedmiotu
częściej spotyka się pojęcie autystycznego spektrum zaburzeń (zob. np. D. Zager,
2005). Wprowadzenie tego terminu poszerzyło granice diagnostyczne, włączając
do opisywanej grupy zaburzeń lżejsze przypadki, tj. dobrze funkcjonujące dzieci
z cechami autystycznymi.
Autyzm wczesnodziecięcy to całościowe zaburzenie, charakteryzujące się
nieprawidłowym i (albo) upośledzonym rozwojem, które ujawnia się przed 3.
rokiem życia; wskazane nieprawidłowości rozwoju dotyczą trzech obszarów:
(1) komunikacji, (2) kontaktów społecznych oraz (3) zachowań powtarzających
się, stereotypowych (zob. tabela 1).
Zespół Aspergera (ZA) uznaje się za subgrupę w obrębie zaburzeń ze spektrum autyzmu, bliżej bieguna dobrego funkcjonowania (C. Lord, 2007). Asperger nie podał zestawienia kryteriów diagnostycznych dla omawianego zaburzenia. W 1989 r. Christopher Gillberg oraz I. Carina Gillberg zaproponowali sześć
grup objawów: (1) zaburzenia wzajemnych interakcji społecznych, (2) ograniczone zainteresowania i aktywności, (3) powtarzające się rutynowe zachowania
lub rytuały, (4) zaburzenia ekspresji i zaburzenia mowy, (5) zaburzenia w komunikacji niewerbalnej, (6) niezgrabność ruchowa. Zaburzenie to oficjalnie zostało
uznane za jednostkę kliniczną dopiero w 1993 r. (ICD-10; DSM-IV – w 1994).
Obecnie diagnoza zespołu Aspergera poza rozpoznaniem objawów charakterystycznych dla całościowych zaburzeń rozwoju wymaga stwierdzenia ilorazu inteligencji powyżej 70 oraz prawidłowego rozwoju mowy (C. Dissnayake, 2004).
Wśród objawów łączących autyzm wczesnodziecięcy i zespół Aspergera wymienia się nieprawidłowe relacje społeczne oraz nietypowe zachowania, postrzegane jako niezrozumiałe. Różnica dotyczy rozwoju poznawczego, który
u osób z ZA ma prawidłowy przebieg, oraz ich zdolności do posługiwania się
dobrze rozwiniętą mową czynną. W ZA obserwowane jest również niższe nasilenie cech autystycznych, oryginalność działań i kreatywność. Zasadnicza różnica sprowadza się jednak do opanowania mowy. W diagnostyce autyzmu przyjmuje się, że jeżeli dziecko wypowiadało pojedyncze słowa przed 2. rokiem życia
oraz komunikowało się za pomocą zdań przed 3. rokiem życia, to rozpoznaje się
zespół Aspergera (J. Kruk-Lasocka, 1999; A. Rynkiewicz, 2009). W obszarze
zachowań rutynowych i szczególnych zainteresowań dzieci z ZA rzadziej niż
w autyzmie wczesnodziecięcym występują manieryzmy ruchowe i koncentracja
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Tabela 1. Kryteria diagnostyczne autyzmu wczesnodziecięcego
Lp.

Obszar

Kryteria diagnostyczne

1.

Język, mowa,
komunikacja

Jakościowe nieprawidłowości w porozumiewaniu się przejawiane co
najmniej w jednym z następujących obszarów:
•• opóźnienie lub zupełny brak rozwoju mówionego języka;
•• względny niedostatek inicjatyw i wytrwałości w podejmowaniu
wymiany konwersacyjnej;
•• stereotypowe i powtarzające się wykorzystanie słów i wyrażeń;
•• brak spontanicznej różnorodności zabawy w udawanie lub zabawy
naśladującej role społeczne.

2.

Przywiązanie,
kontakty
i relacje
społeczne

Nieprawidłowości przejawiane przynajmniej w dwóch
z wymienionych obszarów:
•• niedostateczne wykorzystanie mowy niewerbalnej;
•• trudności w nawiązywaniu bliskich kontaktów z rówieśnikami;
•• nieumiejętność odczytywania i interpretacji zachowań innych
ludzi; nieadekwatne reakcje emocjonalne i zachowania społeczne;
ignorowanie informacji zwrotnych od partnera; skrajny
egocentryzm;
•• brak spontanicznej potrzeby dzielenia z innymi osobami radości,
zainteresowań lub osiągnięć.

3.

Zachowania
Nieprawidłowości przejawiane przynajmniej w jednym z obszarów:
rutynowe,
•• bycie pochłoniętym przez jedno lub liczniejsze stereotypowe
szczególne
zachowania o nieprawidłowej treści lub zogniskowaniu;
zainteresowania •• przywiązanie do wcześniej ustalonego rytmu dnia
i uporządkowanego otoczenia, tworzenie rytuałów z prostych
czynności codziennych;
•• stereotypie widoczne w obszarze motoryki, powtarzalność
ruchów;
•• koncentracja na cząstkowych lub niefunkcjonalnych
właściwościach przedmiotów.

Uwaga: W sumie występuje co najmniej sześć objawów spośród wymienionych w punktach 1., 2. i 3.,
przy czym co najmniej dwa z nich z punktu 1. i po co najmniej jednym z punktów 2. i 3.
Źródło: opracowanie własne na podst. ICD-10.

na cząstkowych lub niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów (ICD-10).
Ponadto literatura przedmiotu wskazuje na charakterystyczne dla ZA głębokie
i jednocześnie wąskie zainteresowania, które skoncentrowane są głównie na
gromadzeniu i nieustannym przetwarzaniu danych dotyczących specyficznej tematyki, np. pojazdów, budowy i funkcjonowania maszyn, elektryki, rozkładu
jazdy i tras środków transportu, wyników rozgrywek sportowych czy też komputerów (T. Attwood, 2006; L. Jackson, 2007; J. Kruk-Lasocka, 1999). Może
również wystąpić hiperleksja, czyli wczesna umiejętność czytania, która kształtuje się jeszcze przed zakończeniem rozwoju mowy (J. Komender, G. Jagielska,
A. Bryńska, 2009). U ok. 5–15% osób ze spektrum autyzmu występują zdolności wybiórcze, nazywane również wysepkowymi, które ujawniają się w wąskim
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obszarze, często współwystępując z upośledzeniem w innych sferach (N. O’Connor, B. Hermelin, 1994; A. Teluk-Lenkiewicz, 2010).
W wielu publikacjach po r. 1990 pojawiło się jeszcze jedno, nieformalne określenie – wysokofunkcjonujący autyzm (HFA – High-functioning autism; w polskiej literaturze – WFA). WFA nie jest oficjalnym terminem diagnostycznym,
lecz pojęciem używanym przez lekarzy, terapeutów, psychologów i pedagogów
zajmujących się autyzmem. Przyjmuje się, że jeśli u osoby z cechami autyzmu
lub zespołu Aspergera stwierdzono iloraz inteligencji na poziomie przeciętnym
lub powyżej i nie nastąpiło klinicznie istotne opóźnienie mowy, diagnoza wskazuje na ZA. Jeśli wystąpiło kliniczne opóźnienie rozwoju mowy – osoba diagnozowana jest jako WFA (C. Dissnayake, 2004; P. Howlin, 2000).
Prezentowane tu opracowanie, ze względu na przyjęty temat i charakter analizowanych badań, dotyczy charakterystyki porównawczej WFA i ZA w odniesieniu do autyzmu wczesnodziecięcego. Ze względu na brak klarownego i oficjalnego zestawienia kryteriów i standardów diagnostycznych WFA poza
wymienionym aspektem rozwoju językowego (P. Howlin, 2000), w dalszych
rozważaniach funkcjonować będzie określenie „dzieci z ZA/WFA”. Pojęcie to
należy rozumieć jako „dzieci z zespołem Aspergera lub/i z autyzmem wysokofunkcjonującym” – chodzi więc o grupę, której objawy cech ze spektrum autystycznego mają dużo łagodniejszą postać i są mniej nasilone niż w autyzmie
wczesnodziecięcym. Jeśli rozróżnienie ZA/WFA będzie ważne dla kontekstu
rozważanych kwestii, wtedy nastąpi rozgraniczenie tych zaburzeń.
Myślenie twórcze i kreatywność
Myślenie twórcze często utożsamiane jest z kreatywnością, chociaż jest jedynie jej kognitywną składową, podobnie jak wyobraźnia twórcza (L.S. Vygotsky, 2004, wyd. pierwotne 1930; 1991, wyd. pierwotne 1931) czy, po części,
ciekawość poznawcza (M. Karwowski, 2012). Inne charakterologiczne komponenty kreatywności to m.in. otwartość (G.J. Feist, 1998), nonkonformizm
(S. Popek, 2000) i motywacja (K. Byron, S. Khazanchi, 2012). Kreatywność
zatem nie jest pojedynczą cechą, lecz „zespołem cech, dynamicznie powiązanych i wzajemnie współzależnych” (M. Karwowski, 2010, s. 14). Może być
rozwijana poprzez wykorzystywanie odpowiednich metod i programów edukacyjnych (np. D. Dziedziewicz, D. Olędzka, M. Karwowski, 2012). Większość z nich bazuje na stymulacji zdolności twórczych (E. Nęcka, J. Orzechowski, A. Słabosz, B. Szymura, 2005). Metaanalizy efektywności różnych
typów zajęć rozwijających kreatywność pokazują, że do najbardziej efektywnych należą treningi rozwiązywania problemów (prowadzone zarówno w Polsce, jak i na świecie) oraz treningi oparte na stymulacji myślenia dywergencyjnego (G. Scott, L.E. Leritz, M.G. Mumford, 2004) i wyobraźni (E. Wiśniewska,
M. Karwowski, 2007).
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Według Joya P. Guilforda (1967) głównym składnikiem kreatywności jest
wytwarzanie dywergencyjne, które badacz ten definiuje jako płynność, giętkość,
oryginalność, wrażliwość na problemy i elaborację (dopracowywanie pomysłów). Według autora ten rodzaj myślenia przydatny jest przy rozwiązywaniu
problemów o strukturze otwartej. Wysoki poziom płynności myślenia umożliwia stworzenie wielu rozwiązań w krótkim czasie, giętkość myślenia pozwala
tworzyć rozwiązania jakościowo zróżnicowane, a oryginalność odpowiada za
wytwarzanie pomysłów rzadkich i nietypowych. Guilford i jego współpracownicy, bazując na teoretycznym Modelu Struktury Intelektu, opracowali wiele
testów służących do pomiaru myślenia dywergencyjnego. Narzędziem najczęściej wykorzystywanym w badaniach dotyczących myślenia twórczego jest Test
Twórczego Myślenia Torrance’a (TTCT – Torrance Tests of Creative Thinking;
np. H. Awamleh, Y. Al Farah, I. El-Zraigat, 2012; J.F. Feldhusen, D.J. Treffinger,
A.P. Mondfrans, D.R. Ferris, 1971; M. Hansenne, J. Legrand, 2012). Test ten
składa się z części werbalnej (Thinking Creatively with Words) oraz niewerbalnej (Thinking Creatively with Pictures; Torrance, 1974). Istnieje szereg innych
narzędzi, które odwołują się do Modelu Struktury Intelektu Guilforda, np. Test
Twórczości Wallacha i Kogana (WKCT – Wallach Kogan Creativity Tests;
M. Karwowski, 2009). Na gruncie polskim adaptacji tego modelu podjął się Tadeusz Żuk (1986), tworząc Test Zdolności Twórczych (TZT), który mierzy 11
takich zdolności wyodrębnionych przez Guilforda (J. Gralewski, 2009).
Komponentowy model twórczości autorstwa Klausa K. Urbana (A. Matczak,
A. Jaworowska, J. Stańczak, 2000) także odwołuje się do myślenia dywergencyjnego jako jednej ze składowych kreatywności. Operacjonalizacją tego modelu
jest Rysunkowy Test Twórczego Myślenia (TCT-DP Test of Creative Thinking
– Drawing Production), który często wykorzystywany jest zarówno w polskich
(np. M. Karwowski, I. Lebuda, E. Wiśniewska, 2009; J. Uszyńska-Jarmoc,
2005), jak i zagranicznych badaniach (np. C.K. Cheung, T. Roskams, D. Fisher,
2006). Należy jednak zauważyć, że test ten uwzględnia jedynie wybrane elementy modelu, na którym się opiera. Autorzy testu nie określają jednoznacznie,
które kryteria oceny testu odpowiadają poszczególnym składowym modelu
(J. Gralewski, 2009). Możliwe jest jednak wskazanie wielu z nich, m.in. płynności i oryginalności myślenia czy też zdolności do elaboracji (A. Matczak, A. Jaworowska, J. Stańczak, 2000, s. 16).
Według Edwarda Nęcki (1987; 1995; 2001) podczas procesu tworzenia szczególną rolę odgrywają specyficzne strategie myślenia, które nadają mu kierunek.
Autor wymienia sześć takich operacji: rozumowanie dedukcyjne, rozumowanie
indukcyjne (tworzenie analogii), metaforyzowanie, dokonywanie skojarzeń,
abstrahowanie oraz dokonywanie transformacji. Twórczy charakter tych operacji wyznacza sposób przebiegu, a nie ich jakościowa specyfika. Na podstawie
koncepcji Nęcki, jak również w odniesieniu do tradycji postguilfordowskiej, powstał Test Twórczego Myślenia (TTM) autorstwa Edwarda Nęcki i Anny Ry-
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chlickiej (1987), który mierzy zdolność do wykonywania operacji umysłowych
odpowiedzialnych za przebieg procesu twórczego.
Myślenie twórcze może zatem być rozpatrywane jako wytwarzanie dywergencyjne związane z wrażliwością na problemy, płynnością, giętkością i oryginalnością lub też myślenie, które odwołuje się do operacji dedukowania, tworzenia analogii, metafor, transformowania i abstrahowania. Nie są to jedyne
aspekty definiowania myślenia twórczego przywoływane w literaturze. Myślenie twórcze może mieć także charakter np. myślenia metaforycznego (np. W. Limont, 1994) lub intuicyjnego (E. Nęcka, 1994).
Twórczy vs. odtwórczy
W analizach Uty Frith (1972) wykazano, że w sytuacji swobodnego tworzenia
i zdobienia faktur, przy użyciu różnokolorowych pieczątek, dzieci z autyzmem
tworzą mniej różnorodne prace w porównaniu z dziećmi normalnie rozwijającymi się. Na tej podstawie badaczka wnioskuje o deficytach kreatywności dzieci
z autyzmem. Podobne rezultaty badań otrzymały Vicky Lewis i Jill Boucher
(1991), analizując portfolio rysunkowe autystyków. Zawartość ich teczek była
mniej zróżnicowana niż w grupie normotypowej, co według badaczek może
świadczyć o niskim poziomie kreatywności dzieci autystycznych.
Badania Hui K. Lim i Virginii Slaughter (2008), w których porównywano rysunki dzieci z ZA i dzieci w normie, nie wykazały istotnych różnic między
grupami w zakresie elaboracji. Wyjątek stanowiły rysunki postaci. Świadczyć
to może o relatywnie niskim zainteresowaniu światem społecznym lub (i) braku
praktyki w rysowaniu ludzi.
W innym badaniu (M.-J. Liu, W.-L. Shih, L.-Y. Ma, 2011) uczestniczyły dwie
grupy: grupa eksperymentalna złożona z 16 chłopców z zespołem Aspergera
oraz kontrolna, w której znalazło się 42 dzieci w normie, uczęszczających do
tych samych szkół co uczniowie z grupy eksperymentalnej. Średnia wieku badanych wynosiła 10,6 w grupie eksperymentalnej oraz 10,4 w grupie kontrolnej.
Badani wypełniali Pakiet Oceny Kreatywności (CAP – Creativity Assessment
Packet) autorstwa Franka Williamsa (1980, za: M.-J. Liu, W.-L. Shih, L.-Y. Ma,
2011) złożony z trzech zadań: ćwiczenia myślenia dywergencyjnego, poczucia
dywergencyjnego oraz skali Williamsa. Zadanie sprawdzające poziom myślenia
dywergencyjnego składało się z 12 niekompletnych figur, które badany uzupełniał w sposób jak najbardziej oryginalny, wymyślając do każdej ilustracji tytuły.
Wyniki badanych oceniano na skalach: płynności, otwartości, giętkości, oryginalności i elaboracji w odniesieniu do rysunków oraz długości, złożoności, kreatywności i poczucia humoru w odniesieniu do tytułów. Dodatkowo badani wypełniali kwestionariusz złożony z 50 stwierdzeń, który dotyczył samooceny
kreatywności (na skalach: ciekawość, wyobraźnia, złożoność oraz podejmowanie ryzyka). Z analiz wyłączono skalę Williamsa.
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Rysunki badanych oceniało dwóch sędziów kompetentnych, którzy nie dostali informacji dotyczących tego, w jakiej grupie (eksperymentalnej czy kontrolnej) znajduje się autor rysunku. Analizy testem t dla grup niezależnych wykazały, że uczestnicy badania z ZA osiągają istotnie wyższe wyniki na skali
oryginalności (M = 15,56, SD = 4,65) i elaboracji (M = 11,56, SD = 5,68) w porównaniu z rówieśnikami z grupy kontrolnej (odpowiednio M = 11,97, SD = 3,96
oraz M = 8,75, SD = 3,84). Większość badanych z zespołem Aspergera rysowała
starannie, z dbałością o szczegóły ilustracji, co świadczy o dobrej pamięci
i umiejętności skupienia się na szczegółach. Zaobserwowano również, że uczestnicy z ZA uzupełniali 12 figur testowych zazwyczaj zgodnie z własnymi, wąskimi zainteresowaniami (M.-J. Liu, W.-L. Shih, L.-Y. Ma, 2011).
Wyniki w grupie eksperymentalnej na skali otwartości oraz giętkości okazały się istotnie niższe niż w grupie kontrolnej (M = 18,00, SD = 7,68 oraz
M = 5,78, SD = 1,78 dla grupy eksperymentalnej i M = 22,33, SD = 4,28 oraz
M = 9,57, SD = 1,65 dla grupy eksperymentalnej). Niższy poziom giętkości oraz
otwartości obrazowej świadczyć może o dysfunkcji wykonawczej oraz słabszym
poczuciu koherencji badanych z ZA/WFA. W obszarze funkcji wykonawczej
giętkość myślenia oraz organizacja są najpoważniejszymi deficytami u dzieci
z zaburzeniami spektrum autyzmu (L.E. Kenworthy, D.O. Black, G.L. Wallace,
T. Ahluvalia, A.E. Wagner, L.M. Sirian, 2005). W badaniu wykazano niższy poziom elastyczności myślenia w grupie eksperymentalnej, mimo że instrukcja
przedstawiona badanym zachęcała do tworzenia ilustracji w różnych kategoriach. Trudność poruszania się między kategoriami znaczeniowymi u uczestników badania z ZA może mieć związek ze specyficznym ukierunkowaniem stylów poznawczych oraz trudnością, jaką wykazuje ta grupa badanych w płynnym
przenoszeniu uwagi (M.-J. Liu, W.-L. Shih, L.-Y. Ma, 2011).
Analizy Jaime Craig i Simona Barona-Cohena (1999) pokazują porównanie
możliwości twórczych dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym i dzieci z ZA.
W badaniu tym zbadano cztery grupy: autystyków, dzieci z ZA, dzieci z trudnościami w uczeniu się ze szkoły specjalnej oraz dzieci rozwijających się prawidłowo. Każda z nich liczyła 15 osób. Z dziećmi spotykano się indywidualnie, w warunkach szkolnych. W pierwszym badaniu wykorzystano dwa zadania ze zbioru
Testów Twórczego Myślenia Torrance’a (TTCT): zadanie „linie”, w którym elementami wyjściowymi do tworzenia rysunków są takie same pary linii równoległych, oraz zadanie „wzorki”, gdzie dziecko, bazując na 10 różnych wzorkach,
ma stworzyć ciekawe rysunki. Standardowe instrukcje testowe uproszczono tak,
aby były łatwiejsze w odbiorze dla dzieci z zaburzonym rozwojem. Ze względu
na specyfikę zaburzeń badanych osób zrezygnowano z kontroli czasu. Po skończonym uzupełnianiu jednego elementu wyjściowego badacz pytał dziecko, czy
może opowiedzieć o swoim rysunku. Jeśli odpowiedź była twierdząca, kontynuował rozmowę w celu ustalenia, co zostało narysowane. W trakcie rozmowy zapisywał słowa dziecka pod rysunkami. Powtarzano taką procedurę dla każdej
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pary. Jednocześnie przy każdej kolejnej pozycji testowej przypominano dziecku, aby narysowało coś zupełnie innego niż we wszystkich stworzonych wcześniej rysunkach. Zdecydowana odmowa uzupełnienia kolejnych zadań testowych była jednoznaczna z zakończeniem procedury badawczej.
W oryginalnej wersji test powinien być oceniany na trzech skalach, tj.: płynności (liczby odpowiedzi, wyłączając powtórzenia), giętkości (liczby kategorii)
i oryginalności (rzadkości występowania odpowiedzi). Badacze, powołując się
na analizy Nancy L. Heausler i Bruce’a Thompsona (1988), według których wymienione skale są wysoce skorelowane, zdecydowali się na użycie miary ogólnej. Zbiorcze wyniki dla każdej grupy w obydwu zadaniach pokazuje wykres 1.

Wykres 1. Różnice w poziomie kreatywności
Źródło: opracowanie własne na podst. J. Craig, S. Baron-Cohen (1999).

W pierwszym badaniu analiza ANOVA wskazała siłę efektu F(1,56) = 4,08,
p < 0,05 i znaczący efekt grupowy F(3,56) = 19,31, p < 0,001. Dokładna analiza
różnic z użyciem testu Tukeya (p < 0,05) pokazała, że dzieci z autyzmem i dzieci z ZA osiągnęły wyniki znacząco niższe w zadaniu 1. (ten sam bodziec – linie
równoległe) niż pozostałe grupy, przy czym wyniki autystyków były gorsze niż
dzieci z ZA. W zadaniu 2. (inny bodziec – różnorodne wzorki) wyniki dzieci
z autyzmem były gorsze niż pozostałych dwóch grup kontrolnych. Nie było
istotnych różnic między wynikami dzieci z ZA a wynikami grup kontrolnych.
Zdaniem autorów, wyniki te potwierdzają deficyty w obrębie funkcji wykonawczych (S. Ozonoff, B. Pennington, S.J. Rogers, 1991) odpowiedzialnych za nadrzędny proces generowania nowych wytworów. Należy jednak zauważyć, że
poziom zdolności twórczych dzieci z ZA nie różnił się od poziomu tych zdolności u dzieci normalnie się rozwijających.
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Teoria Deficytów Funkcji Wykonawczych, którą rozwinęli Sally Ozonoff,
Bruce Pennington oraz Sally J. Rogers (tamże), obrazuje i wyjaśnia profile deficytów poznawczych w autyzmie, w szczególności problemy z planowaniem, organizacją, skupianiem uwagi, pamięcią roboczą, kontrolą nad impulsami, inicjowaniem, spontanicznością oraz myśleniem abstrakcyjnym. Badania
wymienionych autorów wykazały, że deficyty funkcji wykonawczych są wspólne dla WFA i ZA, tym samym mogą być deficytem poznawczym wszystkich
zaburzeń ze spektrum autyzmu.
W celu empirycznej weryfikacji teorii deficytów funkcji wykonawczych
w autyzmie i jej znaczenia dla rozwoju kreatywności Craig i Baron-Cohen
(1999) oparli drugie badanie na rozróżnieniu dwóch typów kreatywności.
Pierwszy z nich, kreatywność realna, zakłada tworzenie nowych, ale realnych
rozwiązań. Przykładami takiej kreatywności mogą być wymyślenie nowych
ruchów w grze w szachy lub nowe ułożenie nut w utworze muzycznym. Drugi
rodzaj kreatywności, kreatywność wyobrażeniowa, zakłada według autorów
tworzenie nowych, ale wyraźnie odbiegających od typowych, rozwiązań – np.
stworzenie historii o fikcyjnych wydarzeniach lub rysunków rzeczy, które nie
istnieją. Odnosząc ten podział do danych obecnych w literaturze (U. Frith, 1972;
A. Karmiloff-Smith, 1989) oraz danych neuropsychologicznych, które wskazują na przypadki uszkodzenia płata czołowego u osób z autyzmem, badacze
w postawionych w badaniu hipotezach założyli, że u dzieci autystycznych występują deficyty w obu rodzajach kreatywności (tzw. hipoteza deficytów funkcji
wykonawczych).
W omawianym badaniu dzieci otrzymały maskotkę słonia. Ich zadaniem było
podać jak najwięcej propozycji modyfikacji tej maskotki, aby zabawa nią była
jeszcze ciekawsza. Podczas badania zachęcano dzieci do udzielania odpowiedzi,
które następnie notowano. Także i w tym badaniu zrezygnowano z kontroli czasu.
Zaobserwowano znaczący efekt grupowy: F(3,56) = 21,55, p < 0,0001. Analizy Tukeya (p < 0,01) ujawniły, że autystycy i dzieci z ZA różnią się znacząco od
grup kontrolnych. W odniesieniu do przyjętego w badaniu podziału na kreatywność realną i wyobrażeniową odpowiedzi dzieci skategoryzowano w czterech
grupach: (1) dodatki lub transformacje, np. „Dać słoniowi kapelusz” lub „Zrobić
słoniowi większe uszy”, (2) manipulacja, np. „Zabrać słonia do parku”, (3) ruch,
np. „Zaklaskać jego uszami”, (4) fikcyjne ożywienie, np. „Słoń może latać” lub
„Może czytać nam bajki na dobranoc”. Pierwsze trzy grupy odpowiadały kreatywności realnej, a czwarta – wyobrażeniowej. Wszystkie odpowiedzi kategoryzowało dwóch niezależnych sędziów, którzy nie znali charakterystyki osób
badanych oraz celu badania. Zgodność wewnętrzna ocen wyniosła 97%. Średnie
odpowiedzi w każdej kategorii pokazano na wykresie 2.
Największy odsetek odpowiedzi dzieci z ZA mieścił się w kategorii „dodatki/
transformacje” (70,1%). Wynik ten różnił się istotnie od wyników uzyskanych w tej
kategorii przez pozostałe grupy biorące udział w badaniu (ZA x autyzm, x2 = 44,08,
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Wykres 2. Procentowe zestawienie użytych kategorii
Źródło: opracowanie własne na podst. J. Craig, S. Baron-Cohen (1999).

p < 0,001; ZA x trudności w nauce, x2 = 60,51, p < 0,001; ZA x norma, x2 = 42,87,
p < 0,001). Innych znaczących efektów grupowych nie odnotowano.
Największy odsetek odpowiedzi dzieci z autyzmem mieścił się w kategorii
„manipulacje” (45,8%). W porównaniu dzieci z ZA stworzyły w tej kategorii
22,7% odpowiedzi, dzieci z trudnościami w uczeniu się – tylko 1%, natomiast
dzieci w normie – 4,2%. Różnice te były istotne statystycznie.
Najmniej odpowiedzi dzieci z ZA (5,2%) oraz autystyków (22,6%) mieściło się
w kategorii „fikcyjne ożywienie” (ZA x autyzm, x2 = 10,46, p < 0,005). Dla porównania – 65,8% odpowiedzi dzieci z trudnościami w uczeniu się to odpowiedzi
z tej właśnie kategorii, a 48,4% zostało podanych przez dzieci w normie (autyzm
x trudności w nauce, x2 = 31,96, p < 0,001; autyzm x norma, x2 = 11,28, p < 0,005;
ZA x trudności w nauce, x2 = 53,92, p < 0,001; ZA x norma, x2 = 97,24, p < 0,001).
Odpowiedzi dzieci z ZA łącznie w trzech pierwszych kategoriach (kreatywność realna) uzyskały 94,8%, a w czwartej kategorii (kreatywność wyobrażeniowa) tylko 5,2%. Analogicznie sytuacja przedstawiała się w grupie dzieci autystycznych.
Porównanie oryginalności odpowiedzi autystyków i dzieci z ZA wykazało,
że w grupach tych tworzono znacząco mniej rzadkich odpowiedzi niż w grupie
kontrolnej: F(3,55) = 14,108, p < 0,0001. Wykazano również istotną różnicę
w kategorii „giętkość”: F(3,55) = 30,06, p < 0,0001. Dzieci autystyczne i ZA
tworzyły odpowiedzi, które zawierały się w mniejszej liczbie kategorii (np. dodatki, ruch, dźwięk, kolor) niż w przypadku dzieci z grupy kontrolnej.
W ostatnim badaniu Craig i Baron-Cohen (1999) wykorzystali Test płynności
wyobrażeniowej (Test of Imaginative Fluency). Test ten mierzy różnice w trzech
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miarach płynności: (a) płynności słownej (należy wymienić jak najwięcej słów,
które zaczynają się na podaną literę), (b) płynności semantycznej (należy wymienić jak najwięcej słów w określonej kategorii), (c) płynności ideacyjnej (należy wymienić jak najwięcej pomysłów stanowiących rozwiązanie danego zadania). Wykorzystano tu bryły zamiast figur płaskich, aby ułatwić manipulowanie
elementami w przestrzeni. W trakcie badania notowano wszystkie odpowiedzi
dziecka i nie kontrolowano czasu.
W analizach uwzględniono: (1) liczbę wygenerowanych odpowiedzi oraz (2)
rodzaj tych odpowiedzi. Zaobserwowano znaczący efekt grupowy F(3,56) = 14,38,
p < 0,0001. Pogłębione analizy Tukeya (p < 0,01) wykazały, że zarówno autystycy,
jak i ZA różnią się znacząco od grup kontrolnych. Analizując rodzaje odpowiedzi,
zaobserwowano ogólną tendencję dzieci z autyzmem i ZA do tworzenia rzeczywistych odpowiedzi, czyli takich, w których charakteryzowano rzeczy kształtem
i przeznaczeniem przypominające realnie istniejące. W grupach kontrolnych tworzone odpowiedzi w większym stopniu były fikcyjne (np. odpowiedzi wykorzystujące animizację). Grupa dzieci z autyzmem (33,3%) w porównaniu z grupami
kontrolnymi (100% dzieci z trudnościami w nauce i dzieci w normie) tworzyła
znacząco mniej „ożywionych odpowiedzi”, animowanych w trakcie opowiadania
(autyzm x trudności w nauce, x2 = 15, p < 0,005; autyzm x norma, x2 = 15,
p < 0,005). Również mały odsetek dzieci z ZA (53,3%) tworzył tego typu odpowiedzi, w porównaniu do grup kontrolnych (ZA x trudności w nauce, x2 = 9,12,
p < 0,005; ZA x norma, x2 = 9,12, p < 0,005). Wyniki sugerują mniejszą płynność,
zwłaszcza ideacyjną, zarówno w autyzmie, jak i w ZA.
Hipoteza deficytów kreatywności autystyków postawiona w badaniu Barona-Cohena (1999) została potwierdzona. Wyniki wykazały jednak duże zróżnicowanie w poziomie kreatywności w obrębie zaburzeń spektrum autystycznego.
Badacze Hilary J. Leevers i Paul L. Harris (1998) dokonali porównania twórczych możliwości dzieci z diagnozą autyzmu, dzieci z umiarkowanymi trudnościami w uczeniu się i dzieci normalnie rozwijających się w zakresie tworzenia
oraz rozpoznawania realności i fikcji w rysunkach. Zbadali trzy grupy dzieci, po
16 osób w każdej: (1) grupę czterolatków normalnie rozwijających się, (2) grupę
dzieci z umiarkowanymi trudnościami w uczeniu się oraz (3) grupę dzieci zdiagnozowanych jako autystyczne. W badaniu bazowano na wieku rozwojowym
określonym Testem Rozumienia Gramatycznego (TROG – Test for Reception of
Grammar). Grupy kontrolne dopasowano do poziomu rozwoju dzieci z autyzmem. Jest to niezwykle ważne, gdyż różnice rozwojowe w tym okresie są bardzo duże (M. Bogdanowicz, 1991).
Opisywane badanie było podzielone na dwa etapy: (1) etap wstępny oraz
(2) właściwy, złożony z dwóch części. W pierwszym etapie dzieci miały za zadanie wybrać realne lub fikcyjne (niemożliwe) wersje rysunków spośród czterech zaprezentowanych par (np. żółty lub niebieski banan). Brano pod uwagę
pierwszą odpowiedź dziecka, aby zapobiec ewentualnemu wyborowi w procesie
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eliminacji. Próba testowa służyła sprawdzeniu, czy dzieci rozumieją znaczenie
terminów „realność” i „fikcja”, oraz ewentualnemu wyjaśnieniu tych pojęć, jeśli
zachodziła taka konieczność. W badaniu właściwym dzieci uzupełniały cztery
pary rysunków, dodając wzorek lub kolorując je w taki sposób, aby w każdej
parze stworzyć ich realne bądź fikcyjne wersje. Fikcyjność rysunków zależała
od użytych kolorów lub wzorów. Połowa dzieci uzupełniała realne wersje przed
fikcyjnymi, druga połowa– w odwrotnej kolejności.
Wstępne analizy potwierdziły hipotezy autorów dotyczące braku różnic międzygrupowych w zakresie rozpoznawania rysunków realnych i nierealnych.
W drugiej części badania właściwego proszono dzieci o uzupełnienie pary rysunków: domu i człowieka, tak, aby jeden z nich wyglądał realnie, a drugi fikcyjnie (np. dom bez drzwi, człowiek bez głowy). Instrukcje podano w taki sam
sposób jak w poprzednim zadaniu. Dzieciom, które przejawiały trudności
w stworzeniu rysunku nierealnego, podsuwano specyficzne sugestie do uzupełnienia rysunków, np. proponowano, aby narysowały drzwi na dachu lub dwie
głowy ludzkie. Taka forma uzupełniania rysunków dawała dzieciom możliwość
wprowadzenia zmian strukturalnych w fikcyjnych wersjach rysunków.
W badaniu właściwym przyznawano inną punktację za (1) spontaniczne uzupełnianie rysunków, tj. poprawne uzupełnienie rysunku bez konieczności przedstawiania korygującej instrukcji, oraz (2) instruowane uzupełnianie rysunków
– poprawne uzupełnienie rysunku dopiero po instrukcji korygującej. Dzieci,
które dwukrotnie udzieliły odpowiedzi niepoprawnej, nie otrzymywały punktu.
Te, które odpowiedziały poprawnie na pytanie, zawsze uzupełniały obrazek, tak
jak to wcześniej zaplanowały, dlatego nie było potrzeby wprowadzania oddzielnych punktów za odpowiedź i rysunek. Wykres 3. pokazuje średnią liczbę poprawnych (spontanicznych i instruowanych) uzupełnień obrazków w badanych
grupach.
Pogłębione analizy ANOVA, z powtórzonym pomiarem dla typu uzupełnienia
oraz rodzaju rysunku, przeprowadzono według schematu 3 × 2 × 2 × 2 (autyzm,
trudności w nauce, norma) × porządek rysunków (realne – fikcyjne, fikcyjne – realne) × rodzaj uzupełnienia (wzorek, kolor) × rodzaj instrukcji (realna, fikcyjna),
na liczbie poprawnych spontanicznych odpowiedzi każdego dziecka. Analiza wykazała średni efekt kolejności F(1,42) = 10,67, p < 0,005, typu rysunku
F(1,42) = 15,86, p < 0,0005 oraz związek między kolejnością a typem rysunku
F(1,42) = 13,42, p < 0,001. Dwa średnie efekty należy interpretować w świetle interakcji pomiędzy kolejnością a typem rysunków. Dodatkowe analizy pokazały, że
odpowiedzi z realnymi rysunkami były trafne zarówno wtedy, gdy uzupełniano je
jako pierwsze (M = 3,83; maks. 4, SD = 0,49), jak i wtedy, gdy uzupełniano je jako
drugie (M = 3,80; maks. 4, SD = 0,50). Dla kontrastu, odpowiedzi z fikcyjnymi
rysunkami były mniej trafne, gdy uzupełniano je jako pierwsze (M = 2,60; maks.
4, SD = 1,32), niż gdy uzupełniano je jako drugie (M = 3,78; maks. 4; SD = 0,49).
Takie efekty zaobserwowano w każdej badanej grupie.
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Wykres 3. Średnia liczba poprawnych odpowiedzi w badaniu właściwym
Źródło: opracowanie własne na podst. H.J. Leevers, P.L. Harris (1998).

Podsumowując, w badaniu Leevers i Harris dzieci wykazały się dużą trafnością w wybieraniu oraz tworzeniu rysunków realnych i fikcyjnych. Grupa, która
w pierwszym podejściu do zadania odpowiadała niewłaściwie, po otrzymaniu
instrukcji naprowadzającej poprawiała swoje wyniki. Bez instrukcji naprowadzającej lepsze wyniki odnotowywano w przypadku tworzenia rysunków realnych, ale tylko u dzieci, które miały za zadanie stworzyć fikcyjny rysunek
w pierwszej kolejności. W grupie, w której w pierwszej kolejności tworzono rysunek realny, nie odnotowywano różnicy w wynikach między dwoma typami
rozwiązań F(1,42) = 0,025, p > 0,005. W sytuacji, w której jako pierwszy tworzono fikcyjny rysunek, dzieci mniej trafnie uzupełniały rysunki fikcyjne niż
realne F(1,42) = 15,46, p < 0,001.
Dyskusja
W artykule przedstawiono badania, w których analizowano myślenie twórcze
dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera oraz autyzmem wysokofunkcjonującym. Jednoznaczne określenie poziomu kreatywności (analizowanego w aspekcie poznawczym jako myślenie twórcze) przy występowaniu wymienionych zaburzeń nastręcza wielu trudności.
W większości opisanych badań deficyty kreatywności dzieci z autyzmem oraz
dzieci z ZA/WFA dotyczyły płynności (np. J. Craig, S. Baron-Cohen, 1999), giętkości myślenia (U. Frith, 1972; V. Lewis, J. Boucher, 1991; M.-J. Liu, W.-L. Shih,
L.-Y. Ma, 2011) oraz obrazowości (M.-J. Liu, W.-L. Shih, L.-Y. Ma, 2011).
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Wyjaśnienia otrzymanych wyników autorzy opierają na deficytach funkcji
wykonawczych (J. Craig, S. Baron-Cohen, 1999), a zwłaszcza na problemach
z planowaniem i organizacją swojej pracy, spontanicznością oraz myśleniem
abstrakcyjnym. Ponadto w tej grupie wymieniają m.in. słabsze poczucie koherencji, wąskie zainteresowania, specyficzne ukierunkowanie stylów poznawczych (M.-J. Liu, W.-L. Shih, L.-Y. Ma, 2011) oraz tendencję do tworzenia bliskich skojarzeń (J. Craig, S. Baron-Cohen, 1999).
Sprzeczne doniesienia badawcze w obrębie elaboracji i oryginalności, zwłaszcza
dotyczące kreatywności dzieci z ZA, nasuwają szereg wątpliwości. Analizy bazujące na twórczej aktywności plastycznej wykazały deficyty kreatywności dzieci
z autyzmem (U. Frith, 1972; V. Lewis, J. Boucher, 1991). Pogłębione analizy komponentowe w tym zakresie (H. Keow-Lin, V. Slaugter, 2008) nie wykazały jednak
różnic istotnych statystycznie w zakresie elaboracji między dziećmi autystycznymi
a grupą dzieci w normie. M.-J. Liu, W.-L. Shih, L.-Y. Ma (2011) dowiodły, że dzieci
z ZA mogą uzyskiwać nawet istotnie wyższe wyniki niż dzieci prawidłowo rozwijające się nie tylko w zakresie elaboracji, lecz także oryginalności. Według badaczy
wynikać to może z dobrej pamięci i umiejętności skupienia się na szczegółach.
Także w drugim badaniu Craig i Barona-Cohena (1999) 71% wszystkich odpowiedzi dzieci z ZA mieściło się w kategorii „dodatki/transformacje”, co także należy
łączyć z elaboracją. W badaniu pierwszym tych samych autorów poziom myślenia
twórczego dzieci z ZA (TTCT – zadanie „wzorki”) nie różnił się od poziomu dzieci
prawidłowo rozwijających się, różnice istotne statystycznie zaobserwowano natomiast w zadaniu „linie” (TTCT). Problem może zatem leżeć nie tylko w niejednorodnym obrazie tego zjawiska, lecz także w wykorzystanych narzędziach pomiaru.
Opisane wyniki badań dowodzą także dużego zróżnicowania poziomu kreatywności w grupie osób z zaburzeniami autystycznymi. Wskazane sprzeczności zachęcają do dalszej eksploracji tego tematu.
Implikacje dla przyszłych badań
W większości badań kreatywność osób z autyzmem wczesnodziecięcym oraz
z ZA/WFA definiowana jest głównie jako zdolności wytwarzania dywergencyjnego (płynności, giętkości, oryginalności i elaboracji), choć, zdaniem Macieja
Karwowskiego (2009, s. 27), związana jest przede wszystkim ze sferą charakterologiczną, wrażliwością na problemy, otwartością i motywacją, a w dalszej kolejności – z poznawczymi kompetencjami w zakresie działania: zdolnościami
twórczymi. Niestety badania nad kreatywnością autystyków uwzględniające
sferę osobowościową, emocjonalną i motywacyjną są rzadkością (A. Kuczmińska, 2002). Jednym z powodów jest zapewnie fakt, że w badaniach tych z reguły
uczestniczą dzieci (H.K. Lim, V. Slaughter, 2008; H.J. Leevers, P.L. Harris,
1998). Warto zatem w kolejnych projektach poszerzyć zarówno grupę badanych,
jak i obszar badawczy.

Myślenie twórcze dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

93

Ponadto wiele badań wskazujących na deficyty w zakresie myślenia twórczego autystyków prowadzonych jest w schemacie korelacyjnym (np. S. Baron-Cohen, 1987; C. Jarrold, J. Boucher, P.K. Smith, 1993; F.J. Scott, S. Baron-Cohen,
1996; L. Wing, J. Gould, S.R. Yeates, L.M. Brierly, 1977). W badaniach tych
słusznie dostosowano procedurę badawczą (np. uproszczone instrukcje do testów, rezygnacja z pomiaru czasu ich wykonania) do zaburzeń badanych grup
(J. Craig, S. Baron-Cohen, 1999). Niestety niewielu badaczy, analizując możliwości twórcze w autyzmie, podejmuje próby eksperymentalne lub badania
w schemacie poprzecznym i podłużnym.
W przywołanych badaniach można także zauważyć pewne niedostatki metodologiczne – np. często nie uwzględnia się zróżnicowania zaburzeń ze spektrum
autystycznego (U. Frith, 1972; V. Lewis, J. Boucher, 1999), poprzestaje się na
diagnozie autyzmu, nie uwzględniając specyficznych symptomów zaburzeń badanych przypadków (H.J. Leevers, P.L. Harris, 1998). Wnioski z badań opartych
np. na analizie portfolio dzieci autystycznych (U. Frith, 1972; V. Lewis, J. Bou
cher, 1991) mogą przyjąć inną postać, jeśli zostanie uwzględniona specyfika zaburzeń ze spektrum autystycznego. Brak zróżnicowania w pracach plastycznych
może mieć źródło np. w zaburzeniach rozwoju motorycznego i braku precyzji
ruchowej, a jeśli w badaniu wzięły udział dzieci z ZA/WFA – np. w specyficznych, wąskich zainteresowaniach dzieci z ZA. Tony Attwood (2006, s. 80) opisuje przypadek osoby zafascynowanej ciężarówkami, różnymi ich producentami
i modelami, która zapamiętywała każdą ciężarówkę, jaką widziała, i każdej
przypisywała określoną liczbę punktów w zależności od tego, jak rzadki był to
model. Po powrocie do domu na specjalnej tabeli uzupełniała liczbę punktów,
tworząc ogólne zestawienie widzianych ciężarówek. Przy tak ogromnym zainteresowaniu jakimś obszarem, jak w opisanym przypadku, można przewidzieć, że
temat transportu i ciężarówek będzie tematem przewodnim tworzonych rysunków, a co za tym idzie – badana giętkość myślenia będzie na niskim poziomie.
Ważne wydaje się także włączenie do tego typu analiz pomiaru inteligencji, zwłaszcza jeśli badane są dzieci z ZA/WFA (A.E.J. Burger-Veltmeijer,
A.E.M.G. Minnaert, E.J. Van Houten-Van den Bosch, 2011). Zgodnie z tzw. hipotezą progu istnieje pozytywny związek między kreatywnością a inteligencją
wśród osób o ilorazie inteligencji sięgającym 120 pkt (K. Marjoribanks, 1976).
Jest to argument przemawiający za uzupełnieniem badań o tę zmienną, choć
należy być tutaj ostrożnym. Wyniki uzyskane przez Jacka Gralewskiego, Ewę
Weremczuk i Macieja Karwowskiego (2012) wskazują, że hipoteza progu potwierdza się tylko w przypadku zastosowania liberalnych analiz statystycznych.
Przy wykorzystaniu bardziej rygorystycznych strategii analizy danych porównywanie współczynników korelacji poniżej oraz powyżej progu inteligencji nie
pozwala potwierdzić tej hipotezy. Mimo że związek między zdolnościami twórczymi a inteligencją poniżej 120 IQ okazuje się silniejszy niż powyżej tej granicy, różnica nie jest statystycznie istotna.
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W badaniach przywołanych w artykule głównym przejawem niskiego poziomu myślenia twórczego (przede wszystkim w obszarze płynności, giętkości)
była sztywność myślenia (J. Craig, S. Baron-Cohen, 1999). Wśród badaczy nie
ma jednak powszechnej zgodności co do teorii wyjaśniającej genezę niskiego
poziomu zdolności twórczych. Jest on tłumaczony przede wszystkim w odniesieniu do deficytów poznawczych, głównie deficytów funkcji wykonawczych
(S. Ozonoff, B. Pennington, S.J. Rogers, 1991). Słaba centralna koherencja w autyzmie (T. Jolliffe, S. Baron-Cohen, 2001) w odniesieniu do kreatywności z jednej strony może tłumaczyć wysokie zdolności elaboracji (E. Honey, S. Leekam,
C.M. Turner, H. McConachie, 2007), z drugiej – brak umiejętności łączenia
w całość i uogólniania, utrudniać może tworzenie obiektywnie nowych, oryginalnych idei (J. Craig, S. Baron-Cohen, 1999). Hipoteza ta domaga się empirycznego uzasadnienia.
Konkludując, należy stwierdzić, że wskazane w artykule uchybienia metodologiczne badań nad kreatywnością osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
powinny obligować do opracowania właściwej procedury badawczej. Zarysowane tu nowe obszary badawcze stanowić zaś mogą inspirację przy tworzeniu nowych projektów łączących tematykę kreatywności i autyzmu.
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MYŚLENIE TWÓRCZE DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
Streszczenie
W artykule prezentowane są wyniki badań dotyczących myślenia twórczego dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Analiza tego zagadnienia opiera się na dyferencjacji autystycznego
spektrum zaburzeń. Rozróżnienie autyzmu wczesnodziecięcego, zespołu Aspergera oraz autyzmu wysokofunkcjonującego jest punktem wyjścia rozważań nad metodologicznymi trudnościami związanymi z prowadzeniem badań nad zdolnościami twórczymi w autyzmie. W artykule
wskazano również możliwe kierunki dalszych prac w tym zakresie.
Słowa kluczowe: myślenie twórcze, kreatywność, autyzm wczesnodziecięcy, zespół Aspergera, autyzm wysokofunkcjonujący

CREATIVE THINKING IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
Abstract
This paper presents the results of research on creative thinking in children with autism spectrum disorders. The analysis of this issue is based on the differentiation of autism spectrum disorders. The distinction between early infantile autism, Asperger syndrome and high-functioning
autism is the starting point for the analysis of methodological difficulties in conducting research
on creative abilities in autism. The article also identifies possible directions for further work in this
area.
Key words: creative thinking, creativity, early infantile autism, Asperger syndrome, high
‑functioning autism
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Rozpoznawanie emocji innych ludzi przez
osoby z autyzmem – przegląd badań1)
Wprowadzenie
Autystyczne spektrum zaburzeń to wspólna nazwa dla zaburzeń rozwoju
o podłożu neurobiologicznym, charakteryzujących się trudnościami w komunikacji społecznej oraz ograniczonymi wzorcami zachowań, aktywności i zainteresowań (American Psychiatric Association, 2013). Według najnowszych danych
zaburzenia te występują u jednego na 88 dzieci (Centers for Disease Control and
Prevention, 2012). Od pierwszej pracy na temat autyzmu u dzieci (L. Kanner,
1943) problemy w ekspresji i przetwarzaniu emocji uważano za charakterystyczne dla tego zaburzenia. Obecnie w klasyfikacji ICD-10 (Światowa Organizacja
Zdrowia, 1992) do typowych dla autyzmu nieprawidłowości zalicza się m.in.
brak odwzajemniania społeczno-emocjonalnego, a także niedostateczne wykorzystywanie kontaktu wzrokowego, wyrazu twarzy, postawy ciała i gestów do
odpowiedniego regulowania interakcji społecznych.
Od końca lat 80. XX w. przeprowadzono wiele badań nad zdolnością osób
z autyzmem do rozpoznawania emocji. Zagadnienie to wydaje się ważne w kontekście rodzaju trudności doświadczanych przez osoby z autyzmem w relacjach
społecznych. Wyniki tych prac nie są całkowicie spójne i prowadzą do niejednoznacznych wniosków. W artykule przedstawiony zostanie przegląd badań,
w którym skoncentrujemy się na rozpoznawaniu emocji na podstawie wyrazu
twarzy i brzmienia mowy, identyfikowaniu emocji prostych i złożonych oraz
społecznych, a także na znaczeniu inteligencji i zdolności werbalnych w procesach rozpoznawania emocji i ich rozwoju.
1) Praca dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie Umowy
nr 3529/B/H03/2011/40.
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Rozpoznawanie emocji na podstawie wyrazu ludzkiej twarzy
Twarz jest jednym z najważniejszych źródeł informacji o stanie emocjonalnym danej osoby. Według niektórych badaczy rozpoznawanie ekspresji mimicznej w zakresie emocji podstawowych jest wrodzoną zdolnością gatunku ludzkiego (Ch. Darwin, 1988, wyd. oryg. 1872; P. Ekman, J. Davidson, 1999).
Ekspresja emocjonalna widoczna na twarzy to pierwszy sygnał, który pozwala
wnioskować o uczuciach i intencjach. Dlatego większość badań nad rozpoznawaniem emocji przez osoby z autyzmem dotyczy przetwarzania informacji odczytywanych właśnie z wyrazu twarzy.
Jednym z pierwszych tego typu eksperymentów było badanie S. Jane Weeks
i R. Petera Hobsona (1987). Wzięły w nim udział dzieci z autyzmem oraz dobrane do nich pod względem werbalnego wieku umysłowego dzieci z opóźnieniem
rozwoju. Uczestnikom pokazywano trzy zdjęcia twarzy i pytano, które z nich są
takie same lub prawie takie same. Zdjęcia mogły zostać pogrupowane ze względu na ekspresję emocjonalną (radość lub smutek), typ kapelusza albo płeć przedstawionej osoby. Dla dzieci z opóźnieniem rozwoju ekspresja emocjonalna była
ważniejszym kryterium sortowania zdjęć niż typ kapelusza, podczas gdy większość dzieci z autyzmem grupowała zdjęcia najpierw uwzględniając typ kapelusza, a dopiero później ekspresję emocjonalną. Jednakże gdy osoby z autyzmem
zostały poproszone o posortowanie zdjęć ze względu na ekspresję emocjonalną,
osiągnęły lepszy wynik niż przy dowolnym kryterium sortowania. Badanie wykazało, że osoby z autyzmem nie mają znaczących problemów z rozpoznawaniem podstawowych emocji, ale to nie ekspresja emocjonalna stanowi główną
informację, na którą zwracają uwagę, spostrzegając twarz.
Kolejnych dowodów na to, że osoby z autyzmem przetwarzają informacje na
temat twarzy w sposób specyficzny, dostarczyło badanie R. Petera Hobsona,
Janet Ouston i Anthony’ego Lee (1988). Sprawdzali oni, czy zdolność do rozpoznawania emocji na podstawie wyrazu twarzy jest związana ze zdolnością do
rozpoznawania tożsamości. W eksperymencie wzięli udział dorastający i młodzi dorośli z autyzmem oraz opóźnieniem rozwoju umysłowego, dobrani pod
względem poziomu zdolności werbalnych. Wykorzystano zdjęcia mężczyzn
i kobiet, przedstawiające radość, smutek, złość i strach. Pierwsze zadanie polegało na połączeniu zdjęć twarzy różnych osób wyrażających tę samą emocję,
a drugie – na dopasowaniu do siebie zdjęć ze względu na tożsamość widocznej
na nich osoby. Każde zadanie składało się z trzech sesji. W pierwszej z nich pokazywano całe twarze, w drugiej – z zasłoniętymi ustami, a w trzeciej – z zasłoniętymi ustami, czołem oraz częścią brwi. Wykazano, że osoby z autyzmem
rozpoznają tożsamość równie dobrze jak osoby z grupy kontrolnej, zarówno
w przypadku twarzy pokazanych w całości, jak i tych z zasłoniętymi ustami
i czołem. W zakresie rozpoznawania emocji wyniki osób z autyzmem także nie
różniły się istotnie od wyników osób z grupy kontrolnej, ale dotyczyło to jedy-
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nie całych twarzy. Gdy twarze miały zasłonięte usta lub usta i czoło, osoby z autyzmem radziły sobie gorzej niż osoby z grupy kontrolnej. Autorzy wnioskują,
że osoby z autyzmem zwracają szczególną uwagę na dolną część twarzy i identyfikują emocje, koncentrując się na wyglądzie okolic ust. Ponadto, u osób tych
wykryto silniejszy związek pomiędzy rozpoznawaniem tożsamości a rozpoznawaniem emocji niż u osób z opóźnieniem rozwoju umysłowego. Być może osoby
z grupy kontrolnej używały odmiennych strategii przy rozpoznawaniu emocji
i tożsamości, podczas gdy osoby z autyzmem robiły to w taki sam sposób w obu
przypadkach, koncentrując się na szczególnych cechach i rysach twarzy, bez
uwzględniania emocjonalnej treści wyrazu twarzy.
Aby sprawdzić słuszność tej interpretacji, przeprowadzono kolejny eksperyment z tymi samymi uczestnikami (R.P. Hobson, J. Ouston, A. Lee, 1988). Zadanie zostało skonstruowane podobnie, z tym że twarze, które należało dopasować, były odwrócone o 180 stopni. Wykorzystano jedynie całe twarze,
rezygnując z zasłaniania ust i czoła. Tym razem osoby z autyzmem poradziły
sobie lepiej niż osoby z grupy kontrolnej, zarówno z ustalaniem tożsamości, jak
i ekspresji emocjonalnej. Wynik ten skłonił do przypuszczeń, że twarze mogą
być dla tych osób jedynie abstrakcyjnymi wzorami, których przetwarzanie zależy od układu poszczególnych elementów, z pominięciem ich emocjonalnego
znaczenia.
Do wniosków z przytoczonych tu badań Hobsona i współpracowników odnieśli się Giorgio Celani, Marco W. Battacchi i Letizia Arcidiacono (1999).
W ich badaniu wzięły udział dzieci z autyzmem, z zespołem Downa i rozwijające się prawidłowo. Zadanie polegało na dopasowywaniu twarzy ze względu
na emocje (radość i smutek) lub tożsamość. W odróżnieniu od eksperymentu
Hobsona i współpracowników, w którym badani dowolnie długo mogli oglądać
twarz wyjściową, bodziec prezentowany był przez 750 milisekund i znikał, gdy
pojawiały się twarze do dopasowania (delayed-matching task). Wykazano, że
osoby z autyzmem identyfikowały tożsamość równie dobrze jak osoby z grup
kontrolnych, ale istotnie gorzej radziły sobie z szybkim rozpoznawaniem emocji. Badacze wyjaśniają to zbyt krótkim czasem przetwarzania bodźca. Zauważają, że osoby z autyzmem, w odróżnieniu od grupy kontrolnej, mogą spostrzegać twarze analitycznie, koncentrując się nie na całości, lecz na poszczególnych
elementach. Taka strategia sprawdza się przy identyfikowaniu tożsamości, ale
nie jest skuteczna w rozpoznawaniu emocji, zwłaszcza przy ograniczonym czasie przetwarzania bodźca. Krótszy niż jedna sekunda kontakt z bodźcem wymaga przetwarzania holistycznego, polegającego na postrzeganiu twarzy jako
całości, umożliwiającego zrozumienie jej emocjonalnego znaczenia. Celani
i współpracownicy przypuszczają, że osoby z autyzmem przejawiają deficyty w przetwarzaniu holistycznym, a przy spostrzeganiu twarzy stosują strategie typowe dla przetwarzania wizualno-przestrzennego, pomijając afektywne znaczenie informacji wyrażanej przez twarz. Taka interpretacja pozostaje
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w zgodzie z teorią słabej centralnej koherencji (weak central coherence theory;
F. Happé, U. Frith, 2006).
Wyniki wspomnianych prac wskazują, że osoby z autyzmem inaczej przetwarzają informacje płynące z wyrazu twarzy niż osoby rozwijające się prawidłowo i w pewnych warunkach mogą mieć trudności z identyfikacją emocji
nawet na zdjęciach, które z natury rzeczy prezentują materiał statyczny. Należy jednak zaznaczyć, że w niektórych badaniach nie wykazano tego typu zależności. Jessica L. Tracy, Richard W. Robins, Roberta A. Schriber i Marjorie
Solomon (2011) nie stwierdzili różnic między dziećmi i dorastającymi z autyzmem a ich rówieśnikami rozwijającymi się prawidłowo w tempie i poprawności rozpoznawania emocji w warunkach krótkiego czasu ekspozycji zdjęć.
Dotyczyło to szerokiej gamy emocji, w tym złożonych emocji społecznych
(np. dumy). Zagadnienie to komplikuje się jeszcze bardziej, gdy prezentowany
materiał jest dynamiczny, jak np. w badaniu Elgiz Bal i współpracowników
(2010). Dzieciom z autyzmem pokazywano filmy wideo, prezentujące sześć
podstawowych emocji (złość, wstręt, strach, smutek, radość i zaskoczenie),
w taki sposób, że wyraz twarzy stopniowo zmieniał się z neutralnego w coraz
pełniejszą ekspresję danej emocji. Dzieci z autyzmem potrzebowały więcej
czasu na rozpoznanie emocji, popełniały też więcej błędów w rozpoznawaniu
złości. Podobne rezultaty uzyskali Miriam J. Law Smith ze współpracownikami (2010). Także w tym badaniu wykorzystano materiał prezentujący dynamicznie zmieniającą się ekspresję podstawowych emocji. Osoby z autyzmem
radziły sobie gorzej niż grupa kontrolna, szczególnie z rozpoznawaniem wstrętu, złości i zaskoczenia.
Przedstawione tu badania to tylko wybrane przykłady najliczniej reprezentowanej grupy prac dotyczących rozpoznawania emocji przez osoby z autyzmem,
w których to pracach wykorzystuje się zadania polegające na rozpoznawaniu
emocji na podstawie wyrazu twarzy prezentowanych na zdjęciach lub filmach
wideo. O wiele mniej danych zgromadzono na temat przetwarzania innych rodzajów informacji dotyczących emocji, np. pochodzących z analizy mowy i jej
brzmieniowych właściwości.
Rozpoznawanie emocji na podstawie brzmieniowych właściwości mowy
Brzmieniowe właściwości mowy (cechy prozodyczne) to intonacja, akcent
oraz iloczas – sposób różnicowania głosek i sylab ze względu na ich długość
(K. Polański, 1995). U osób z autyzmem można zaobserwować nietypową melodię wypowiedzi, niewłaściwy akcent i intonację, a także trudności w odbiorze
informacji przekazywanej za pomocą tonu głosu (S. Peppé i in., 2007). Nie ma
natomiast jednomyślności wśród badaczy co do tego, czy osoby te prawidłowo
identyfikują emocje na podstawie brzmienia mowy. Niektórzy uważają, że zdolność ta w mniejszym stopniu zależy od autyzmu jako takiego, a w większym od
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poziomu rozwoju zdolności intelektualnych wyrażonego ilorazem inteligencji
(R. Brennand, A. Schepman, P. Rodway, 2011; C.R.G. Jones i in., 2011).
W badaniach nad rozpoznawaniem emocji na podstawie brzmieniowych właściwości mowy wykorzystuje się bodźce wokalne pozbawione afektywnego
znaczenia semantycznego. Umożliwia to sprawdzenie, w jaki sposób przetwarzane są akcent i intonacja, gdy nie ma możliwości obserwowania twarzy osoby
mówiącej i wykorzystywania wskazówek werbalnych.
Jedno z badań, w którym zastosowano tego typu bodźce, przeprowadzili
Kimberly F. Baker, Allen A. Montgomery i Ruth Abramson (2010). Wzięły
w nim udział dzieci z autyzmem i rozwijające się prawidłowo w wieku 10–14 lat.
Uczestnikom prezentowano pozbawione sensu pasaże głosek, jednocześnie do
obojga uszu, przy czym do każdego ucha eksponowano inną sekwencję, z prozodią odpowiadającą innej emocji (radości, smutkowi, złości lub ekspresji neutralnej). Badani podkreślali odpowiedzi dotyczące tych emocji na karcie wielokrotnego wyboru. Wyniki wskazały, że osoby z autyzmem równie dobrze jak
osoby rozwijające się prawidłowo identyfikowały afektywne znaczenie nonsensownych zdań. U wszystkich uczestników zaobserwowano podobne błędy
w rozpoznawaniu emocji. Najłatwiejsza do zidentyfikowania była radość (80%
poprawnych odpowiedzi), następnie ekspresja neutralna (71,4%) i złość (68,8%).
Obie grupy wykazały większą skuteczność w rozpoznawaniu emocji na podstawie materiału zaprezentowanego do lewego ucha, co wskazuje na dominującą
rolę prawej półkuli w przetwarzaniu informacji emocjonalnych. Badacze podejrzewali również, że zgodnie z hipotezą lateralizacji półkulowej (G.P. Lee i in.,
2004) smutek i złość będą lepiej identyfikowane w lewym, a radość w prawym
uchu. Wyniki potwierdziły tę hipotezę jedynie w przypadku smutku. Złość i radość (a także ekspresja neutralna) były rozpoznawane tak samo, niezależnie od
tego, do którego ucha je eksponowano. Prawidłowość tę stwierdzono zarówno
u osób z autyzmem, jak i u tych rozwijających się prawidłowo. Badanie dowiodło więc, że osoby z autyzmem nie przejawiają deficytów w rozpoznawaniu
emocji na podstawie brzmieniowych właściwości mowy, a lateralizacja półkulowa jest w tym zakresie u nich podobna jak u osób rozwijających się prawidłowo.
Podobne informacje przyniosło jedno z najnowszych badań dotyczących rozpoznawania emocji na podstawie brzmieniowych właściwości mowy, w którym
Richard Brennand, Astrid Schepman i Paul Rodway (2011) sprawdzali, czy osoby z autyzmem będą miały trudności z identyfikowaniem emocji na podstawie nonsensownych pasaży głosek, a jeśli tak, to czy deficyt ten będzie globalny,
czy też będzie dotyczył tylko niektórych emocji. Wcześniejsze badania Chrisa
Ashwina i współpracowników (2006) wykazały, że osoby z autyzmem gorzej
radzą sobie z rozpoznawaniem emocji negatywnych (wstrętu, strachu, smutku,
złości) niż z rozpoznawaniem radości, zaskoczenia i ekspresji neutralnej. Podobny wzór przetwarzania stwierdzono u osób z uszkodzeniami ciała migdałowatego. Warto zauważyć, że Simon Baron-Cohen ze współpracownikami (2000) po-

104

Magdalena Stępień, Ewa Pisula

dejrzewają, iż dysfunkcje tej części mózgu mogą stanowić źródło problemów
w funkcjonowaniu społecznym osób z autyzmem (amygdala theory of autism).
Wcześniejsze badania nad związkiem teorii ciała migdałowatego z trudnościami
w rozpoznawaniu emocji przez osoby z autyzmem przeprowadzone zostały
z wykorzystaniem zdjęć twarzy, Brennand ze współpracownikami (2011) zajęli
się natomiast identyfikowaniem emocji na podstawie brzmieniowych właściwości mowy. W ich badaniu udział wzięły nastolatki z autyzmem i zespołem
Aspergera oraz ich prawidłowo rozwijający się rówieśnicy. Uczestnicy słuchali
dwóch nonsensownych zdań wypowiadanych z różnym zabarwieniem emocjonalnym. Wykorzystano 32 bodźce eksperymentalne, po osiem dla każdej emocji
– radości, smutku, strachu i złości. Badani wybierali rozpoznane emocje z listy.
Nie stwierdzono różnic między badanymi grupami, nie wykazano także zależności między rodzajem emocji a wielkością trudności w jej identyfikowaniu
przez poszczególne grupy. Wszyscy uczestnicy popełniali podobne błędy,
a emocją najtrudniej rozpoznawalną, zarówno dla osób z autyzmem, jak i dla
rozwijających się prawidłowo, okazała się radość. Również Jenna Heikkinen ze
współpracownikami (2010) nie stwierdzili różnic pomiędzy osobami z zespołem Aspergera a ich prawidłowo rozwijającymi się rówieśnikami w zakresie
identyfikowania podstawowych emocji na podstawie prozodii. W tym badaniu
jednak rozpoznanie złości było dla uczestników z obu grup nieco trudniejsze niż
rozpoznanie radości czy smutku. Przywoływani już tutaj Brennand i współpracownicy (2011) zauważają, że nawet jeśli u osób z autyzmem występują (niewielkie) trudności w rozpoznawaniu emocji, to nie są one podstawowym elementem tego zaburzenia. Trudności te mogą pozostawać w związku z innymi
deficytami, np. niskim poziomem inteligencji. Ponadto, jeśli osoby z autyzmem
mają trudności z rozpoznawaniem poszczególnych emocji, to trudności te mogą
dotyczyć jedynie percepcji twarzy i nie występować w przetwarzaniu brzmieniowych właściwości mowy. Tak więc uzasadnione jest prowadzenie dalszych
badań w tym obszarze, szczególnie z jednoczesnym wykorzystaniem kilku modalności zmysłowych.
Rola inteligencji w rozpoznawaniu emocji
Inteligencja jest ważnym czynnikiem wpływającym na zdolność rozpoznawania emocji przez osoby z autyzmem. Potwierdziły to wyniki badania Catherine R.G. Jones i współpracowników (2011). Autorzy przebadali wyjątkowo
dużą (w porównaniu z innymi badaniami nad rozpoznawaniem emocji przez
osoby z autyzmem) grupę – 99 uczestników z autyzmem i 57 z innymi zaburzeniami lub rozwijających się prawidłowo. Średni wiek uczestników wyniósł 15,6
lat. Badani charakteryzowali się dużym zróżnicowaniem poziomu inteligencji
– ich iloraz inteligencji mieścił się w przedziale od 50 do 133 pkt w Skali Inteligencji Wechslera. Eksperyment składał się z trzech części, dotyczących rozpo-
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znawania emocji na podstawie twarzy, brzmieniowych właściwości mowy
oraz niewerbalnych wokalizacji (np. śmiechu, płaczu). We wszystkich trzech
warunkach rozpoznawane były radość, smutek, wstręt, strach, złość i zaskoczenie. Nie stwierdzono różnic między osobami z autyzmem a pozostałymi uczestnikami. Jednakże analiza poszczególnych emocji wykazała, że osoby z autyzmem istotnie gorzej radziły sobie z rozpoznawaniem zaskoczenia. Jako emocja
bardziej złożona niż radość czy smutek może ono sprawiać osobom z autyzmem
więcej problemów, ponieważ jego rozpoznanie może wymagać zrozumienia
myśli czy przekonań osoby doświadczającej tej emocji (S. Baron-Cohen,
A. Spitz, P. Cross, 1993).
Jones i współpracownicy (2011) sprawdzali następnie, czy zdolność rozpoznawania emocji związana jest u osób z autyzmem z poziomem ich inteligencji.
Wyniki badania poddano analizie, dzieląc uczestników na dwie grupy – osoby
z ilorazem inteligencji równym 80 pkt lub więcej i osoby z ilorazem inteligencji
poniżej 80 pkt. Stwierdzono, że osoby z ilorazem inteligencji poniżej 80 pkt
poradziły sobie z rozpoznawaniem emocji istotnie gorzej niż pozostali. Może to
wskazywać, że trudności w rozpoznawaniu podstawowych emocji wynikają nie
z samej obecności autyzmu, lecz z deficytów inteligencji.
Sally Ozonoff, Bruce F. Pennington i Sally J. Rogers (1990; eksperyment 1)
jako jedni z pierwszych dowiedli, że to zdolności werbalne mają znaczący
wpływ na umiejętność rozpoznawania emocji przez osoby z autyzmem. Mimo
że zdolności werbalne osób z autyzmem na ogół nie są tak dobrze wykształcone
jak u osób rozwijających się prawidłowo (np. E. Fombonne, 2003; G. Barnhill
i in., 2000; Ch. Kanai, M. Tani, R. Hashimoto, 2012), niektórzy badacze są zdania, że w zadaniach polegających na identyfikacji emocji na podstawie różnych
kanałów zmysłowych wysokofunkcjonujące osoby z autyzmem, tj. osoby w normie intelektualnej, najczęściej skupiają się na komunikacie słownym. Stosowane
przez nie strategie nie zawsze są jednak skuteczne, czego dowiedli James
B. Grossman i współpracownicy (2000). W ich badaniu wzięły udział dzieci
z zespołem Aspergera i z innymi zaburzeniami rozwoju (średnia wieku 11,5
roku), którym zaprezentowano równocześnie dwa bodźce: zdjęcie twarzy wyrażającej emocję, którą należało rozpoznać (radość, smutek, strach lub złość) oraz
odpowiadający jej (lub nie) podpis. W pierwszej wersji badania podpisy zawierały nazwę zgodną z przedstawioną na zdjęciu ekspresją emocji (np. „smutek” ze
zdjęciem osoby smutnej), w drugiej dystraktor, czyli nazwę emocji innej niż
przedstawiona na zdjęciu (np. „zaskoczenie” przy zdjęciu osoby smutnej),
w trzeciej zaś nazwę owocu, a więc bodziec zupełnie niezwiązany ze zdjęciem
(np. przy zdjęciu osoby smutnej – „cytryna”). Gdy badanym przedstawiono
zdjęcia z prawidłowymi podpisami bądź z bodźcem niezwiązanym z treścią
zdjęcia, osoby z zespołem Aspergera wykonały zadanie równie dobrze jak osoby z grupy kontrolnej. Gdy jednak zdjęcie połączone było z dystraktorem, poradziły sobie znacznie gorzej, ponieważ identyfikując emocje, kierowały się pod-
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pisem, a nie zdjęciem. Wskazuje to na preferencję informacji wizualno-werbalnych
w stosunku do informacji wizualno-afektywnych. Autorzy uważają, że osoby
z autyzmem wykorzystują w rozpoznawaniu emocji bazujące na informacjach
werbalnych strategie kompensacyjne, które mogą maskować deficyty społeczno-emocjonalne. Jednakże strategie te nie zawsze są skuteczne, w szczególności
gdy przekaz jest dwuznaczny lub sytuacje złożone, co często zdarza się w codziennych sytuacjach społecznych.
Na rolę wskazówek werbalnych w przetwarzaniu emocji zwrócili uwagę również Ofer Golan, Simon Baron-Cohen i Yael Golan (2008). Badacze zaprezentowali dzieciom 22 krótkie sceny z czterech filmów fabularnych dla dzieci i młodzieży. Zadanie polegało na wskazaniu, co czuje bohater (do wyboru były cztery
odpowiedzi). Dzieci z autyzmem zidentyfikowały poprawnie średnio 14 z 22
emocji, zaś dzieci z grupy kontrolnej – 18 z 22, co stanowiło istotną różnicę
pomiędzy tymi grupami. Według autorów błędy popełnione przez dzieci z autyzmem mogły wynikać z koncentracji na jednym tylko kanale przekazu. Poprawna identyfikacja emocji wymaga bowiem zintegrowania informacji wizualnych
(takich jak wyraz twarzy bohatera czy pozycja ciała), werbalnych (tekst, cechy
prozodyczne), a także kontekstu. Okazało się, że osoby z autyzmem koncentrują
się jedynie na komunikacie werbalnym. Jedną z najtrudniejszych do rozpoznania była scena, w której młoda kobieta przybiega na pocztę i puka do drzwi.
Otwiera jej starsza pani z nieprzyjaznym wyrazem twarzy. Widzowie w tym
samym czasie widzą twarz starszej i słyszą głos młodszej kobiety, która mówi:
„Tak mi przykro, wiem, że jest zamknięte”. Po obejrzeniu tej sceny dzieci zostały zapytane o to, co czuje starsza kobieta. Poprawnej odpowiedzi udzieliło około
83% dzieci rozwijających się prawidłowo i tylko 48% dzieci z autyzmem. Na
uwagę zasługuje fakt, że 22% dzieci z autyzmem i 8% dzieci prawidłowo rozwijających się odpowiedziało, że starszej kobiecie jest przykro, podczas gdy poprawną odpowiedzią było określenie jej jako nieprzyjaznej. Ponieważ starsza
kobieta w tej scenie nic nie mówi, dzieci z autyzmem mogły skoncentrować się
na komunikacie werbalnym wypowiedzianym przez młodszą kobietę. To właśnie słowa, a nie ekspresja mimiczna czy kontekst, prawdopodobnie stały się dla
nich kluczową wskazówką w rozpoznawaniu emocji.
Opisane tu wyniki badań pokazują, że wysokofunkcjonujące osoby z autyzmem mogą korzystać ze strategii, które kompensują ich problemy z rozumieniem
sytuacji społecznych. Jednakże poleganie jedynie na treści wypowiedzi może prowadzić do błędów w odczytywaniu emocji i stanów umysłu innych ludzi.
Rozpoznawanie emocji podstawowych oraz emocji złożonych i społecznych
W opisanych tu eksperymentach badano zdolność osób z autyzmem do rozpoznawania emocji podstawowych, takich jak radość, smutek (we wszystkich
omówionych powyżej badaniach), złość (K.F. Baker, A.A. Montgomery,
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R. Abramson, 2010), strach (R. Brennand i in., 2011; J.B. Grossman i in., 2000;
R.P. Hobson, J. Ouston, A. Lee, 1988) oraz wstręt i zaskoczenie (C.R.G. Jones
i in., 2011). Część badań dowiodła trudności w rozpoznawaniu emocji podstawowych, inne nie wykazały deficytów w tym zakresie. Niektórzy badacze (np.
E.A. Heerey, D. Keltner, L. Capps, 2003) są zdania, że osoby z autyzmem prawidłowo identyfikują emocje podstawowe, a trudności pojawiają się dopiero przy
rozpoznawaniu emocji złożonych i społecznych, takich jak wstyd, duma, zakłopotanie czy poczucie winy.
Wyróżniając emocje podstawowe i złożone, badacze najczęściej odwołują się
do pracy Paula Ekmana i Wallace’a V. Friesena (1971), którzy do podstawowych
emocji zaliczają radość, smutek, strach, wstręt, zaskoczenie i złość. Emocje te występują we wszystkich kulturach, co może wskazywać na biologiczne uwarunkowanie tych pierwszych. Emocje złożone to takie, które nie są pierwotnie związane
z przetrwaniem, lecz zależą od kontekstu i kultury (K. Oatley, J.M. Jenkins, 2003).
Są uwarunkowane doświadczeniami społecznymi i rozwijają się później niż emocje podstawowe. Według Michaela Lewisa i współpracowników (1989) pojawienie
się emocji złożonych, takich jak zazdrość, duma, wstyd, poczucie winy, zakłopotanie i zawiść, ma związek z rozwojem poczucia „ja” i następuje między 2. a 3.
rokiem życia. Emocje złożone nazywane są także emocjami samoświadomościowymi, społecznymi lub moralnymi (M. Lewis i in., 1989). Zważywszy na kluczowe dla autyzmu znaczenie problemów w interakcjach społecznych, można podejrzewać, że rozpoznawanie emocji społecznych będzie sprawiało osobom nim
dotkniętym szczególną trudność.
Rozpoznawanie emocji społecznych a teoria umysłu
Erin A. Heerey, Dacher Keltner i Lisa Capps (2003) sprawdzali, czy umiejętność rozpoznawania emocji połączona jest z teorią umysłu. Teoria ta odnosi się
do zdolności rozumienia stanów umysłu, myśli, przekonań i intencji innych ludzi (F. Happé, 1997). Niektórzy badacze (L. Capps, M. Sigman, 2006) uważają,
że deficyty teorii umysłu stanowią centralną trudność u osób z autyzmem. Hee
rey, Keltner i Capps (2003) zbadali związek teorii umysłu ze zdolnościami do
rozpoznawania emocji złożonych samoświadomościowych oraz emocji niezwiązanych z samoświadomością. W badaniu wzięły udział wysokofunkcjonujące
dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera oraz dzieci rozwijające się prawidłowo. Grupy zostały dopasowane pod względem wieku (9–15 lat) oraz ilorazu inteligencji w skali ogólnej i słownej. Zdolności związane z teorią umysłu zbadano
za pomocą testu „dziwnych historyjek” (strange stories). Osobom badanym czytano 12 historyjek, dotyczących sytuacji z życia codziennego (np. wizyty przyjaciela czy złamania czegoś przez przypadek). Opowiastki te zawierały niejasne,
dwuznaczne zdania, które należało zinterpretować. Zadaniem osoby badanej
było stwierdzenie, czy zdanie pasuje do historyjki, czy nie, i dlaczego zostało
wypowiedziane. Osoby z autyzmem wykonały zadanie istotnie gorzej niż osoby
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rozwijające się prawidłowo. W badaniu tym, w zadaniu dotyczącym zdolności
rozpoznawania emocji, wykorzystano zdjęcia twarzy mężczyzny wyrażającej
emocje samoświadomościowe (zakłopotanie, wstyd) lub niezwiązane z samoświadomością (złość, pogardę, wstręt, zaskoczenie, strach, radość, smutek).
Osoby badane miały za zadanie samodzielnie nazwać lub wybrać z listy nazwę
zaprezentowanej emocji. Zarówno osoby rozwijające się prawidłowo, jak i osoby
z autyzmem dobrze poradziły sobie z rozpoznawaniem emocji niezwiązanych
z samoświadomością. Różnice między grupami stwierdzono natomiast w rozpoznawaniu zakłopotania i wstydu. Osoby z autyzmem popełniły więcej błędów
w identyfikacji tych emocji, często określając zakłopotanie jako radość, a wstyd
jako senność. W obu grupach zdolność do rozpoznawania emocji samoświadomościowych była dodatnio skorelowana ze zdolnościami połączonymi z teorią
umysłu, zaś w przypadku emocji niezwiązanych z samoświadomością w żadnej
z grup nie stwierdzono takiej korelacji. Wykazano, że zdolności związane z teorią umysłu stanowią ważny aspekt rozpoznawania emocji samoświadomościowych. Rozpoznawanie zakłopotania i wstydu wymaga rozumienia sytuacji,
w których zakłócone są normy społeczne, a zachowaniu towarzyszy negatywne
wartościowanie ze strony innych ludzi. Oba te aspekty są połączone ze zdolnościami w zakresie teorii umysłu, obniżonymi u osób z autyzmem.
Jednakże nie wszyscy badacze są zgodni co do tego, że osoby z autyzmem
mają problemy w identyfikowaniu zakłopotania. Brak deficytów w tym zakresie
wykazano w badaniach, które dotyczyły nie rozpoznawania twarzy, lecz rozumienia sytuacji wywołujących emocje. Interesujące wyniki uzyskały Ashleigh
Hillier i Lesley Allinson (2002). W ich eksperymencie wzięły udział osoby
z autyzmem, z opóźnieniem umysłowym oraz rozwijające się prawidłowo. Wykorzystano historyjki, opisujące doświadczających zakłopotania rówieśników
osób badanych. Zadaniem uczestników było określenie, jak bardzo zakłopotany jest bohater historyjki. Stopień zakłopotania należało ocenić ze względu na
obecność (lub nie) i charakter osób obserwujących kłopotliwe zachowanie (np.
najlepszy przyjaciel, policjant). Ostatnia historyjka dotyczyła empatycznego zakłopotania – należało ocenić stan postaci, której najlepszy przyjaciel znalazł się
w kłopotliwej sytuacji. Jedynie w przypadku tej właśnie historyjki zauważono
różnice w rozpoznawaniu zakłopotania między osobami z autyzmem a osobami rozwijającymi się prawidłowo. Wbrew oczekiwaniom okazało się, że osoby
z autyzmem rozumieją znaczenie obecności i charakteru innych ludzi dla oceny stopnia zakłopotania. Nawet w przypadku sytuacji, w której postać błędnie
myślała, że jest (lub nie jest) obserwowana, osoby z autyzmem oceniły stopień
zakłopotania podobnie jak osoby z grup kontrolnych. Fakt ten dowodzi, że osoby z autyzmem nie miały problemu z teorią umysłu i rozumiały przekonania
postaci z historyjki. Deficyt wystąpił natomiast w przypadku empatycznego zakłopotania, które osoby z autyzmem zidentyfikowały znacznie gorzej niż osoby
rozwijające się prawidłowo. Autorki przypuszczają, że osoby z autyzmem rozu-
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mieją poznawczy aspekt zakłopotania, ale mają problemy w zakresie zarówno
poznawczego, jak i emocjonalnego składnika empatii.
Rozpoznawanie emocji u innych a określanie własnych stanów emocjonalnych
David Williams i Francesca Happé (2010) nie stwierdzili u osób z autyzmem
deficytów w identyfikowaniu emocji społecznych i niespołecznych, wykryli natomiast związek między zdolnością do określania własnych stanów emocjonalnych a rozpoznawaniem emocji na twarzach innych ludzi. W badaniu wzięły
udział dzieci z autyzmem (średnia wieku 12 lat) oraz z upośledzeniem umysłowym. W pierwszym zadaniu proszono dzieci o przywołanie sytuacji z własnego
życia, w której odczuły daną emocję. Pytano o emocje społeczne (duma, zakłopotanie, poczucie winy) oraz niezwiązane z kontekstem społecznym (radość,
smutek, strach, zaskoczenie, wstręt, rozczarowanie). Rozpoznawanie emocji
u innych ludzi zostało zbadane za pomocą dziewięciu pięciosekundowych filmów z twarzą mężczyzny. Wyniki pokazały, że wszyscy uczestnicy badania lepiej radzili sobie z definiowaniem, raportowaniem i rozpoznawaniem u innych
emocji niespołecznych niż społecznych. Jednakże, niezgodnie z oczekiwaniami,
w żadnym z zadań nie stwierdzono istotnych różnic między osobami z autyzmem a grupą kontrolną. Może to wskazywać, że rozpoznawanie i rozumienie
emocji przez osoby z autyzmem nie jest tak bardzo zaburzone jak się powszechnie uważa.
Rozwój umiejętności rozpoznawania emocji
Dzieci rozwijające się prawidłowo uczą się rozpoznawać złożone emocje oraz
stany umysłu innych ludzi w kontakcie z członkami rodziny i rówieśnikami
(P.L. Harris, 1994), podczas gdy dzieci z autyzmem mogą potrzebować więcej
czasu na opanowanie tej umiejętności. Ze względu na deficyty w interakcjach
społecznych osoby z autyzmem mają mniejszą możliwość czerpania wiedzy
o stanie umysłu innych ludzi w wyniku wymiany społecznej. Rozwojowi umiejętności rozpoznawania emocji przez osoby z autyzmem poświęcono jednak dotychczas niewiele badań. Geraldine Dawson ze współpracownikami (2004) odkryli, że pierwsze trudności w rozpoznawaniu emocji pojawiają się u osób
z autyzmem między 3. a 4. rokiem życia. Jednakże w większości badań uczestniczyły dzieci starsze, młodzież lub dorośli.
Ofer Golan, Simon Baron-Cohen i Yael Golan (2008) badali zdolność odczytywania emocji bohaterów filmów u dzieci w wieku 8–12 lat. Zauważyli, że wiek
i poziom wykonania zadania zarówno w grupie osób z autyzmem, jak i w grupie
kontrolnej dodatnio ze sobą korelowały. Jednakże korelacja ta była znacznie silniejsza u dzieci rozwijających się prawidłowo niż u dzieci z autyzmem.
Sanna Kuusikko i współpracownicy (2009) wykazali związek wieku osób
z autyzmem z rozpoznawaniem ekspresji emocjonalnej górnej części twarzy
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(szczególnie rejonu oczu). W badaniu wzięły udział osoby z autyzmem (średnia
wieku około 13,5) oraz osoby rozwijające się prawidłowo (średnia 14,3 lat, a zatem nieco starsze, biorąc pod uwagę średnią wieku osób z autyzmem). W badaniu wykorzystano jeden z modułów programu komputerowego do testowania
i nauki rozpoznawania ekspresji emocjonalnej na podstawie wyrazu twarzy:
Frankfurt Test and Training of Facial Affect Recognition (FAFA; S. Bölte, S. Fei
neis-Matthews, F. Poustka, 2003). Test ten składa się z 40 zdjęć rejonu oczu osób
młodszych i starszych wyrażających jedną z sześciu podstawowych emocji (radość, smutek, wstręt, strach, złość i zaskoczenie) lub ekspresję neutralną. Piętnaście z 40 bodźców można zinterpretować na dwa sposoby, np. jedna z ekspresji
emocjonalnych może być odczytana na podstawie informacji z rejonu oczu zarówno jako zaskoczenie, jak i jako radość. Obie odpowiedzi są jednakowo poprawne, a za prawidłowe wykonanie zadania uznaje się podanie dowolnej z nich.
Pozostałe 25 bodźców odpowiada tylko jednej ekspresji emocjonalnej. Ogólnie
rzecz biorąc, osoby z autyzmem poradziły sobie z zadaniem gorzej niż osoby
z grupy kontrolnej. Wśród dzieci w wieku do 12 lat nie wykryto jednak istotnych
różnic między grupami. Starsza grupa osób z autyzmem (w wieku powyżej 12
lat) poradziła sobie gorzej niż starsza grupa kontrolna z bodźcami zarówno jednoznacznymi, jak i niejednoznacznymi. Zauważono również, że osoby rozwijające się prawidłowo rozpoznawały emocje podobnie, bez względu na wiek. Natomiast wśród osób z autyzmem wystąpiły istotne różnice między dziećmi do
12. roku życia a starszymi. Autorzy podkreślają, że osoby z autyzmem potrzebują więcej czasu na nauczenie się rozpoznawania emocji, ale nawet w dorosłości nie osiągają takiego poziomu rozwoju tej umiejętności jak osoby rozwijające
się prawidłowo.
Do podobnych wniosków doszli Keiran M. Rump ze współpracownikami
(2009), badając osoby z autyzmem i rozwijające się prawidłowo z czterech grup
wiekowych: dzieci młodsze (5–7 lat), dzieci starsze (8–12 lat), nastolatków (13–
17 lat) oraz dorosłych (18–53 lata). Aby upodobnić warunki eksperymentalne do
sytuacji z życia codziennego, eksperymentatorzy wykorzystali klipy wideo ze
zmieniającymi się twarzami, prezentującymi różne natężenie ekspresji emocjonalnej. Każdy film prezentowany był przez 500 ms. W pierwszym eksperymencie wzięły udział dzieci w wieku od 5. do 7. roku życia. Filmy przedstawiały
twarze kobiet i mężczyzn w wieku 18–30 lat, które wyrażały radość, smutek,
złość i strach. Każdy z klipów został podzielony na cztery oddzielne filmy zawierające różne poziomy ekspresji danej emocji: od twarzy neutralnej (0%),
przez stany pośrednie (25%, 50%) do ekspresji prototypowej (100%). Wyniki
pokazały, że dzieci z autyzmem potrafiły rozpoznawać dynamicznie zaprezentowane emocje, wypadły jednak w tym zakresie gorzej niż dzieci rozwijające się
prawidłowo. Na uwagę zasługuje fakt, że efekt ten wystąpił jedynie wtedy, gdy
emocje prezentowane były krótko i z różną intensywnością. W preteście, gdy
bodźce były wyolbrzymione, a czas ich przetwarzania nieograniczony, zarówno
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dzieci z autyzmem, jak i dzieci rozwijające się prawidłowo rozpoznały 90%
przedstawionych emocji.
W drugim eksperymencie Rumpa i współpracowników (tamże) wzięły udział
dzieci (8–12 lat), nastolatki (13–17) oraz dorośli (18–53). Osoby z grupy kontrolnej były dopasowane pod względem wieku i inteligencji (globalnej, werbalnej
i niewerbalnej). Porównania między osobami z autyzmem a grupą kontrolną
pokazały, że dzieci i nastolatki z autyzmem są tak samo zdolne do rozpoznawania subtelnych emocji jak dzieci i nastolatki rozwijające się prawidłowo. Jednakże wśród dorosłych wystąpiła różnica na korzyść osób rozwijających się prawidłowo. Ponadto dzieci rozwijające się prawidłowo poradziły sobie z zadaniem
nieco gorzej niż nastolatki rozwijające się prawidłowo i znacznie gorzej niż dorośli rozwijający się prawidłowo, a wśród osób z autyzmem nie wykazano różnic
między tymi trzema grupami wiekowymi. Badacze konkludują, że zdolność do
rozpoznawania emocji przez osoby z autyzmem w wieku 8–12 lat osiąga podobny poziom jak u ich rozwijających się prawidłowo rówieśników i zatrzymuje się
na nim. Osoby rozwijające się prawidłowo mogą w adolescencji i dorosłości rozwijać swoją zdolność do rozpoznawania emocji. Inaczej jest u osób z autyzmem,
które szczyt swoich możliwości osiągają pod koniec dzieciństwa i na tym poziomie pozostają w kolejnych fazach życia. Opisywane tu prace badawcze Rumpa
i współpracowników (tamże) były pierwszym badaniem nad zdolnością rozpoznawania emocji, w którym uwzględniono perspektywę rozwojową. Wykazanie, że w okresie późnego dzieciństwa (8–12 lat) zdolność osób z autyzmem do
rozpoznawania emocji jest taka, jak u ich rówieśników, może wyjaśniać wyniki
wielu badań. David Williams i Francesca Happé (2010), którzy nie zauważyli
problemów z rozpoznawaniem emocji u dzieci, badali dzieci dwunastoletnie.
Być może przy zastosowaniu tej samej procedury badawczej wobec młodszych
dzieci, starszych nastolatków lub osób dorosłych ujawniłyby się różnice między
tymi grupami.
Uwzględnienie perspektywy rozwojowej wydaje się ważnym kierunkiem badań nad rozpoznawaniem emocji przez osoby z autyzmem. Warto również rozważyć, jak można wspierać rozwój w tym zakresie, tym bardziej że wykazano
(I.M. Hopkins i in., 2011), iż odpowiedni trening może znacznie poprawić poziom umiejętności rozpoznawania emocji, zarówno u osób wysokofunkcjonujących, jak i u niepełnosprawnych intelektualnie.
Podsumowanie
Mimo licznych, prowadzonych od ponad 30 lat, badań nad rozpoznawaniem
emocji przez osoby z autyzmem, nadal brakuje jednoznacznych danych dotyczących tych zdolności. Może to częściowo wynikać z różnic metodologicznych,
odnoszących się do wieku osób biorących udział w eksperymentach, różnorodności zadań i stosowanych bodźców, a także do rodzaju badanych emocji.
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Brak istotnych różnic między osobami z autyzmem a ich prawidłowo rozwijającymi się rówieśnikami stwierdzono w wielu pracach dotyczących rozpoznawania emocji na podstawie wyrazu twarzy, w których bodźce emocjonalne prezentowane były statycznie, a czas przetwarzania tych bodźców był
nieograniczony (np. C.R.G. Jones i in., 2011; twarze prezentowane w całości –
w badaniu R.P. Hobsona, J. Oustona i A. Lee, 1999; pretest – w badaniu
J.B. Grossmana i in., 2000; emocje niespołeczne – w badaniu E.A. Heerey,
D. Keltner i L. Capps, 2003; pretest – w badaniu K.M. Rumpa i in., 2009). Trudności ujawniały się natomiast, gdy badanym prezentowano jedynie niektóre elementy twarzy. Osoby z autyzmem gorzej radziły sobie z rozpoznawaniem emocji z rejonu oczu (R.P. Hobson, J. Ouston, A. Lee, 1999; S. Kuusikko i in., 2009),
przejawiając preferencję odczytywania ekspresji emocjonalnej z dolnej części
twarzy. Również czas przetwarzania bodźca wywiera wpływ na wyniki rozpoznawania emocji. W wielu badaniach analizowano czas patrzenia w rejon oczu
twarzy prezentowanej na zdjęciu oraz jego związek z rozpoznawaniem emocji
przez osoby z autyzmem. Wykazano w nich m.in. zależność między tym czasem
a poprawnością rozpoznawania emocji (E. Bal i in., 2010; J.C. Kirchner, A. Hatri, H.R. Heekeren, I. Dziobek, 2011). Zazwyczaj sytuacje występujące w życiu
codziennym wymagają szybkiego identyfikowania ekspresji emocjonalnej, co
dla osób z autyzmem może być trudne (G. Celani i in., 1999; K.M. Rump i in.,
2005; O. Golan, S. Baron-Cohen, Y. Golan, 2009).
Badania pokazują, że osoby z autyzmem rozwijają nieco odmienne strategie
rozpoznawania emocji niż osoby o prawidłowym rozwoju. Mając trudności
w integrowaniu informacji wizualnych, słownych i kontekstu, skupiają się
przede wszystkim na komunikacie werbalnym (J.B. Grossmann i in., 2000;
O. Golan, S. Baron-Cohen, Y. Golan, 2009). W przypadku przetwarzania wizualnego doświadczają trudności w spostrzeganiu twarzy jako całości, co negatywnie wpływa na zrozumienie afektywnego znaczenia jej wyrazu (G. Celani
i in., 1999).
Szczególny problem może sprawiać osobom z autyzmem rozpoznawanie
emocji społecznych (E.A. Heerey, D. Keltner, L. Capps, 2003), jednakże nie
wszyscy badacze są przekonani, że deficyty w tym zakresie występują u tych
osób (A. Hillier, L. Alinson, 2002; D. Williams, F. Happé, 2010).
Sprzecznych wyników dostarczają także badania nad rozpoznawaniem emocji na podstawie brzmieniowych właściwości mowy. Niektórzy badacze uważają, że osoby z autyzmem przejawiają deficyty w tym zakresie (D. Van Lancker,
C. Cornelius, J. Kreiman, 1989; J.L. Linder, L.A. Rosen, 2006), a inni dowodzą,
że zdolność ta nie jest zaburzona (K.F. Baker, A.A. Montgomery, R. Abramson,
2010; R. Brennand, A. Schepman, P. Rodway, 2011).
W badaniach nad rozpoznawaniem emocji przez osoby z autyzmem ważne
jest uwzględnienie perspektywy rozwojowej. Być może zdolność do rozpoznawania emocji osiąga u tych osób swój szczyt w późnym dzieciństwie i zatrzy-
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muje się na tym poziomie (K.M. Rump i in., 2009; S. Kuusikko i in., 2009). Badania podłużne mogłyby dostarczyć ważnych wniosków dla stworzenia obrazu
rozwoju zdolności rozpoznawania emocji w tej grupie osób.
Istotne jest także, że większość badaczy uważa, iż osoby z autyzmem stosują
odmienne strategie rozpoznawania emocji niż osoby rozwijające się prawidłowo, ale strategie te nie zawsze muszą prowadzić do błędów. Uwzględnienie tego
faktu może być bardzo pomocne w podejmowaniu działań mających na celu
wspieranie rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
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ROZPOZNAWANIE EMOCJI INNYCH LUDZI PRZEZ OSOBY Z AUTYZMEM –
PRZEGLĄD BADAŃ
Streszczenie
Od końca lat 80. XX w. przeprowadzono wiele badań nad zdolnością osób z autyzmem do
rozpoznawania emocji u innych ludzi. Jednakże wyniki tych badań nie są spójne, a badacze nie są
zgodni co do tego, czy i w jakim zakresie odbiór emocji przez osoby z autyzmem różni się od
rozpoznawania emocji przez osoby rozwijające się prawidłowo. Niniejsza praca zawiera przegląd
badań dotyczących rozpoznawania emocji przez osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
w tym znaczenia rodzaju emocji (prostych lub złożonych i społecznych), inteligencji oraz zdolności werbalnych w rozpoznawaniu stanów emocjonalnych, a także rozwoju umiejętności rozpoznawania emocji.
Słowa kluczowe: autyzm, emocje, rozpoznawanie, twarz, ekspresja emocjonalna

Recognition OF OTHERS’ EMOTIONS by INDIVIDUALS with Autism –
A RESEARCH revIEW
Abstract
Since the end of the 1980s, a lot of studies have been conducted to examine the ability to
recog nize others’ emotions in people with autism spectrum disorders. However, the results of
these studies are inconsistent and there is no consensus as to whether and how emotion perception
in individuals with autism differs from emotion recognition in typically developing people. The
aim of this article is to present a review of research on emotion recognition in individuals with
autism spectrum disorders, including the importance of emotion types (basic or complex emotions
and social emotions), intelligence and verbal skills in emotion recognition as well as the development of emotion recognition ability.
Key words: autism, emotions, recognition, face, emotional expression
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Agnieszka Żyta

Samostanowienie dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną
we współczesnej Polsce – pozory czy
rzeczywistość?
Wprowadzenie
Poczucie sprawowania kontroli nad swoim życiem, decydowania o nim i możliwości osiągania swoich celów życiowych bez zbędnych nacisków zewnętrznych stanowią ważną wartość w życiu każdego człowieka, także osób z niepełnosprawnością intelektualną. W ich przypadku samostanowienie wydaje się
nawet ważniejsze, ponieważ zbyt często grupa ta traktowana jest jako niesamodzielna, niezdolna do decydowania o niczym, skazana na bycie bezwolnymi wykonawcami poleceń „tych, którzy wiedzą lepiej”.
Koncepcja samostanowienia osób z niepełnosprawnością intelektualną wywodzi się z haseł normalizacji głoszonych przez Bengta Nirijego czy Wolfa Wolfensbergera. Z jednej strony, wpisuje się we współczesny model niepełnosprawności podkreślający wagę mocnych stron i możliwości jednostki w kontekście
przebywania w typowym, naturalnym środowisku, z naciskiem na udzielenie
koniecznego wsparcia, z drugiej – jest wyrazem odejścia od podkreślania patologii na rzecz psychologii pozytywnej skupionej na poszukiwaniu zdolności
i aktywnego uczestnictwa w życiu, co ma prowadzić do budowania pozytywnych wartości i tzw. dobrego życia (K.A. Shorgen, M.L. Wehmeyer, C.L. Buchanan, S.J. Lopez, 2006). Jednocześnie nadal – mimo szeregu zmian w zakresie
prawa, organizacji systemu wsparcia i podejścia do możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną – samostanowienie związane ściśle z dokonywaniem
wyborów życiowych ograniczone jest raczej do wyboru opcji, które już istnieją,
co zwykle oznacza tak naprawdę jedną możliwość (np. dotyczącą zamieszkania
czy pracy). Wspieranie samostanowienia ludzi z niepełnosprawnością intelektu-
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alną odnosi się najczęściej do zagadnień życia codziennego (dotyczących ubioru, jedzenia, spędzania czasu wolnego), ale nie do decyzji większej wagi, np.
o tym, gdzie lub z kim zamieszkać (J. Tøssebro, I.S. Bonfils, A. Teittinen,
M. Tideman, R. Traustadóttir, H.T. Vesala, 2012).
Analizując perspektywy ujmowania samostanowienia w literaturze przedmiotu oraz współczesne trendy w promowaniu decydowania o swoim życiu i dokonywania samodzielnych wyborów, a także przedstawiając kierunki działań
podejmowanych obecnie w Polsce, warto postawić pytania: na jakim etapie, jeśli
chodzi o wprowadzanie w życie haseł samostanowienia, obecnie jesteśmy? Na
ile podejmowane działania rzeczywiście poprawiają sytuację psychospołeczną
i życiową dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, a na ile są próbą zachowania poprawności politycznej czy też poszukiwania rozwiązań jak najtańszych i najmniej obciążających budżet?
Samostanowienie osób z niepełnosprawnością – perspektywy badawcze
Można mówić o kilku perspektywach ujmowania samostanowienia w literaturze przedmiotu: psychoedukacyjnej, ekologicznej i socjopolitycznej.
Perspektywa psychoedukacyjna
W 1992 r. Michael L. Wehmeyer opisał funkcjonalną teorię samostanowienia
(por. funkcjonalny model samostanowienia – schemat nr 1). Samostanowienie rozumiane jest jako wolicjonalne działania prowadzące jednostkę do bycia czynnikiem przyczynowym w swoim życiu, czyli działania oparte na dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji dotyczących jakości własnego życia oraz wolne od
zbędnych zewnętrznych nacisków i ingerencji (M.L. Wehmeyer, K. Kelchner,
S. Richards, 1996; M.L. Wehmeyer, M. Schwartz, 1998). Wehmeyer rozwinął tę
definicję, określając cztery zasadnicze cechy składające się na samostanowienie:
autonomię, samoregulację, psychologiczny empowerment oraz samorealizację
(M.L. Wehmeyer, D.J. Sands, B. Doll, S. Palmer, 1997). W takim ujęciu nacisk
położony jest na działania psychoedukacyjne mające na celu wyposażenie jednostki w umiejętności, odpowiednią postawę oraz wiedzę, które są potrzebne do
samostanowienia. Podejście to, chociaż dostrzega potrzebę uwzględniania także
czynników związanych ze środowiskiem, prawami czy samostanowieniem politycznym, koncentruje się przede wszystkim na personalnym samostanowieniu
oraz interwencji skoncentrowanej na wspieraniu czterech elementów samostanowienia (R.J. Stancliffe, 2001).
Można powiedzieć, że perspektywa psychoedukacyjna jest najbliższa pedagogom, terapeutom, psychologom oraz asystentom osób z niepełnosprawnością.
To oni mają wypracowywać programy profilaktyczne i uczyć umiejętności
skoncentrowanych na rozwijaniu wspomnianych już czterech elementów samostanowienia, czyli autonomii (rozumianej jako zachowania zgodne z zaintereso-
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Schemat 1. Funkcjonalny model samostanowienia
Źródło: M.L. Wehmeyer i in. (2003). Self-determination: Theoretical Foundations for Education.
Spriengfield, IL: Charles C. Thomas, za: M.L. Wehmeyer, N.W. Garner (2003). The impact of personal
characteristics of people with intellectual and developmental disability on self-determination and
antonomous functioning. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 16, 256.

waniami i preferencjami jednostki, a wolne od zbędnych nacisków), samoregulacji (polegającej na planowaniu swoich działań oraz dostosowywaniu swoich
umiejętności do danej sytuacji), psychologicznego empowermentu (wspieranie
poczucia posiadania wpływu na otoczenie) oraz samorealizacji (chodzi tu o wiedzę o swoich rzeczywistych mocnych i słabych stronach oraz zdolność wykorzystywania ich w codziennym życiu; M.L. Wehmeyer, K. Kelchner, S. Richards,
1996; M.L. Wehmeyer, M. Schwartz, 1998). Pewnym zagrożeniem jest to, że
prawo do samostanowienia jest często uwzględniane w dość wąskim zakresie.
Zwykle ogranicza się je do sytuacji, gdy osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają decydować o tym, jak się ubrać czy co zjeść, raczej nie dopuszczając
możliwości dokonywania wyborów czy decydowania o sobie w sprawach o zna-
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czeniu bardziej fundamentalnym (np. gdzie i z kim zamieszkać; C. Antaki,
W.M. Finlay, C. Walton, 2009).
Perspektywa ekologiczna
Podejście ekologiczne dostrzega istotę kompetencji samostanowienia, czyli
umiejętności, postaw oraz wiedzy, ale większy nacisk kładzie na czynniki środowiskowe, które rzutują na doskonalenie – w codziennej egzystencji – osobistej kontroli nad własnym życiem. W ekosytemie, w którym żyje osoba z niepełnosprawnością intelektualną, istotne są zarówno elementy bezpośrednio dotyczące
jednostki, czyli jej warunki życia, edukacji, czasu wolnego oraz pracy, jak i bardziej ogólne oddziaływanie społeczne, na które składają się instytucjonalne i ideologiczne wzorce kulturowe czy obowiązujący system legislacyjny. W tym podejściu podkreśla się znaczenie osobistej kontroli nad tym, co dzieje się w życiu
jednostki (kiedy, gdzie i z kim). Osoba samodzielnie decydująca o sobie może przekazać częściową kontrolę nad niektórymi aspektami życia (np. finansami) innym
osobom, którym ufa (np. członkom rodziny, asystentom czy wolontariuszom;
R.J. Stancliffe, 2001). Tak więc nie musi ona mieć pełnej kontroli nad decyzjami
przez siebie podejmowanymi oraz nad swoimi wyborami. Ona raczej sprawia, że
coś zaczyna się dziać w jej życiu, wybiera opiekuna lub asystenta, który będąc
osobą bardziej kompetentną w pewnych działaniach, pomoże jej w czynnościach
opiekuńczych, urzędowych czy innych potrzebnych z punktu widzenia jednostki
z niepełnosprawnością. Mimo przekazania częściowej kontroli nad swoimi sprawami, nadal to ona podejmuje niezależne decyzje, czyli mimo że nie sprawuje
kontroli absolutnej, stanowi o sobie (E. Wapiennik, 2011).
Perspektywa socjopolityczna
To ujęcie koncentruje się na prawach człowieka. Samostanowienie opiera się
w tym przypadku na czterech zasadach: (a) wolności wyboru co do tego, gdzie
i z kim mieszkać oraz jak spędzać czas, (b) autorytecie kontrolowania pieniądzy,
jakimi dysponuje dana osoba, na finansowanie niezbędnego jej wsparcia, (c) wsparciu, które dobierane jest indywidualnie w zależności od potrzeb danej osoby, (d) odpowiedzialności za właściwe wykorzystywanie funduszy publicznych oraz za
udział w życiu swojej społeczności (tamże). Można uznać, że w takim podejściu
skupiamy się na dostosowaniu prawa i rozwiązań organizacyjnych w różnych dziedzinach życia społecznego (od edukacji po prawa polityczne) do potrzeb i praw
osób z niepełnosprawnością. Przykładem takich działań jest ratyfikacja przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (Ratyfikacja…, 2012).
Samostanowienie – uwarunkowania
Promowanie idei samostanowienia ludzi z niepełnosprawnością intelektualną
miało i ma ważny wpływ zarówno na rozwiązania praktyczne w zakresie ich
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wspierania (m.in. nacisk na rozwój form mieszkalnictwa chronionego, ruch self-adwokatów, programy mające na celu zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy), jak i na zmianę podejścia społecznego wobec
możliwości i praw tych osób. Jednocześnie badania potwierdzają, że ludzie ci
mają niski poziom samostanowienia. Wynika to, po pierwsze, z problemów
w zakresie podejmowania decyzji, stawiania sobie celów życiowych, rozwiązywania problemów czy wiary w posiadanie wpływu na to, co się dzieje, oraz bycia sprawcą. Z drugiej strony, ważny jest poziom możliwości oferowanych przez
środowisko, w którym dana osoba żyje, uczy się, pracuje czy spędza czas wolny.
Chodzi o stwarzanie możliwości sprawowania kontroli nad swoim życiem czy
dokonywania różnych wyborów. Dotyczy to zarówno działań ludzi zaangażowanych we wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak i wykorzystania wsparcia technicznego (M.L. Wehmeyer, N.W. Garner, 2003). Ponadto
samostanowienie ma istotny wpływ na funkcjonowanie danej osoby – ludzie
z jego niższym poziomem mają więcej problemów z przystosowaniem się,
w większym zakresie izolują się od otoczenia, częściej mają wahania nastroju
oraz więcej problemów w komunikacji interpersonalnej (S. Soresi, L. Nota,
T.M. Sgaramella, 2003, za: L. Nota, L. Ferrari, S. Soresi, M. Wehmeyer, 2007).
Ważne znaczenie dla poziomu samostanowienia u osób z niepełnosprawnością intelektualną mają czynniki środowiskowe:
• miejsce zamieszkania (bardziej korzystne jest mieszkanie w domach chronionych czy niezależnych niż w dużych instytucjach);
• środowisko szkolne – istotne jest, czy stosowane programy nauczania i metody uwzględniają zindywidualizowane działania skoncentrowane na wspieraniu podejmowania decyzji i sprawowania kontroli nad swoim życiem;
• miejsce pracy – wyższy poziom samostanowienia jest skorelowany z dobraniem
zindywidualizowanego stanowiska pracy oraz z wyższym wynagrodzeniem;
• opieka ze strony otoczenia – opieka o charakterze nadmiernie ochraniającym,
stale kontrolującym i wyręczającym nie sprzyja rozwojowi kompetencji do
samostanowienia. Podobnie negatywny charakter może mieć obowiązujący
system prawny, np. instytucja ubezwłasnowolnienia (tamże, s. 853–854);
• wielkość środowiska zamieszkania czy pracy – im mniejsza placówka, mniej
współmieszkańców i osób z personelu, tym więcej okazji do dokonywania
wyborów i tym wyższy poziom samostanowienia (tamże, s. 851).
Oprócz tego wymienia się czynniki intrapersonalne oddziałujące na poziom
samostanowienia:
• poziom intelektualny (I.I.) – osoby z głębszymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej mają niższy poziom samostanowienia, jakości życia i zdolności społecznych, chociaż kluczowe znaczenie przypisuje się możliwości
dokonywania wyborów (tamże, s. 853);
• wiek – wyższy poziom autonomii mają zwykle osoby starsze, co jednak tłumaczone jest raczej wzrostem liczby ich doświadczeń i możliwości niż sa-

122

Agnieszka Żyta

mym wiekiem metrykalnym (M.L. Wehmeyer, N.W. Garner, 2003, s. 255–
257);
• płeć – wyniki badań nie są tu jednoznaczne, można przypuszczać, że różnice
w wynikach – niekiedy na korzyść kobiet (L. Nota, L. Ferrari, S. Soresi,
M. Wehmeyer, 2007, s. 252), czasami wykazujące wyższy poziom samostanowienia u mężczyzn (S. Soresi, L. Nota, L. Ferrari, 2003, za: tamże) – mogą
być związane m.in. z różnicami kulturowymi;
poziom
zachowań adaptacyjnych i zachowań trudnych danej jednostki
•
(R.J. Stancliffe, B.H. Abery, J. Smith, 2000, s. 91–98).
Oczywiście kompetencje do samostanowienia wiążą się z zachowaniami adaptacyjnymi i poziomem niepełnosprawności, jaki reprezentuje jednostka. Ważne są także reprezentowane przez nią umiejętności, np. podejmowanie decyzji
czy rozwiązywanie problemów. Oprócz tego istotne jest, czy dana osoba ma
poczucie sprawowania kontroli nad tym, co robi, oraz jaką ma samoświadomość. Badania wykazują, że część tych kompetencji można usprawnić poprzez
stosowanie odpowiednich działań edukacyjno-interwencyjnych w trakcie nauki
szkolnej (R.J. Stancliffe, 2001).
Samostanowienie osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce –
perspektywa psychoedukacyjna
Przygotowanie osób z niepełnosprawnością do samostanowienia poprzez
przekazanie odpowiedniej wiedzy, doskonalenie potrzebnych umiejętności
i wpływanie na postawy jest ważnym zadaniem stojącym przed pedagogami
i terapeutami pracującymi z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Zgodnie z założeniami koncepcji samostanowienia trening i wspieranie jej czterech elementów (autonomii, samoregulacji, psychologicznego empowermentu i samorealizacji) są możliwe poprzez odpowiednie
działania psychoedukacyjne. Muszą one być uwzględniane w pracy edukacyjno-wychowawczej od najmłodszych lat. Michael Wehmeyer (2012, za: A. Żyta,
2013, s. 72) „pisze o konieczności stosowania praktyk trzeciej generacji koncentrujących się na pobudzaniu i wzmacnianiu wszystkich uczniów, także
tych z niepełnosprawnością intelektualną. Samostanowienie nie ma być rozumiane jako «samodzielne robienie», ale bycie sprawcą na miarę swoich możliwości. Ci uczniowie czy te dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
którzy nie będą w stanie niezależnie podejmować złożonych decyzji czy rozwiązywać skomplikowanych problemów, mogą – z pomocą odpowiedniego
wsparcia – uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji. W takiej sytuacji,
uczestnicząc w tym procesie stają się sprawcami, którzy wykorzystują samostanowienie w codziennym życiu”.
Jak wygląda przygotowanie do samostanowienia w świetle obowiązujących
w Polsce podstaw programowych dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełno-
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sprawnością intelektualną oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami?1) To podstawy programowe wyznaczają kierunki działań podejmowanych na różnych etapach edukacyjnych. Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawia tabela nr 1.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że chociaż określenie „samostanowienie” nie występuje ani razu w tekście obu podstaw programowych, wielokrotnie
pojawiają się odwołania do terminów będących często jego synonimami bądź
elementami koniecznymi w podnoszeniu poziomu samostanowienia. Chodzi tu
głównie o autonomię, niezależność i samodzielność. Określenia te (lub ich odmiany gramatyczne) występują z podobnym natężeniem. W przypadku podstawy dla szkół podstawowych i gimnazjów raz używa się terminu „autonomia”
(dwa razy – w podstawie dla SSPDP), dwa razy – „niezależność”/„niezależny”
(trzy razy – SSPDP) oraz trzy razy – „samodzielność”/„samodzielny” (tyle samo
– SSPDP). Częściej hasła dotyczące różnych aspektów autonomii podejmowane
są w podstawie dla szkoły przysposabiającej do pracy, co być może wiąże się
z tym, że obejmują one swoim oddziaływaniem osoby w okresie adolescencji
lub wczesnej dorosłości. Oczywiście wspieranie samodzielności powinno być
realizowane od najmłodszych lat.
Przedstawiona analiza nic nam nie mówi o tym, jak hasła poświęcone wspieraniu i kształtowaniu niezależności, samodzielności i autonomii są realizowane
w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Ich istnienie świadczy o tym, że są obecne w świadomości osób realizujących zajęcia szkolne. Jednakże wyniki badań
poświęconych normalizacji środowiska społecznego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną wskazują na ciągle duże braki w zakresie rzeczywistej niezależności i samostanowienia tej grupy osób (A. Krause, A. Żyta, S. Nosarzewska, 2010). Jak w swoich badaniach stwierdza Beata Cytowska (2012,
s. 352), „samodzielność, nawet jeśli działanie jest dobrze opanowane, nie przychodzi zbyt łatwo osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Jednostce, skazanej przez lata dzieciństwa i dojrzewania na bycie niesamodzielną, kontrolowaną i chronioną, trudno uwierzyć, że może dobrze wykonać powierzone zadanie”.
Można zatem wnioskować, że obszar psychoedukacyjnego wspierania samostanowienia wymaga ciągłych działań skoncentrowanych na podnoszeniu poziomu
koniecznych umiejętności.
1) Analizie poddano: Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach – załącznik nr 3 do rozporządzenia MEN z dnia 23.12.2008, DzU z dnia 15.01.2009 nr 4,
poz. 17 oraz Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi – załącznik nr 7 do rozporządzenia
MEN z dnia 23.12.2008, DzU z dnia 15.01.2009 nr 4, poz. 17. Nie uwzględniono podstawy kształcenia ogólnego dla szkół poszczególnych typów, którą realizują uczniowie z niepełnosprawnością
intelektualną stopnia lekkiego, ani Rozporządzenia MEN z dnia 30.01.1997 w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, DzU nr 14, poz. 76.
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Tabela 1. Samostanowienie (niezależność, autonomia, samodzielność) w świetle podstawy
programowej dla uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności
intelektualnej
Części
programu

Podstawa programowa dla
uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum

Wskazania
ogólne

Cele
edukacyjne

pkt 1. – przygotowanie do „pełnienia
różnych ról społecznych oraz
autonomicznego (na miarę ich możliwości
rozwojowych) i aktywnego dorosłego
życia” (s. 1)
„rozwijanie autonomii ucznia
niepełnosprawnego […]
wyposażenie go – stosownie do
jego możliwości – w takie
umiejętności i wiadomości,
które pozwolą mu na
postrzeganie siebie jako
niezależnej osoby” (s. 2)
pkt 2. – zdobycie maksymalnej
samodzielności „w zakresie
zaspokajania podstawowych
potrzeb życiowych” (s. 2)

Zadania
szkoły

pkt 9. – „uczenie umiejętności
kierowania swoim
postępowaniem, rozwijania
umiejętności dokonywania
wyboru i budzenie poczucia
odpowiedzialności za własne
decyzje, uczenie
obowiązkowości i kształtowanie
niezależności uczuciowej” (s. 3)
pkt 17. (5.) – wspomaganie
„samodzielności społecznej”
(s. 3)

Treści
nauczania

Podstawa programowa dla uczniów
specjalnej szkoły przysposabiającej
do pracy (SSPDP)

„nabywanie nowych umiejętności
umożliwiających samodzielne, niezależne
funkcjonowanie tych uczniów” (s. 2)
pkt 10. – „osiągnięcie […] niezależności na
miarę indywidualnych możliwości
uczniów” (s. 2)
pkt 16. – „kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za samodzielnie
dokonywane wybory i podejmowane
decyzje” (s. 2)

pkt 6. – „uczenie rozumienia swoich praw
i umiejętności ich egzekwowania” (s. 4)
pkt 12. – „tworzenie warunków
sprzyjających podejmowaniu przez uczniów
samodzielnych inicjatyw
i odpowiedzialnych decyzji” (s. 4)
pkt 18. – „zapoznanie uczniów z prawami
człowieka i zasadą, że niepełnosprawność
intelektualna nie może być przyczyną
dyskryminacji” (s. 4)
pkt 20. (6.) – wspomaganie
„samodzielności społecznej” (s. 5)
pkt 5. – „kształtowanie umiejętności
niezbędnych w autonomicznym, dorosłym
życiu” (s. 6)
pkt 8. – „znajomość i rozumienie swoich
praw obywatelskich” (s. 6)

Źródło: badania własne na podst. podstawy programowej (załącznik 3. i 7. do rozporządzenia MEN
z dnia 23.12.2008, DzU z dnia 15.01.2009, nr 4, poz. 17).
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Samostanowienie a współczesne trendy w działaniach legislacyjnych
i organizacyjnych w krajach europejskich i w Polsce – perspektywa
socjopolityczna
Jan Tøssebro i współpracownicy (2012) dokonali analizy działań normalizacyjnych podejmowanych w krajach nordyckich (Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii
oraz Islandii) na przestrzeni ostatnich 50 lat, skupiając się na pierwszej (lata 60. do
końca lat 80. XX w.) i drugiej fazie (od lat 90.) tych działań. Zwracają uwagę, że
druga z nich to nie tylko deinstytucjonalizacja, lecz także nacisk na zmiany legislacyjne, których celem jest zwiększenie odpowiedzialności państwowej za udzielaną pomoc. Chociaż lata wprowadzania reform w tych krajach wiązały się z dużą
dawką optymizmu i nadziei na to, że nastąpi poprawa warunków życiowych ludzi
z niepełnosprawnością intelektualną na poziomie podobnym jak w przypadku innych osób, okazało się, że zmiany przebiegały nie tak szybko i nie na takim poziomie, jak początkowo zakładano. Przyczyniły się do tego m.in. cięcia finansowe
i czynniki ekonomiczne, ale także rozszerzenie zakresu odpowiedzialności omawianych państw za ludzi z innych grup (np. za osoby starsze, uzależnione, ludzi
z problemami zdrowia psychicznego). To wszystko spowolniało zmiany podejmowane wobec ludzi z niepełnosprawnością intelektualną.
Współczesne podejście do praw osób z niepełnosprawnością intelektualną
kładzie duży nacisk na dokonywanie wyborów i samostanowienie, dostrzeganie
heterogeniczności tej grupy, podkreślanie indywidualnej odpowiedzialności.
Jest to zgodne z podejściem neoliberalnym obecnym w wielu krajach uprzemysłowionych, gdzie autonomiczne decydowanie staje się jednym z filarów ekonomii i polityki społecznej (R. Fyson, J. Cromby, 2012).
Ważnym dokumentem na drodze ku wspieraniu samostanowienia ludzi z niepełnosprawnością jest Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities) z 2006 r., która została
ratyfikowana w Polsce w 2012 r. Jej przyjęcie pozwoliło podkreślić konieczność
likwidowania dyskryminacji w zakresie prawa, jak również nałożyło na państwo „obowiązek podejmowania wszelkich odpowiednich kroków celem zapewnienia racjonalnych uprawnień” (art. 5., pkt 4; Konwencja…, 2006).
Jak pisze Irena Lipowicz (2012, s. 5): „Ochrona praw osób z niepełnosprawnością to ważne wyzwanie dla współczesnego społeczeństwa i państwa polskiego. Oznacza zmianę perspektywy – zamiast wyłączności tradycyjnej pieczy administracyjnej w formie pomocy lub wczesnej opieki społecznej, wciąż ważnej
i potrzebnej, wybieramy perspektywę osoby z niepełnosprawnością z poszanowaniem jej godności, potencjału i woli realizacji własnych praw […]”. Ratyfikacja Konwencji – która oznacza, że dokument ten zyskuje moc prawną nad regulacjami ustawowymi danego kraju – ma się przyczynić do podjęcia konkretnych
działań, które poprawiłyby realizację praw i sytuację osób z niepełnosprawnością. Mimo że dwa postanowienia Konwencji (art. 12., ust. 4. dotyczący korzy-
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stania ze zdolności prawnej oraz art. 23., ust. 1. dotyczący zawierania małżeństw)
nie zgadzały się z obowiązującym prawem polskim, postanowiono ją ratyfikować z tzw. oświadczeniem interpretacyjnym dotyczącym instytucji ubezwłasnowolnienia oraz zastrzeżeniem dotyczącym zawierania małżeństw przez osoby,
których „niepełnosprawność wynika z choroby psychicznej albo niedorozwoju
umysłowego” (M. Kiełducka, 2012).
Oczywiście uchwalenie Konwencji przez ONZ miało i ma ogromne znaczenie ideologiczne, ale najważniejsze są regulacje prawne, które obowiązują obywateli danego kraju, i ich wdrażanie. Duży wpływ na możliwości samostanowienia ma w ustawodawstwie instytucja ubezwłasnowolnienia.
W Polsce funkcjonuje w prawie ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe,
chociaż coraz częściej zauważa się, że jest ono najmniej korzystnym rozwiązaniem dla osób z niepełnosprawnością. Podkreśla się, że należy je traktować jako
rozwiązanie ostateczne, a oparte na bardzo dokładnej analizie sytuacji życiowej
danej osoby. Ponadto podkreśla się, że osoba niepełnosprawna powinna współdecydować o wyborze swojego opiekuna prawnego czy kuratora, a w sytuacji,
gdy ma go przyznanego, powinna móc podejmować decyzje i działać w zakresie
sobie dostępnym (M. Parchomiuk, 2011).
Analiza aktualnie obowiązującego stanu prawnego w Polsce dokonana przez
grono ekspertów pozwoliła wypracować szereg rekomendacji dla instytucji publicznych, co ma się stać podstawą do przemian w najważniejszych obszarach życia społecznego. Wśród postulowanych zmian legislacyjnych i organizacyjnych
znajdują się m.in. te nawiązujące do zwiększenia możliwości samostanowienia:
• uchylenie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących ubezwłasnowolnienia
i wprowadzenie form prawnego wsparcia, np. instytucji asysty i asystenta
prawnego, opartych „na poszanowaniu autonomii i samodzielności osób potrzebujących wsparcia” (M. Zima-Parjaszewska, 2012, s. 25) oraz dostosowanych do potrzeb danej osoby;
• zmiany w dotychczasowym systemie wsparcia aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób z niepełnosprawnością poprzez przekazywanie im funduszy
do bezpośredniej dyspozycji na zakup pomocy, które wspomogą ich pracę, na
zatrudnienie asystenta osobistego czy podnoszenie kwalifikacji oraz „rozwój
zatrudnienia wspieranego, wzmocnienie i zracjonalizowanie instytucji asystentów w pracy osób niepełnosprawnych, budowanie modelowych obszarów
wsparcia z uwagi na bariery, które napotyka osoba niepełnosprawna” (K. Roszewska, 2012, s. 53);
• zwiększenie osobom z niepełnosprawnością dostępu do sądu poprzez m.in.
wprowadzenie obligatoryjnej ich reprezentacji przez prawnika w postępowaniach sądowych, wprowadzenie alternatywnych form składania oświadczeń
woli (także tych bez podpisu) przez osoby niemogące pisać bądź czytać czy
szkolenia pracowników wymiaru sprawiedliwości na temat niepełnosprawności i praw osób z niepełnosprawnością (M. Seroczyńska, 2012, s. 89).
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Podjęte działania i postulowane zmiany nadają pewien kierunek przemianom
mającym na celu umocnienie modelu społecznego ujmowania niepełnosprawności. Jednak wśród ich propagatorów pojawia się obawa, iż „istnieje […] niebezpieczeństwo, że ratyfikacja Konwencji […] zostanie potraktowana jako zabieg
«magiczny» zastępujący konkretne działania. Działania, które wymagają konkretnych środków finansowych i miejsca w strukturze państwa” (I. Lipowicz,
2012, s. 6).
Zakończenie – kilka słów refleksji…
Czy samostanowienie osób z niepełnosprawnością intelektualną to wymóg
współczesności, zgodny z kierunkiem przemian wobec możliwości tych osób
i ich miejsca w społeczeństwie, czy też puste slogany wynikające z „poprawności politycznej” i chęci pokazania naszej otwartości, nowoczesności i europejskości? Trudno o jednoznaczną odpowiedź.
Z jednej strony, ciągle pamiętamy o czynnikach biologicznych, które wpływają na funkcjonowanie poznawcze, myślenie logiczne, oddziałują na takie
umiejętności jak przewidywanie skutków swoich działań, kreatywność, zdolność wyciągania wniosków z własnych doświadczeń itd. I chociaż perspektywa
społeczna pozwoliła nam inaczej spojrzeć na niepełnosprawność oraz pozycję
w społeczeństwie osób nią dotkniętych, nie możemy zupełnie wykluczać i nie
uwzględniać biologizmu. Grupa osób z niepełnosprawnością intelektualną jest
heterogeniczna, co oznacza, że indywidualne możliwości poszczególnych osób
są bardzo zróżnicowane. Osoby zdiagnozowane jako te z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej mogą niewiele się różnić w zakresie zdolności
do podejmowania samodzielnych decyzji czy niezależnego życia od przeciętnego człowieka. Z kolei głębsza niepełnosprawność intelektualna zwykle wiąże
się z poważnymi ograniczeniami we wspomnianych obszarach.
Z drugiej strony, doświadczenia państw o daleko bardziej rozwiniętych rozwiązaniach normalizacyjnych potwierdzają, że to, jak traktujemy osoby z niepełnosprawnością intelektualną i czego od nich oczekujemy, decyduje o ich
możliwościach w zakresie samostanowienia w o wiele większym stopniu niżby
to wynikało z ich poziomu poznawczego.
Być może należy także spojrzeć na to, jak definiujemy bycie człowiekiem
niezależnym i samostanowiącym. Rachel Fyson i John Cromby (2012) podkreślają, że tak naprawdę żaden człowiek – nie tylko ten z niepełnosprawnością
intelektualną – nie jest zupełnie niezależny. Raczej możemy uznać, że jesteśmy
współzależni, m.in. od uwarunkowań środowiska, w którym żyjemy, wymagań
i potrzeb naszych bliskich oraz innych ludzi, warunków kulturowych, historycznych, ekonomicznych czy politycznych. Każdy też może potrzebować ochrony
i wsparcia, chociaż to ludzie z niepełnosprawnością intelektualną w porównaniu
do przeciętnego człowieka mają w tym zakresie większe potrzeby. Znalezienie
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złotego środka pomiędzy promowaniem niezależności i samostanowienia
a ochranianiem, wspieraniem oraz zapewnianiem bezpieczeństwa wymaga głębokiego namysłu, uwzględniania dużego zróżnicowania osób z niepełnosprawnością intelektualną pod względem indywidualnych zdolności i możliwości, jak
i realistycznego zrozumienia zagrożeń związanych z bezkrytycznym wprowadzaniem haseł niezależności bez wyposażenia w potrzebne umiejętności.
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Samostanowienie dorosłych osób z niepełnosprawnością
intelektualną we współczesnej Polsce – pozory czy
rzeczywistość?
Streszczenie
Samostanowienie może być rozumiane na wiele sposobów. Jako pewien konstrukt ma dwa
podstawowe znaczenia: (1) prawo pewnej zbiorowości, zwykle obywateli kraju do samorządności,
(2) konstrukt osobisty dotyczący sprawowania kontroli nad własnym życiem. Wielu ludzi zakłada, że obecność niepełnosprawności intelektualnej wyklucza możliwość bycia osobą samostanowiącą.
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Artykuł przedstawia wybrane perspektywy badawcze dotyczące samostanowienia osób z niepełnosprawnością intelektualną: psychoedukacyjną, ekologiczną i socjopolityczną. Opisuje czynniki intrapersonalne i środowiskowe wpływające na samostanowienie oraz kierunki zmian w perspektywie psychoedukacyjnej i socjopolitycznej, a także w podejściach do samostanowienia we
współczesnej Polsce.
Słowa kluczowe: samostanowienie, niepełnosprawność intelektualna, autonomia

SELF-DETERMINATION OF ADULTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN
CONTEMPORARY POLAND – APPEARANCE OR REALITY?
Abstract
Self-determination can be understood in many ways. As a construct, it has two basic meanings: (1) the rights of a collective group, usually citizens of a country, to self-governance, and (2)
a personal construct referring to having control over one’s life. Many people assume that the
presence of an intellectual disability precludes a person from becoming self-determined.
The article presents some research perspectives connected with the self-determination of
people with intellectual disabilities, i.e. the psycho-educational, ecological and sociopolitical
perspectives. It describes intrapersonal and environmental factors contributing to self-determination as well as the trends of changes in the psycho-educational and sociopolitical perspectives and
in attitudes to self-determination in contemporary Poland.
Key words: self-determination, intellectual disabilities, autonomy
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Wyjaśnianie sytuacji niepowodzeń –
zastosowanie teorii atrybucji
w rozpoznawaniu nadziei młodzieży z lekką
niepełnosprawnością intelektualną
Posłannictwem poznawania świata w naukach społecznych jest odkrywanie
prawd, co najmniej dwojakiego rodzaju. Jedną z nich jest zasób wiedzy odpowiadającej na pytanie: „jak jest?”. Stąd gromadzone są informacje o zachowaniach człowieka, jego rozwoju, relacjach ze światem. Poznawanie prawd drugiego rodzaju łączy się z odpowiedzią na pytanie: „jak może być?”. Wyzwala to
potrzebę wnikania w przyszłość, prognozowania, przewidywania przemian
w człowieku i jego otoczeniu. W obu tych odkryciach naukowych – „jak jest?”
i „jak może być?” – badacz może zarówno rozpoznawać to, co jest słabością,
niemocą człowieka i prowadzi do zaburzeń, utrudnień, jak i poszukiwać w człowieku tego, co jest jego siłą, mocną stroną życia i nadzieją na pomyślną przyszłość.
Koniec XX w. był świadkiem zasadniczej zmiany w psychologicznym podejściu badawczym. Na bazie psychologii humanistycznej zrodził się pozytywny
sposób myślenia o człowieku i jego życiu. Przedstawiciel tego podejścia Carl
Rogers wyrażał optymistyczne poglądy dotyczące ludzkiej natury. Sądził on, że
człowiek dysponuje „własnym potencjałem rozwoju” (C. Rogers, 2002), jest
z natury ukierunkowany na przyszłość. W wyniku badań i wnikliwych obserwacji Rogers odkrył, że ludźmi kieruje „tendencja do uaktualniania, rozwoju
swoich potencjalnych możliwości”, cechuje ich dążenie do rozwoju i samorealizacji (tenże, 2002). Takie idee wyzwoliły w badaczach potrzebę przekierunkowania myślenia oraz podjęcia prób rozpoznawania najlepszych ludzkich możliwości, cnót i zalet osobowego rozkwitu. Pozytywne skupienie badacza na siłach
i mocnych stronach podmiotu eksploracji staje się atutem w pełniejszym zrozumieniu człowieka i istotną przesłanką w odkrywaniu jego dobrego i szczęśliwego życia.
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Martin E.P. Seligman zainicjował nurt pozytywny w psychologii, dając tym
samym impuls do rozpoznawania w człowieku jego zalet i cnót, dróg „rozkwitu”
prowadzących do osiągnięcia pomyślności życiowej (M.E.P. Seligman 1991,
1993, 1996, 2002, 2011). Psychologia pozytywna skoncentrowała swoje rozpoznania na cnotach dobrego życia, silnych stronach człowieka, na jego zdrowiu
psychicznym, interpersonalnych umiejętnościach, pozytywnym podejściu do
życia. Autorzy zaczęli dążyć do zoperacjonalizowania pozytywnych cech ludzkiej osobowości, identyfikować główne zalety: mądrość i wiedzę, odwagę, humanitaryzm, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość, „transcendencję”. Zgodnie
z ideą psychologii pozytywnej dobry charakter jest funkcją wymienionych sześciu zalet głównych, uszczegółowionych do dwudziestu czterech mocnych stron
człowieka (C. Peterson, M.E.P. Seligman, 2004). Ze względu na tematykę tego
artykułu wskażę szczegółowe kategorie „transcendencji”. Ta zaleta opisywana
jest przez: wrażliwość na piękno, poczucie wdzięczności, duchowość, zdolność
przebaczania, a także radość, żarliwość, poczucie humoru, pasję, entuzjazm
w działaniu, nadzieję, optymizm. Już w tym krótkim wyliczeniu widać, jak bardzo psychologia współczesna przeobraziła swój obraz, zastępując ciemne kolory
wizerunku człowieka zagubionego, zaburzonego, zalęknionego – wielobarwnością jego „rozkwitu” i „dobrostanu”. Przymioty takie, jak optymizm (nadzieja),
radość życia (poczucie humoru) oraz entuzjazm (pasja), pojawiły się obok takich mocnych stron człowieka, jak zdolność doceniania piękna i doskonałości,
a także odczuwanie wdzięczności czy wybaczanie (tamże).
Od lat 60. ubiegłego wieku w obszarze pedagogiki specjalnej pojawiały się
idee, które wydatnie zmieniały postrzeganie niepełnosprawności człowieka.
Jedne z nich wskazywały na potrzebę działań normalizacyjnych, włączających
osoby z niepełnosprawnością do głównego nurtu kultury i społeczeństwa
(B. Nirje, 1994). Inne rozwijały koncepcję waloryzacji roli społecznej, akcentującą podmiotowość „człowieka dewaluowanego społecznie” oraz przyczyniającą się do rozwijania kompetencji i poprawiania wizerunku osób z niepełnosprawnością (W. Wolfensberger, 1983). Odchodzenie od biologicznego
zdeterminowania niepełnosprawności człowieka wyznaczało także nową optykę procesu jego rehabilitacji. Z większą intensywnością badacze wskazywali, że
intencjonalnie zaprojektowane środowisko rozwojowe, oferujące odpowiednie
wsparcie i oddziaływanie rehabilitacyjne, może wzmacniać różne zakresy funkcjonowania osoby, a w konsekwencji pozwolić jej decydować o sobie i zapewnić
pomyślność życiową (G. Dybwad, H.J. Bersani, 1996; R. Luckasson i in., 1992;
R.L. Schalock i in., 2010).
Pod koniec ubiegłego wieku czynione były próby zastosowania psychologii
pozytywnej w odczytywaniu niepełnosprawności człowieka. Nastąpiła zmiana
kierunku eksploracji, skupiono się na możliwościach i siłach rozwojowych osób
z niepełnosprawnością, ich pomyślności życiowej i samostanowieniu. Pojawiało
się coraz więcej literatury, która włączała parametry konstruktu psychologii po-
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zytywnej do badań nad niepełnosprawnością, także niepełnosprawnością intelektualną (E.M. Dykens, 2006). Bardziej intensywnie badacze zaczęli się zajmować mocnymi stronami funkcjonowania tych osób niż rozpoznawaniem ich
deficytów i poszukiwaniem sposobów usprawniania. Podejmowane działania
nad promowaniem jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektulaną doprowadziły do budowania ich wizerunku, który wskazuje, że mogą one sprostać
życiowym wyzwaniom, a także oczekiwaniom otoczenia (R.L. Schalock, 2004;
M.E.P. Seligman, M. Csikszentmihalyi, 2000). Literatura obfituje w liczne badania nad jakością życia tych osób, prowadzone zarówno przez autorów zagranicznych (m.in. R.L. Schalock, K.D. Keith, 2000; B. Zekovic, R. Renwick, 2003;
R.L. Schalock i in., 2008, 2010; M.A. Verdugo, L.E. Gómez, B. Arias, R.L. Schalock, 2011; F. Morisse, E. Vandemaele, C. Claes, L. Claes, S. Vandevelde, 2013),
jak i polskich (m.in. A. Firkowska-Mankiewicz, 1999; S. Sadowska, 2006; A. Zawiślak, 2011). Coraz wyraźniej podkreślana jest potrzeba rozpoznań naukowych
w zakresie autonomii osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym m.in.
ich decyzyjności (decision-making; J.C. Jenkinson, 1993) czy też samostanowienia (selfdetermination; M.L. Wehmeyer, N.W. Garner, 2003; Z. Lachapelle i in.,
2005).
Robert L. Schalock (2004) zidentyfikował, w świetle psychologii pozytywnej, pojawienie się „wschodzących paradygmatów niepełnosprawności” (emerging disability paradigm), w których istotne miejsce zajmują koncepcje dobrego
samopoczucia (well being). Proponowany system wsparcia zakłada szczególną
dbałość o jakość życia oraz wskazuje na potrzebę stosowania coraz korzystniejszych modeli rehabilitacji, pozwalających polepszyć tę jakość, zapewnić doświadczanie poczucia szczęścia i pomyślności życiowej (R. Luckasson i in.,
1992, s. 204; R.L. Schalock i in., 2010, s. 111; J.R. Thomson i in., 2009, s. 135).
Nadzieja i optymizm, także w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością,
badane są z uwzględnieniem różnych koncepcji. Jedną z nich jest teoria samoregulacji, której konstrukt pozwala rozpoznawać system wartości człowieka, jego
oczekiwania i skuteczne radzenie sobie w różnych sytuacjach (K. Rand,
A.M. Shea, 2013).
Teoretyczne podstawy postępowania badawczego zaprezentowanego w tym
artykule opierają się na koncepcji Seligmana (1997), w której autor analizuje rolę
poznawczych zdolności człowieka, jego stylu myślenia w wyjaśnianiu świata,
zdarzeń i sytuacji. Ów styl wyjaśniania, zgodnie z tą koncepcją, wskazuje na
możliwości sprawowania kontroli nad samym sobą i pozwala odpowiedzieć na
dwa zasadnicze pytania: „Co myślimy, gdy spotykają nas sukcesy?” oraz „Co
myślimy, gdy spotykają nas porażki?”. Chodzi tu o sposób, w jaki postrzegamy
i interpretujemy wydarzenia, które nas dotyczą. Interpretacja zdarzeń może być
optymistyczna lub pesymistyczna, każda o różnym nasileniu. Optymizm jawi
się jako istotny wyznacznik zachowań, a także osiągnięć człowieka, ponieważ
łączy się z siłą przekonania o własnych możliwościach, motywacją do podejmo-
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wania coraz to nowych wyzwań, oczekiwaniem pomyślności i sukcesu. Wszystkie sytuacje spotykane w życiu niosą znaczenie, którym może być sukces albo
porażka, powodzenie albo niepowodzenie, satysfakcja albo jej brak. Znaczenie
to uaktywnia zdolności poznawcze człowieka, także w postaci optymistycznego
lub pesymistycznego tłumaczenia zdarzeń z nadzieją czy też z poczuciem bezradności. Zgodnie z teorią Seligmana (tamże) sukcesy w optymistycznym wyjaśnianiu sytuacji powodzenia mają szeroki zasięg („sukces pomógł mi osiągnąć
powodzenie życiowe”), są trwałe („zawsze spotyka mnie powodzenie”) i zależą
od doświadczającej ich osoby („to dzięki mojemu wysiłkowi osiągnąłem sukces”). Natomiast sytuacje niepowodzenia w optymistycznym wyjaśnianiu cechują się ograniczonym zasięgiem („porażka dotyczy tylko tej sytuacji”), nietrwałością („jutro będzie lepiej”), personalizacją zewnętrzną („to, co się stało,
nie zależy ode mnie”).
Celem zaprezentowanych w tym artykule badań jest rozpoznanie nadziei –
jednego z wymiarów pozytywnych cech osobowości człowieka, jaką jest nadzieja. Badania te zostały przeprowadzone wśród młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektulaną w różnym okresie życia: 15,0–17,5 lat i 17,6–20 lat.
Przewiduję, że analizy pozwolą odkryć w badanej grupie pewne tendencje wynikające z optymistycznego wyjaśniania sytuacji niepowodzeń w kategoriach
zasięgu i stałości. Interesujące wydaje się ustalenie, czy i na ile zróżnicowany
jest poziom nadziei, gdy porównamy młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną w różnym wieku.
Takie problemy badawcze mogą prowadzić do ogólnego pytania – jakim
zmianom podlega funkcjonowanie człowieka, na ile jest ono stałe, a na ile –
zmienne? Prezentowane analizy nie uwzględniają czynnika temporalnego, nie
jest ich celem wykazanie dynamiki zmian. Dlatego też postawione tu pytanie
traktuję jedynie jako istotny aspekt dalszych poszukiwań badawczych. Jednocześnie sądzę, że interesujące byłoby również rozpoznanie czynników warunkujących owe zmiany w wyjaśnianiu porażek życiowych przez osoby z lekką
niepełnosprawnością intelektualną.
Z dotychczasowych ustaleń badawczych wynika, że odpowiedzialne za stałość w funkcjonowaniu człowieka są zarówno czynniki środowiskowe, jak i genetyczne (m.in. A. Brzezińska, 2000; P.M. Greenfield, 2009). Przyczynę zmian
owego funkcjonowania psychologowie przypisują czynnikom związanym
z uczeniem się, a także wymaganiom odgrywanej roli i możliwościom wglądu
we własne zachowania i doświadczane sytuacje. Avshalom Caspi (2000) wskazuje na „ciągłość osobowości” od wczesnego dzieciństwa (3 lata) do wczesnej
dorosłości (21 lat). Interesujące badania tego autora wykazały, że na podstawie
rozpoznanych u dzieci cech temperamentalnych można przewidzieć strukturę
osobowości u tych samych osób po upływie osiemnastu lat. Okazuje się, że charakterystyka temperamentalna odznacza się znaczną ciągłością na przestrzeni
wielu lat życia człowieka. Osoby dorosłe, u których w dzieciństwie stwierdzono
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temperament impulsywny, cechowały się wysokim poziomem negatywnych
emocji i niskim poziomem hamowania oraz samokontroli, preferowały sytuacje
niebezpieczne. Osoby dobrze przystosowane w dzieciństwie jako dorosłe były
zdolne do samokontroli, charakteryzowały się odpowiednim poziomem pewności siebie, dobrze radziły sobie z nowymi sytuacjami (tamże; A. Caspi, B.W. Roberts, 2001). Na podstawie licznych badań formułowane są wnioski, które sugerują, że obraz zmian w obszarze osobowości można traktować jako istotną, ale
niezbyt dużą zmienność na tle zasadniczej stałości i to nawet w okresie bardzo
intensywnego rozwoju (od 3 do 21 lat). Interesująca jest koncepcja zmian Paula
B. Baltesa (1997), który zaproponował model różnego zaangażowania zasobów
organizmu w ciągu ludzkiego życia. Model ten jest uzasadnieniem tezy o malejącej wraz z wiekiem możliwości zmiany osobowości. W dzieciństwie podstawowe zaangażowanie zasobów organizmu wiąże się ze wzrostem, w wieku dojrzałym – z dbaniem o odpowiedni stan organizmu, a w wieku podeszłym jest
związane z radzeniem sobie z utratą. W zasygnalizowanych przez Baltesa badaniach analizowano zmiany osobowości jako całościowej struktury funkcjonowania człowieka.
W prezentowanych w tym artykule badaniach własnych próbuję ustalić, czy
i w jakim stopniu występują różnice w jednym z poznawczych aspektów funkcjonowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektulaną, jakim jest styl wyjaśniania niepowodzeń.
Zgodnie z teorią Seligmana (1996) styl wyjaśniania jest istotną kategorią wyznaczającą zachowania człowieka, jego relacje z innymi, podejmowanie działań,
a także przewidywanie porażki. Autor podaje trzy podstawowe źródła w kształtowaniu stylu wyjaśniania: (1) styl wyjaśniania osoby najbliższej dziecku – najczęściej matki, (2) krytyczne uwagi dorosłych – rodziców, nauczycieli, (3)
wpływ sytuacji kryzysowych (tamże, s. 205). Zdarzenia, sytuacje i osoby znaczące budują poczucie optymistycznego lub pesymistycznego widzenia świata,
siebie, swoich możliwości i innych osób. Mają też znaczenie dla kształtowania
jeszcze jednej z zalet człowieka, jaką jest nadzieja. Przewiduję, że uczeń rozpoczynający szkołę zawodową przeżywa pewną sytuację kryzysową. Podobnie jak
uczeń kończący kształcenie zawodowe i rozpoczynający nowy etap swojego życia – początek pracy zawodowej. Doświadczenia wskazanych sytuacji kryzysowych mogą wzbudzać w tej młodzieży nadzieję na przyszłość lub też rodzić
pesymistycznie nastawienie wobec jutra.
Można przewidywać, że kształtowanie się stylu wyjaśniania zdarzeń życiowych ma szczególne znaczenie w sytuacji osób z różnymi zaburzeniami, utrudnieniami w prawidłowym wykonywaniu zadań właściwych dla danego okresu
życia (zadań rozwojowych). Dotyczy to osób z różnymi niepełnosprawnościami,
w tym także z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Stąd też ważne dla procesu rehabilitacji jest zarówno rozpoznanie stylu wyjaśniania, jak i znajomość źródeł
wyjaśniania sytuacji sukcesu czy porażki oraz identyfikacja czynników znaczą-
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cych dla stylu wyjaśniania. Celem postępowania rehabilitacyjnego, terapeutycznego powinno być kształtowanie nastawienia poznawczego osoby z niepełnosprawnością w kierunku budowania optymistycznego, ale i realistycznego jej podejścia
do świata, swoich osiągnięć i zdarzeń życiowych. Ważne jest tu także kształtowanie konstruktywnej nadziei na pomyślną przyszłość i ochrona przed poczuciem
bezradności, bezsilności wobec napotykanych przeszkód życiowych.
Założenia psychologii pozytywnej inspirują do namysłu nad niepełnosprawnością człowieka. Ze względu na tematykę tego artykułu można rozważać: czy i na
ile optymizm życiowy jest siłą rozwojową osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną? Na ile poziom optymizmu może być znaczącą wartością ich życia?
Można także pytać, czy i na ile optymizm/pesymizm stanowi czynnik różnicujący
funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w porównaniu z osobami o rozwoju prawidłowym (J. Głodkowska, 2005). Celem prezentowanych
w tym artykule badań jest wykazanie, jak różnice wieku wyznaczają styl wyjaśniania zdarzeń życiowych (w sytuacji porażki) stosowany przez osoby z lekką
niepełnosprawnością intelektualną. Przyjęty czynnik czasowy odnosi się do intensywnego okresu rozwojowego człowieka, jakim jest adolescencja. Sądzę, że
perspektywy temporalne mogą być pomocne w pełniejszym zrozumieniu mechanizmów różnych zmian rozwojowych. Szczególnie ważne znaczenie mają mechanizmy tych zmian rozwojowych w okresie dorastania, w którym kształtują się
plany życiowe, aspiracje jednostki i tożsamość osobowa młodego człowieka (m.in.
J. Trempała, L.E. Malmberg, 2002; F.R. Lang, L.L. Carstensen, 2002; I. Obuchowska, 1996; H. Liberska, 2004). Być może także wyznaczają sposób przewidywania
przyszłości poprzez odpowiedni poziom nadziei.
Metoda
Analiza empiryczna prezentowanych badań dotyczy wykazania znaczenia
trzech lat rozwojowych dla zmiany w poziomie nadziei – stosowania stylu wyjaśniania sytuacji porażki przez młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Stąd też główny problem badawczy formułuję następująco: jakie są różnice w poziomie nadziei między młodzieżą z lekką niepełnosprawnością
intelektualną rozpoczynającą i kończącą kształcenie zawodowe?
Przewiduję, że interesujące w tym zakresie jest wykazanie roli czynnika czasowego. Stąd też można postawić pytanie, w jakim stopniu trzy lata różnicy
między badanymi są okresem różnicowania w nabywaniu optymistycznej perspektywy postrzegania niepowodzeń, czyli nadziei. Badania dotyczą okresu
rozwojowego związanego ze zmianą – przejścia z gimnazjum do szkoły zawodowej i ukończenia tej szkoły. Zgodnie z koncepcją Seligmana (1996) zmiany
sposobu wyjaśniania swoich doświadczeń związane są z kryzysem. Można więc
zapytać: jakie znaczenie w tych zmianach ma czas rozwojowy – doświadczane
przez młodzież kryzysy? Jeden kryzys wiąże się z wchodzeniem do nowego
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środowiska edukacyjnego (szkoły zawodowej), drugi natomiast wyznaczany jest
przez zakończenie kształcenia zawodowego i wejście w dorosłe życie. Bardziej
szczegółowo można pytać: jaką rolę w zdarzeniach życiowych młodzież przypisuje tylko sobie, a jaką – obiektywnym zewnętrznym okolicznościom? Czy zdarzeniom nadaje sens lokalny (związany bezpośrednio z konkretną sytuacją porażki), czy też uogólniony (wpływający na inne sytuacje życiowe), a także czy
zdarzeniom przypisuje znaczenie stałe czy tylko chwilowe? W tych pytaniach
zawarte są także szczegółowe zakresy nadziei na przyszłość. Oczekuję, że odpowiedzi pozwolą rozpoznać jeden z wymiarów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektulaną w okresie szczególnych zmian rozwojowych – przekraczania progu dzieciństwa (początek kształcenia zawodowego) i przechodzenia
w okres dorosłości (kończenie edukacji, początek życia zawodowego).
Analizie zostaną poddane trzy wymiary stylu wyjaśniania sytuacji niepowodzeń: stałość, zasięg i personalizacja, a także ogólne nastawienie wobec sytuacji
niepowodzenia. W efekcie uwzględnienie wskazanych wymiarów szczegółowych
pozwoli określić poziom nadziei (stałość i zasięg wyjaśniania sytuacji niepowodzenia) przejawiany przez młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną.
Można oczekiwać, że styl wyjaśniania sytuacji niepowodzenia, stosowany
przez tę młodzież, jest zróżnicowany we wszystkich wskazanych tu kategoriach,
o czym świadczą także dotychczasowe wyniki badań (J. Głodkowska, 2005).
Przewiduję, że analizy przeprowadzone w tym artykule pozwolą skonstruować
profil nasilenia atrybucji niepowodzeń, który wskaże, że obie grupy młodzieży
wyjaśniają sytuacje porażki w sposób bardziej optymistyczny niż pesymistyczny.
Przewiduję także, że wyniki analiz statystycznych nie wykażą różnic w stylu
wyjaśniania sytuacji niepowodzeń stosowanym przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w przyjętych przedziałach wiekowych. Aczkolwiek można
oczekiwać, że pewne zróżnicowanie między tymi grupami będzie się ujawniało
w dwóch wymiarach stylu wyjaśniania – stałości i zasięgu. Personalizacja jest
z kolei kategorią, która trudniej podlega zmianom, jest mniej podatna na modyfikacje, szczególnie w przyjętym tu niezbyt długim okresie porównawczym.
W prezentowanych tu badaniach porównywane są próby niezależne. Nie należy zatem z tych wyników wyciągać wniosków dotyczących dynamiki przekształceń, znaczenia trzech lat doświadczeń wieku młodzieńczego dla zmiany
w postrzeganiu swoich możliwości i ograniczeń przez młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Na podstawie dotychczasowej literatury można
natomiast przewidywać, że badana młodzież, zarówno młodsza, jak i starsza,
doświadcza kryzysu rozwojowego, który w obu przypadkach może skutkować
podobnym stylem wyjaśniania sytuacji niepowodzenia.
Jakie wstępne argumenty przemawiałyby za takimi oczekiwaniami? Załóżmy, że uzasadniają je dotychczasowe fakty empiryczne, dotyczące cech osób
z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Można przewidywać, że przybywające z wiekiem niekorzystne doświadczenia życiowe, dotkliwy brak sukcesów,
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wywołują u tej młodzieży narastanie stanów zniechęcenia, „poddawania się losowi osoby gorszej”, a tym samym stosowanie wyjaśnień sukcesów i porażek
w kategoriach bardziej pesymistycznych (tamże). Jednakże przyjęcie w prezentowanych badaniach stosunkowo krótkich przedziałów czasowych (trzy lata)
raczej nie daje uzasadnionych podstaw do oczekiwania istotnych różnic między
badanymi grupami. Te przewidywania można również tłumaczyć danymi empirycznymi na temat cech emocjonalności i zachowań społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także ich ograniczonego wglądu w siebie, nieadekwatnej, zaniżonej samooceny, niepewności i zahamowania w relacjach
interpersonalnych, poczucia niższych własnych możliwości, trudności przewidywania i oceny skuteczności swoich działań. Da się to również interpretować
w kontekście skutków psychicznych „świadomości własnej niepełnosprawności”, która hamuje rozwój i aktywność społeczną (taż, 2003). Stan taki może
także wpływać na poznawczą analizę zdarzeń w stosowanym stylu wyjaśniania,
który sukcesom i porażkom przypisuje znaczenie coraz bardziej pesymistyczne
niż optymistyczne.
W badaniach zastosowano Kwestionariusz stylu wyjaśniania sukcesu i porażki, który został opracowany na podstawie Children’s Attributional Style
Questionnaire (M.E.P. Seligman, 1996). Oryginalną wersję kwestionariusza
zmodyfikowano w celu dostosowania go do potrzeb diagnostycznych koncepcji
tych badań. Narzędzie uwzględnia 48 sytuacji, dotyczących zarówno przypadków powodzenia (24 sytuacje), jak i niepowodzenia (24 sytuacje). Odpowiadają
one trzem wymiarom stylu wyjaśniania: stałości, zasięgowi, personalizacji.
W analizach badawczych prezentowanych w tym artykule zostały wykorzystane
wyniki prowadzące do oceny nadziei młodzieży, która to nadzieja, zgodnie
z teorią atrybucji, wynika z wyjaśniania sytuacji niepowodzeń.
Zastosowana wersja kwestionariusza była poddana ocenie jakości psychometrycznej. Wskaźniki stabilności bezwzględnej potwierdziły niezależność wyników testowania od samych badanych i od warunków badania (od r = 0,84;
p < 0,001 do r = 0,97; p < 0,001). Uzyskano także odpowiednie wartości wskaźnika homogeniczności (r = 0, 92; p < 0,001) i zgodności wewnętrznej (od r = 0,89;
p < 0,001 do r = 0,96; p < 0,001). Na podstawie osiągniętych rezultatów przyjęłam, że uzyskane wskaźniki są wiarygodną informacją do podejmowania analiz
interpretacyjnych (taż, 2005).
Analizom empirycznym poddałam: cztery wymiary stylu wyjaśniania w sytuacjach niepowodzenia – stałość (SN), zasięg (ZN), personalizację (PN), nastawienie w sytuacjach niepowodzenia (N); poziom nadziei – sumę punktów z wymiarów stałość niepowodzeń (SN) i zasięg niepowodzeń (ZN). Analiza
statystyczna wyników badań została przeprowadzona za pomocą testu t-Studenta dla prób niezależnych jako parametrycznego testu istotności różnic między
wynikami dwóch rozkładów zmiennej ilościowej. W celu oszacowania wielkości efektu zastosowano statystykę d Cohena. Do oceny związku między nasta-
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wieniem w sytuacji powodzenia i niepowodzenia a wiekiem badanych osób użyłam wskaźnika chi kwadrat (χ2).
Wybór grup badawczych wynikał z przyjętego celu podjętych analiz. Badaniom poddano 45 uczniów pierwszej klasy zasadniczej szkoły zawodowej oraz
45 uczniów klasy trzeciej szkoły zawodowej specjalnej. Zostały przeprowadzone w szkołach na terenie województwa mazowieckiego, lubelskiego, krakowskiego i kieleckiego. Uczniowie klasy pierwszej byli w wieku 15,0–17,5 lat (średnia dla wieku M = 16,3 lat), uczniowie kończący szkołę zawodową – 17,6–20 lat
(średnia dla wieku M = 19,1 lat).
Wyniki badań
Teoria atrybucji (M.E.P. Seligman, 1996) dotyczy wyjaśniania dwóch rodzajów sytuacji: powodzenia i niepowodzenia. Nadzieja jako jedna z zalet człowieka jest określana przez wyjaśnianie sytuacji niepowodzenia w dwóch kategoriach: zasięg i trwałość.
Zgodnie z koncepcją Seligmana styl wyjaśniania sytuacji niepowodzenia dotyczy wskazywania na przyczyny zdarzeń niepomyślnych, mówi o sposobach
interpretowania porażki. W tym stylu wyjaśniania osoba może ujawniać pesymistyczne lub też optymistyczne tłumaczenie niepowodzenia w istotnych wymiarach: stałość, zasięg, personalizacja. Pesymistyczny styl wyjaśniania wskaże
na stały charakter niepowodzeń, uniwersalny zasięg sytuacji porażki oraz personalizację wewnętrzną. Optymista doświadczający porażki wyjaśnia, że istnieją nietrwałe przyczyny niepowodzenia (stałość), które nie mają wpływu na całe
jego funkcjonowanie (zasięg), a przyczyna niepowodzeń leży poza nim (personalizacja). Suma wyników w trzech wymiarach wyjaśniania sytuacji niepowodzenia daje obraz nasilenia optymistycznego nastawienia człowieka. Pesymistyczne nastawienie wyjaśnień wskaże natomiast, że coś przykrego, co spotyka
daną osobę, jest stałą przyczyną lub stałym skutkiem niekorzystnych zdarzeń.
W tym wypadku osoba postrzega poszerzony zakres własnego niepowodzenia,
który skutkuje w różnych obszarach jej życia. Jednocześnie za niepowodzenia
wini siebie. Trwały charakter, uniwersalny zasięg oraz wewnętrzna personalizacja niepowodzeń tworzy wizerunek osoby o pesymistycznym nastawieniu życiowym.
Styl wyjaśniania sytuacji niepowodzenia
Wyniki badań stylu wyjaśniania w sytuacjach niepowodzenia poddałam analizie systematyzującej w postaci prezentacji graficznej rezultatów badań (zob.
wykres 1).
Badania wykazały, że styl wyjaśniania w sytuacji porażki zdaje się nie różnicować badanych grup. Podobny poziom wyjaśnień optymistycznych prezentuje
młodzież młodsza i starsza w zakresie stałości niepowodzenia (M NS = 5,02
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Wykres 1. Styl wyjaśniania w sytuacjach niepowodzenia stosowany przez młodzież z lekką
niepełnosprawnością intelektualną

i M NS = 4,96), a także zasięgu niepowodzenia (MZN = 5,84 i MZN = 5,92). Niewielka różnica w średnich została odnotowana w zakresie personalizacji niepowodzenia (MPN = 4,40 i MPN = 4,92). Ostatni wynik wydaje się wskazywać, że
młodzież starsza bardziej optymistycznie wyjaśnia sytuacje niepowodzenia niż
młodzież młodsza. Jak się okazuje, uwzględnienie trzech lat różnicy między
badanymi grupami pozwala domniemywać, że istnienieją pewne różnice w stylu wyjaśniania niepowodzeń tylko w zakresie personalizacji – młodzież starsza
bardziej optymistycznie wyjaśnia niepowodzenia, wskazując, że uniknięcie ich
także zależy od nich samych.
Wyniki badań poddane zostały analizom, które nie wykazały różnic istotnych statystycznie w zakresie trzech kategorii wyjaśniania sytuacji niepowodzeń. Rezultaty statystyczne potwierdzają zasadność interpretacji średnich (zob.
wykres 1). Zastosowany test d Cohena pozwolił jednak ujawnić znikomy efekt
w badanej kategorii – nadziei (d Cohena = 0,4979). Można się spodziewać, że
w prezentowanych analizach kategorii wyjaśniania sytuacji niepowodzenia,
mimo braku istotnych statystycznie różnic (z wykorzystaniem testu t-Studenta),
wystąpi zróżnicowanie między średnimi. Być może ponowione badania na
większej próbie dałyby miarodajny efekt różnic stylu wyjaśniania między młodzieżą starszą i młodszą z lekką niepełnosprawnością intelektualną.
Nastawienie młodzieży w sytuacji niepowodzenia
W każdym z wymiarów stylu wyjaśniania sytuacji niepowodzenia maksymalnie można było uzyskać 8 punktów (łącznie 24 punkty). Zgodnie z koncepcją Seligmana (1997) interpretacja wyników pozwala określić charakter nastawienia (P) i uznać bardzo wysoki poziom nastawienia optymistycznego,
umiarkowany optymizm, przeciętne nastawienie optymistyczne, umiarkowany
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pesymizm i nasilony pesymizm. Jakościowa interpretacja wyników badanej
młodzieży pozwoliła ustalić liczebność poszczególnych przedziałów punktowych i nadać im odpowiednie określenia.
Rozkład wyników wśród uczniów klasy pierwszej i klasy trzeciej szkoły zawodowej w zakresie optymistycznego i pesymistycznego nastawienia w sytuacjach niepowodzenia przedstawia wykres 2.

Wykres 2. Styl wyjaśniania – nastawienie w sytuacjach niepowodzenia

Badania wykazały, że w większości uczniowie prezentują neutralne nastawienie w sytuacjach niepowodzenia, nieznacznie bardziej optymistyczne w grupie uczniów starszych (N = 20) w porównaniu z młodszymi (N = 16). Analiza
wyników pokazuje, że niewielkie są różnice w stosowaniu strategii wyjaśnień
optymistycznych między uczniami klasy pierwszej (optymizm, N = 6 i umiarkowany optymizm, N = 8) a klasy trzeciej (optymizm, N = 2 i umiarkowany
optymizm, N = 7).
Wyniki te wskazują, że prawie co trzeci badany uczeń klasy pierwszej
szkoły zawodowej (31%) tłumaczy sytuacje niepowodzenia, nadając im znaczenie albo umiarkowanie optymistyczne, albo wysoko optymistyczne. Jednocześnie 33% tych uczniów wyjaśnia sytuacje niepowodzenia w kategoriach
umiarkowanego pesymizmu (N = 12) lub pesymizmu (N = 3). Zdaje się zatem,
że nastawienie w sytuacji niepowodzeń nie różnicuje badanych grup uczniów.
Potwierdzone zostały w ten sposób prawie zbliżone wyniki średnich dla młodzieży starszej (M = 15,08) i młodszej (M = 15,26) w ogólnym nastawieniu
w sytuacji porażki. Analizy statystyczne nie wykazały związku między nastawieniem w sytuacji niepowodzenia a wiekiem uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną (χ2 = 2,86496). Wynik ten świadczy o tym, że podobne jest nastawienie w sytuacji niepowodzenia młodzieży rozpoczynającej
i kończącej szkołę zawodową.

142

Joanna Głodkowska

Stałość i zasięg niepowodzeń jako wskaźnik nadziei
Analizy wyników badań pozwoliły uzyskać informacje o nasileniu nadziei
(NAD). Wskaźnikiem poziomu nadziei jest suma punktów z wymiarów: stałość
niepowodzeń i zasięg niepowodzeń. „Odkrywanie krótkotrwałych, o ograniczonym zasięgu przyczyn niepowodzeń jest sztuką znajdowania nadziei”
(M.E.P. Seligman, 1996, s. 79). Brak nadziei oznacza poddanie się bezradności
i bierne przyjmowanie tego, co niesie los. Nadzieja jest uznawana za jeden z ważnych pozytywnych wymiarów charakteru człowieka (S. Lopez, C. Snyder, 2003;
M.E.P. Seligman, 2002). Według Seligmana (1996) ludzie, którzy przejawiają silną motywację osiągnięć, odznaczają się wysokim poziomem nadziei na sukces.
Jednocześnie źródła powodzenia upatrują w swoich wyjątkowych zdolnościach
i wzmożonym wysiłku. Osiągają oni dobre wyniki, które motywują do szukania
następnej okazji, by móc potwierdzić swoją wartość, podwyższyć samoocenę,
budować korzystny własny wizerunek. Osoby z wysokim poziomem nadziei za
przyczyny niepowodzeń uznają czynniki zmienne o zasięgu ograniczonym.
Kształtują korzystne wyobrażenie o własnej osobie i o swojej przyszłości.
Badania wykazały, że młodzież młodsza (M = 11,14; 70% wyniku maksymalnego) w porównaniu ze starszą (M = 9,36; 58% wyniku maksymalnego)
z większą nadzieją wyjaśnia sytuacje niepowodzeń. Zobrazowane jest to w wynikach stałości i zasięgu niepowodzeń. Analiza statystyczna nie wykazała jednak istotności różnic między grupami badanych uczniów, co świadczy o tym, że
zarówno młodzież starsza, jak i młodsza w sytuacjach niepowodzenia w takim
samym stopniu stosuje strategię odnajdywania nadziei. Zastosowana analiza
oszacowania wielkości efektu, z wykorzystaniem statystyki d Cohena, pozwoliła uznać zasadność dalszego poszukiwania zależności między nadzieją a wiekiem młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną (d Cohena = 0,4979).
Uzyskany współczynnik wskazuje na znikomy efekt zróżnicowania w zakresie
nadziei młodzieży młodszej i starszej. Stąd też zasadne będzie przewidywanie,
że dalsze badania być może pozwoliłyby rozpoznać istotne statystycznie zróżnicowanie i wykazać większą nadzieję młodzieży młodszej w wyjaśnianiu sytuacji niepowodzeń.
Dyskusja
Zaprezentowane w tym artykule badania wykazały, że młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną (zarówno starsza, jak i młodsza) sytuacje niepowodzenia wyjaśnia bardziej optymistycznie niż pesymistycznie, zarówno w zakresie stałości oraz zasięgu, jak i personalizacji. Potwierdzone zostało również
przewidywanie, że przyjęty w tych badaniach stosunkowo krótki przedział czasowy oraz doświadczanie przez obie grupy badanej młodzieży kryzysu rozwojowego powodują, że nie ma zasadnych podstaw, aby oczekiwać istotnych różnic
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między wynikami obu tych grup. Zastosowana statystyka wielkości efektu pozwoliła jednak wykazać różnicę między młodzieżą starszą a młodszą w zakresie
badanej kategorii zalet, jaką jest nadzieja. Oszacowano zróżnicowanie pod
względem przejawianej nadziei na korzyść uczniów młodszych.
Uzyskane rezultaty sugerują zasadność podjęcia ponowionych, pogłębionych
badań nad funkcjonowaniem młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną w zakresie rozpoznawania jej stylu wyjaśniania w sytuacjach niepowodzenia, a także przejawianej nadziei na przyszłość.
Adolescencja jest czasem szczególnym w rozwoju człowieka doświadczającego kryzysu – to okres zmiany postaw, buntu i oczekiwania nowych wyzwań.
Badacze wskazują także na pojawianie się w okresie dojrzewania tzw. lęku społecznego. Wynika on z różnych przyczyn i może być w różnym stopniu nasilony.
Czasem przejawia się jako lęk przed niepowodzeniem i ponoszeniem odpowiedzialności, a niekiedy jako obawa o przyszłość (P.C. Kendall i in., 2004; I. Obuchowska, 1996; W. Radziwiłłowicz, 2010). Mamy tu do czynienia także z taką
cechą, jaką jest nadzieja.
Należy zauważyć, że charakterystyka okresu adolescencji osób o prawidłowym rozwoju intelektualnym może być również odniesiona do osób z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ „podstawowe prawidłowości rozwoju społecznego i rozwoju osobowości dzieci upośledzonych mieszczą się w ramach
ogólnych praw psychologicznych” (M. Kościelska, 1984, s. 347). Jednakże
w przypadku niepełnosprawności intelektualnej nakładają się dodatkowe fakty
rozwojowe: nazbyt częstego doświadczania przez te osoby izolacji społecznej,
odrzucenia, osamotnienia, poczucia mniejszej wartości, niskiej samooceny czy
też poczucia bezradności (m.in. P.C. Werner, N. Ditchman, K. Sokol, 2012;
L. Paterson, K. McKenzie, B. Lindsay, 2012; E. Emerson, 2003; M.C. Dekker,
H.M. Koot, J. van der Ende, F.C. Verhulst, 2002).
Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną są narażone na większe niż ich rówieśnicy o prawidłowym rozwoju ryzyko zapadania na choroby
psychiczne, zaburzenia zachowania, a także problemy zachowań emocjonalnych. Stany te mogą mieć znaczący wpływ na ogólne samopoczucie tych pierwszych, ich niezależność, jakość życia, ale także pomyślność życiową ich rodzin
i innych opiekunów. Niepełnosprawność intelektualna w połączeniu z przejawami psychopatologii może również powodować dalsze konsekwencje w postaci stygmatyzacji tych osób, a to może także nasilać ich zaburzenia rozwojowe
i ograniczać, a nawet niekiedy uniemożliwiać integrację społeczną (J.L. Wallander, M.C. Dekker, H.M. Koot, 2003).
Wchodzenie w dorosłe życie wymaga znaczących zmian wynikających z rozszerzania kontaktów społecznych, nawiązywania więzi emocjonalnych, przyjmowania ról rodzinnych, rodzicielskich, zawodowych. Jest to również czas podejmowania odpowiedzialności za siebie, swoją przyszłość i swoich najbliższych.
Zadania te stają się trudne, czy niekiedy niemożliwe do wykonania, w sytuacji
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zaburzeń rozwojowych, także niepełnosprawności intelektualnej. Barbara
K. Keogh, Lucinda P. Bernheimer i Donald Guthrie (2004) na podstawie wyników badań prowadzonych przez 20 lat stwierdzili, że ok. 50% młodzieży z taką
niepełnosprawnością doświadcza problemów emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania. Wykazana częstotliwość jest większa w porównaniu z ich rówieśnikami o prawidłowym rozwoju. Ten fakt diagnostyczny zdaje się wskazywać na
pewną swoistość okresu adolescencji w powiązaniu z niepełnosprawnością intelektualną. Analizy porównawcze eksponują dane, które ujawniają u tej młodzieży większą częstotliwość i intensywność problemów emocjonalnych związanych z lękiem oraz zaburzeniami lękowymi (H.G. Levine, 1985; A. Mikrut,
1995; J. Komender, 2002). Badania wykazały, że zaburzenia lękowe są najczęściej spotykanym rodzajem zaburzeń zdrowia psychicznego u osób z niepełnosprawnością intelektualną i występują u ok. 10–35% osób tej populacji (J. Komender, 2002). Pisząc o przyczynach zaburzeń lękowych osób z taką
niepełnosprawnością, wskazuje się na ciągłe doświadczanie przez nie trudnych
sytuacji, które prowadzą do niskiej samooceny, lęku przed samotnością i brakiem pomocy oraz wywołują uciążliwe poczucie bezradności, przewidywanie
ciągłej porażki i niepowodzenia. Osoby te są bardziej narażone na przeżywanie
trudnych sytuacji, ponieważ mają problemy w komunikacji z otoczeniem, w zrozumieniu sytuacji społecznych, a także przejawiają zbytnią ufność i uległość,
nadmierną potrzebę zadowalania innych i podlegania ich woli, podporządkowywania się (tamże, s. 635). Takie cechy funkcjonowania społecznego z pewnością
nasilają emocje, w których wyraża się niepokój, bezradność, brak poczucia
sprawstwa, co może także prowadzić do narastania pesymizmu życiowego i dotkliwego poczucia braku nadziei.
Można się zastanowić, jakie czynniki nasilają te negatywne stany psychiczne
osób z niepełnosprawnością intelektualną. Brakuje kompleksowych badań
w tym zakresie. Można jednak posłużyć się pewnymi ocenami cząstkowymi.
Tak też T. Heiman (2001) przeprowadził badania na próbie uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną i na podstawie wielowymiarowych analiz wariancji m.in. wykazał, że uczniowie szkół specjalnych ujawniali wyższy poziom
depresji i poczucia samotności niż uczniowie kształcenia integracyjnego. Sądzę,
że interesujące byłoby również rozpoznanie optymistycznego/pesymistycznego
nastawienia tych uczniów do życia ze względu na uwarunkowania wynikające
z formy ich kształcenia – integracyjnego lub segregacyjnego.
Można przewidywać, że dotychczas zdiagnozowane negatywne cechy zachowań i procesów emocjonalno-wolicjonalnych osób z niepełnosprawnością intelektualną nie działają na nie stymulująco, ograniczają ich osiągnięcia i nie
sprzyjają budowaniu poczucia optymizmu życiowego i nadziei na pomyślną
przyszłość. Badacze podkreślają, że osoby te rozwijają w sobie wrogie cechy
motywacyjne, wysoką potrzebę wsparcia socjalnego, dotkliwy lęk o przyszłość
(E. Zigler, D. Balla, R. Hodapp, 1984; M. Forte, A. Jahoda, D. Dagnan, 2011).
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W sytuacji niekorzystnych doświadczeń życiowych nasila się negatywny obraz siebie i świata, mogący powodować, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną przyjmie postawę bierności, rezygnacji, bezradności i zacznie stosować
obronne strategie radzenia sobie w sytuacjach życiowych (P.E. Langdon i in.,
2011).
W zakresie umiejętności społecznych u osób z niepełnosprawnością intelektualną obserwuje się zaburzenia empatii, wynikające z nasilonego i dłużej trwającego egocentryzmu dziecięcego oraz problemów ze zrozumieniem perspektywy
innych osób. Trudno jest u tych osób ukształtować pojmowanie subiektywności
uczuć i umiejętność sytuacyjnego powiązania (R.J. Simeonsson, D.R. Bailey,
1988; P.E. Langdon i in., 2011). Badania wykazują problemy z wnioskowaniem
społecznym, co przejawia się w niewłaściwym odczytywaniu sygnałów, informacji płynących z otoczenia. W konsekwencji występują trudności z podejmowaniem właściwych decyzji i przejawianiem zachowań oczekiwanych społecznie
(B. Edmonson, 1970; J.S. Leffert, G.N. Siperstein, K.F. Widaman, 2010).
Tego rodzaju zaburzenia życia emocjonalnego osób z niepełnosprawnością intelektualną nasilają się w krytycznym okresie rozwojowym, jakim jest czas dojrzewania, adolescencji. Badania prezentowane w tym artykule skoncentrowały się
na optymistycznym/pesymistycznym stylu wyjaśniania sytuacji powodzenia
i niepowodzenia przez młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną.
Młody człowiek zaczyna układać plany na przyszłość, a niepowodzenie i powodzenie w ich spełnianiu nabierają coraz większego znaczenia. Zaczyna się
zastanawiać, dlaczego coś oczekiwanego nie spełnia się, lub też jak zadbać
o trwanie pomyślnych zdarzeń. Własna aktywność i jej skutki (powodzenie
bądź niepowodzenie) oraz charakter kontaktów społecznych (akceptacja lub odrzucenie) kształtują samoocenę i poczucie własnej wartości, a także wyznaczają
ocenę własnych doświadczeń, nadając im mniej lub bardziej optymistyczny
bądź pesymistyczny charakter.
Zaprezentowane w tym artykule wyniki badań sugerują, na podstawie oszacowania wielkości efektu, że młodzież młodsza częściej niż starsza wyjaśnia
sytuacje niepowodzeń, stosując strategię odnajdywania nadziei. Należy zauważyć, że ta ostatnia, jako przejaw optymistycznego wyjaśniania stałości i zasięgu
sytuacji niepowodzeń, jest wynikiem postrzegania siebie przez pryzmat swoich
możliwości i aspiracji.
W tym miejscu w rozważania dotyczące nadziei można włączyć koncepcję
Heinza Heckhausena (1975, 1991), niemieckiego psychologa, który ma znaczący
wkład w badania nad motywacją osiągnięć. Główny nurt jego analiz koncentrował się na rozróżnieniu motywów osiągnięć pod wpływem strachu ( fear-of-fai
lure, FF) i nadziei sukcesu (hope-of-success, HS). Rozwijając tę koncepcję, Joachim C. Brunstein i Heckhausen (2007) uznali, że osoby zmotywowane
nadzieją sukcesu zakładają „zwiększenie własnej wydajności, celem zdobywania nowych kompetencji i doskonalenia posiadanych umiejętności w poszcze-
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gólnych dziedzinach działalności” (tamże, s. 179). Natomiast osoby zmotywowane strachem dążą do zmniejszenia napięcia. Stąd też podejmują próby
uniknięcia zadań, które je przeciążają emocjonalnie, i w ten sposób chronią poczucie własnej wartości. Jednocześnie nie podejmują działań nad doskonaleniem
swoich umiejętności i kompetencji (tamże, s. 181). Osoby zmotywowane nadzieją sukcesu powodzenie przypisują własnym umiejętnościom i wysiłkowi, co wyzwala w nich pozytywne emocje i dumę. Gdy doświadczają porażki, realnie
rozpoznają przyczyny, ale nie zmieniają wysokiego poczucia własnej wartości
i nadal intensyfikują działania nastawione na osiągnięcie sukcesu. Osoby motywowane strachem w sytuacji niepowodzenia obniżają poczucie własnej wartości. Szczególnie gdy nie mogą sprostać łatwemu zadaniu, narasta w nich poczucie osobistej porażki i wstydu oraz świadomość braku kompetencji.
Heckhausen (1975) stwierdza, że osoby ukierunkowane silną nadzieją na sukces dążą do tego, by pomyślnie podjąć i zakończyć działania, bo kojarzy im się
to z przyjemnością wynikającą ze skutecznego zmierzenia się z wyzwaniem.
Natomiast osoby z wysokim poczuciem strachu przed porażką chcą dobrze wypaść w swoich działaniach, ponieważ pragną uniknąć poczucia niepowodzenia
kojarzonego z negatywnymi emocjami. Autor konkluduje, że osoba znająca
swoją wartość częściej doświadcza nadziei na sukces. Ufność w pomyślną przyszłość ma większe znaczenie w motywacji do działań niż lęk przed niepowodzeniem. Osoby motywowane nadzieją na sukces potrafią czerpać przyjemność
z wyzwań. Motywowanych zaś lękiem przed porażką wyzwania paraliżują, odbierając im siły i chęci do zmagania się z nimi. Analizy motywów osiągnięć pod
wpływem strachu przed porażką i nadziei na sukces nie były przedmiotem badań wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. Sygnalne informacje o nadziei tych osób próbowałam rozpoznać w badaniach zaprezentowanych w tym
artykule. Sądzę, że pogłębione opracowania empiryczne we wskazanym obszarze byłyby znaczące zarówno dla poznania naukowego, jak i dla praktyki rehabilitacyjnej.
Można jednak odnaleźć pewne powiązania nadziei osób z niepełnosprawnością intelektualną z ich aspiracjami życiowymi. Badania przeprowadzono na
próbie młodzieży z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną.
Podjęto analizy w kierunku oszacowania różnic w zakresie aspiracji życiowych
z uwzględnieniem kształcenia segregacyjnego i włączającego (G. Cooney, A. Jahoda, A. Gumley, A.F. Knott, 2006). Badania wykazały, że uczniowie szkół
ogólnodostępnych ujawniali wyższe ambicje i aspiracje życiowe niż uczniowie
szkół specjalnych. Obie grupy nie różniły się jednak w zakresie przewidywania
możliwości osiągnięcia swoich celów życiowych, chociaż uczniowie szkół specjalnych pochodzili z obszarów bardziej zaniedbanych i prezentowali niższe
funkcjonowanie poznawcze. Autorzy tych badań włączyli w zgłębianą problematykę także pytania o to, jak młodzież postrzega piętno związane z niepełnosprawnością oraz jak widzi siebie w porównaniu ze sprawnymi rówieśnikami.
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Wyniki pokazały, że większość uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
odczuwa napiętnowanie w miejscu swojego zamieszkania. Jednocześnie uczniowie placówek ogólnodostępnych dodatkowo wskazywali na przejawy napiętnowania w szkole.
W dyskusji nad uzyskanymi rezultatami tych badań ważne jest także uświadomienie sobie, na ile można interpretować wyniki z punktu widzenia autentycznych wyjaśnień młodzieży; na ile odpowiadają one faktycznemu nastawieniu optymistycznemu czy pesymistycznemu, a na ile są wynikiem stosowania
pewnych mechanizmów kompensacyjnych. Pytania te potraktuję jako sygnał do
podjęcia pogłębionych, dalszych analiz empirycznych.
Istotnie niższe funkcjonowanie intelektualne, ograniczenia w pomyślnym
wykonywaniu zadań rozwojowych, zaburzenia emocjonalności i zachowań społecznych oraz niekorzystne doświadczenia życiowe – to czynniki, które również
mogą wyznaczać styl wyjaśniania niepowodzeń przez młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Tym samym wskazują na jej optymistyczne czy
pesymistyczne nastawienie życiowe i nadzieję na przyszłość.
Nie znamy jeszcze odpowiedzi na wiele pytań wynikających z problematyki
tego artykułu. Mam nadzieję, że przedstawione tu wyniki badań mogą służyć
podjęciu pogłębionych studiów nad stylem wyjaśniania sytuacji powodzenia
i niepowodzenia przez młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną.
Analizy powinny także dążyć do rozpoznania rzeczywistych osiągnięć tych
osób, ich realnych sukcesów, a także faktycznego radzenia sobie w sytuacjach
porażek, trudności, niepowodzeń. Kompleksowo poprowadzone badania nad
stylem wyjaśniania pozwoliłyby wykazać, ile w deklaracjach młodzieży jest
rzeczywistego optymizmu czy pesymizmu, a ile – optymizmu czy pesymizmu
nierealistycznego.
Poznawanie sił człowieka w pokonywaniu ograniczeń, rozpoznawanie mocnych stron osoby z niepełnosprawnością intelektualną jest zadaniem wymagającym zmiany perspektywy badawczej, mającym wyjątkowe znaczenie, ale też
niezwykle trudnym. „Niedoskonałości” osoby z niepełnosprawnością intelektualną są określone, sklasyfikowane, zdefiniowane (oczywiście można przyjąć, że
ten katalog informacji jest jeszcze niepełny). Rozpoznawanie sił rozwojowych
wykracza poza przyjęte dotychczas strategie badawcze (J. Głodkowska, 2013).
Jak twierdzi Elisabeth M. Dykens (2006), nie został jeszcze zbudowany całościowy model analiz badawczych w zakresie ujęcia niepełnosprawności intelektualnej z wykorzystaniem konstruktu psychologii pozytywnej. Ustalenia naukowe dotyczące sił rozwojowych osoby z niepełnosprawnością niosą ze sobą
zmiany także w praktyce rehabilitacyjnej, która bardziej skupia się na atrybutach
akcentowanych przez psychologię pozytywną: jakości życia, samostanowieniu,
pomyślności życiowej, szczęściu, a także optymizmie i nadziei (tamże). Badania
w optyce pozytywnej mają również sens społeczny. Dają bowiem możliwość
zmiany wizerunku tych osób, opisywanych w kategoriach „zranionej tożsamo-
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ści” i „wstydliwej odmienności” (E. Goffman, 2005). Dziś nie można się jeszcze
łudzić, że w świadomości społecznej przepracowane zostały schematy myślowe,
stereotypy dotyczące niepełnosprawności człowieka. One nadal istnieją, a ich
zbiorowy charakter powoduje, że trudno opanować ich wzmacnianie się. Bez
wątpienia przełamywanie stereotypów niepełnosprawności człowieka jest wynikiem przenikania do świadomości społecznej idei, koncepcji, czy choćby wizji
nauk zajmujących się tym zjawiskiem. Należy oczekiwać, że studia nad niepełnosprawnością intelektualną w kontekście psychologii pozytywnej, zmieniające
wizerunek tych osób, mogą mieć także wpływ na stereotypy społeczne (J. Głodkowska, 2013). Mogą docelowo wskazać, jak zapewnić tym ludziom życie
w otwartym środowisku, optymalne wsparcie od narodzin do późnej dorosłości,
a także jak umożliwić im wykonywanie zadań rozwojowych właściwych dla
okresu życia oraz jak w procesie rehabilitacji rozpoznawać i wykorzystywać ich
potencjał rozwojowy, zadbać o podmiotowe relacje, podwyższanie jakości ich
życia i osiąganie poczucia szczęścia.
Można oczekiwać, że naukowe ustalenia diagnostyczne dotyczące mocnych
stron człowieka będą istotnym źródłem w budowaniu przestrzeni rehabilitacyjnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – przestrzeni, w której optymizm i nadzieja na pomyślną przyszłość zajmują ważne miejsce.
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WYJAŚNIANIE SYTUACJI NIEPOWODZEŃ – ZASTOSOWANIE TEORII
ATRYBUCJI W ROZPOZNAWANIU NADZIEI MŁODZIEŻY Z LEKKĄ
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
Streszczenie
W artykule zaprezentowano wyniki badań opartych na teoretycznych podstawach koncepcji
Seligmana. Owa koncepcja wskazuje na możliwości interpretacji zdarzeń jako optymistycznych
lub pesymistycznych. Optymizm i nadzieja jawią się jako istotny wyznacznik zachowań, a także
osiągnięć człowieka, ponieważ łączą się z siłą przekonania o własnych możliwościach, motywacją
do podejmowania coraz to nowych wyzwań.
Zaprezentowane w artykule wyniki badań sugerują, że młodzież młodsza częściej niż starsza
wyjaśnia sytuacje niepowodzeń, stosując strategię odnajdywania nadziei. Nadzieja jest przejawem optymistycznego wyjaśniania stałości i zasięgu sytuacji niepowodzeń. Jest wynikiem postrzegania siebie przez pryzmat własnych możliwości i aspiracji.
Można oczekiwać, że naukowe ustalenia diagnostyczne dotyczące mocnych stron człowieka,
w tym także jego optymizmu i nadziei, będą istotnym źródłem w budowaniu przestrzeni rehabilitacyjnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Słowa kluczowe: optymizm, nadzieja, atrybucja, lekka niepełnosprawność intelektualna

EXPLAINING FAILURES – THE USE OF ATTRIBUTION THEORY IN IDENTIFYING
THE HOPES OF ADOLESCENTS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITIES
Abstract
This article presents the findings of research based on the theoretical fundamentals of Seligman’s concept. This concept shows that events can be interpreted as optimistic or pessimistic.
Optimism and hope seem to be an important determinant of human behaviors and achievements
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as they are connected with the strength of belief in one’s own abilities and with the motivation to
keep taking up new challenges.
The research findings presented in the article suggest that younger adolescents explain their
misfortunes using hope-based strategies more frequently than older adolescents. Hope indicates
that failures are explained in an optimistic way. Hope results from perceiving oneself from the
angle of one’s abilities and aspirations.
It is reasonable to expect that scientific diagnostic findings concerning human strengths, including human optimism and hope, will be an important resource to create rehabilitation space for
people with intellectual disabilities.
Key words: optimism, hope, attribution, mild intellectual disability
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Subiektywna ocena jakości życia dzieci
z chorobą reumatyczną
Wprowadzenie
Zainteresowanie problematyką jakości życia (quality of life) datuje się od początku lat 60. XX w. Badania dotyczące subiektywnego aspektu jakości życia
jako pierwszy wśród Amerykanów przeprowadził Angus Campbell. Próbował
on określić dobrostan psychologiczny i jego uwarunkowania na podstawie subiektywnej oceny badanych i ich życiowych doświadczeń (K. Baumann, 2006,
s. 165). Definicje jakości życia, ze względu na ich strukturę, można podzielić na:
globalne, które odnoszą się do dobrego samopoczucia (well-being) i dotyczą subiektywnego zadowolenia człowieka z życia jako całości (np. poczucie satysfakcji z życia, pomyślności); złożone, dotyczące oceny subiektywnej i obiektywnej
zarówno w wymiarze ogólnym, jak i w poszczególnych obszarach funkcjonowania człowieka; mieszane, które zawierają tzw. składowe definicji globalnych
i złożonych oraz aspekty związane ze środowiskiem, organizacją życia społecznego, stanem emocjonalnym, oczekiwaniami itp.; specyficzne, odnoszące się do
jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia (tamże, s. 167).
Ze względu na charakter przeprowadzonych badań w artykule akcent położono na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia. Pojęcie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia jest szczególnie ważne w odniesieniu do dzieci.
Choćby dlatego, że problematyka jakości życia u dzieci zaczęła się rozwijać
z badań nad jakością życia u dzieci chorych (A. Dziurowicz-Kozłowska, 2002).
Były to badania jakości życia u dzieci w poszczególnych jednostkach chorobowych (choroba nowotworowa, astma, padaczka, cukrzyca i inne choroby przewlekłe), uwzględniające zarówno specyfikę choroby, jak i bardziej ogólne aspekty jakości życia (C. Eiser, R. Morse, 2001, za: M. Oleś, 2005a, s. 75). Celem tych
prac badawczych były: zminimalizowanie negatywnego wpływu choroby na
samopoczucie dziecka, wzrost mechanizmów adaptacyjnych oraz poprawa jako-
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ści opieki medycznej. Większość stosowanych metod umożliwiała ocenę sfery
ruchowej, fizycznego funkcjonowania i ograniczeń związanych z chorobą, niektóre obejmowały także emocjonalne, społeczne czy środowiskowe aspekty jakości życia (L. Harding, 2001, za: M. Oleś, 2005a, s. 76).
W badaniach nad jakością życia u dzieci najczęściej wykorzystuje się podejście wypracowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Warto podkreślić, że proponowana przez nią definicja jakości życia odnosi się zarówno do
osób dorosłych, jak i do dzieci i młodzieży. Koncepcja WHO jest pochodną
wypracowanej wcześniej definicji zdrowia, która uwzględnia trzy jego wymiary: fizyczny, umysłowy i społeczny. W pojęciu jakości życia te trzy wymiary
rozszerzyły się do czterech: (1) stanu zdrowia, chorób i fizycznych objawów, (2)
statusu funkcjonalnego, (3) psychologicznego funkcjonowania i (4) społecznego
funkcjonowania. Według Marii Oleś (2006, s. 102) symptomy i dolegliwości fizyczne mają wpływ na ogólne samopoczucie dziecka, choć niekoniecznie zawsze wpływają negatywnie na jego przystosowanie. Status funkcjonalny, jako
drugi komponent jakości życia, dotyczy obiektywnie stwierdzonych zdolności
dziecka do wykonywania zadań i czynności codziennych (np. aktywność fizyczna, zabawa) typowych dla jego wieku i do niego adekwatnych, podczas gdy jakość życia obejmuje subiektywną ocenę dziecka w tym zakresie. Kolejny komponent to psychologiczne funkcjonowanie – emocjonalne i umysłowe oraz
wzajemny wpływ stanu zdrowia i stanu emocjonalnego dziecka. Społeczne
funkcjonowanie zaś odnosi się do zdolności jednostki, do utrzymywania kontaktów społecznych: z rówieśnikami, członkami rodziny, nauczycielami itp. Leslie E. Spieth i Carole V. Harris (1996, za: tamże, s. 102) twierdzą, że stan zdrowia u dzieci ma istotny wpływ na relacje z rówieśnikami. W odniesieniu do
dzieci można jeszcze mówić o innych dodatkowych sferach jakości życia, jak np.
obszar osiągnięć szkolnych czy ogólne zadowolenie z życia.
Dokonując oceny jakości życia, należy zwracać uwagę na konieczność rozróżniania dobrego stanu zdrowia i jego subiektywnego poczucia. W obiektywnej
ocenie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia trzeba uwzględnić rodzaj
choroby, nasilenie objawów i wynikające z nich ograniczenia. Konsekwencją
subiektywnej oceny stanu zdrowia przez jednostkę jest doświadczenie poczucia
jakości jej życia. Szczególnego znaczenia nabiera ocena jakości życia formułowana poprzez opis subiektywnego zadowolenia z fizycznego, psychicznego
i społecznego funkcjonowania jednostki (S. Steuden, W. Okła, 2007; I. Heszen,
H. Sęk, 2007). Prowadzone badania w zakresie stanu zdrowia i poczucia jakości życia umożliwiają ocenę spostrzeganych przez chorego skutków choroby,
własnej sytuacji życiowej, istniejących możliwości i ograniczeń. Przyczyniają
się także do rozpoznawania potrzeb osoby chorej.
Jak wynika z dotychczasowej literatury i prowadzonych badań, choroba przewlekła, niezależnie od wieku dziecka, wpływa na jego rozwój i zaznacza się we
wszystkich obszarach jego życia. Wśród wielu chorób przewlekłych, które

Subiektywna ocena jakości życia dzieci z chorobą reumatyczną

155

szczególnie zakłócają i utrudniają „normalne” funkcjonowanie jednostki, znajdują się choroby reumatyczne.
Choroby reumatyczne mają skłonności do powikłań, zaostrzeń i nawrotów.
Wiążą się z koniecznością długich pobytów w szpitalu. Powodują występowanie
zmian chorobowych w wielu narządach. Często przyczyny choroby nie są znane. Wśród wyznaczników somatycznych choroby reumatycznej wymienia się
ból, zmęczenie i niekiedy postępujący charakter schorzenia.
Jak podaje Oleś (2005a, s. 71), ocena jakości życia u dzieci i młodzieży rozwinęła się w krajach europejskich i USA w latach 80. i 90. XX w., do chwili
obecnej powstają nowe narzędzia pomiaru jakości życia u dzieci, gdyż jest to
wymiar szczególnie ważny w badaniach dotyczących dzieci z chorobą przewlekłą. Wraz z postępem medycyny pojawiły się nowe metody leczenia cierpiących
na niektóre choroby terminalne. Dlatego wiele dzieci, mimo poważnego zagrożenia zdrowia, ma szansę przeżycia i wyzdrowienia czy też w miarę normalnego
funkcjonowania z chorobą przewlekłą.
Jakość życia w odniesieniu do dzieci z chorobą Christine Eiser i Rachel Morse
(2001, za: M. Oleś, 2005a, s. 75) ujmują jako subiektywne doświadczenie i ocenę
dysfunkcji, niezdolności i trudności spowodowanych chorobą oraz znaczenie, jakie dziecko przypisuje swoim ograniczeniom. Stąd, jak podaje Oleś (2005a),
w ocenianiu jakości życia u dziecka chodzi o zbadanie jego subiektywnych odczuć
w zakresie doświadczeń, preferencji i sposobów reagowania – o zbadanie, w jakim
stopniu dla dziecka ważne są różne doświadczenia w jego życiu.
Wydaje się, że pewne grupy dzieci z chorobą przewlekłą (np. ze schorzeniami
terminalnymi) są obiektem badań nad jakością życia. W odniesieniu do dzieci
i młodzieży z chorobą reumatyczną prac badawczych na temat jakości życia jest
niestety niewiele. Pojęcie jakości życia jest przedmiotem badań różnych dyscyplin naukowych, zarówno w odniesieniu do osób zdrowych, jak i chorych
(M. Sierakowska i in., 2006; S. Steuden, W. Okła, 2007; E. Syrek, 2001; J. Mazur, 2006). Jednakże w literaturze ostatnich lat można dostrzec znaczną dysproporcję, jeśli chodzi o doniesienia z prac badawczych prowadzonych wśród osób
dorosłych i dzieci; przewagę mają te dotyczące osób dorosłych. W obszarze dociekań znajduje się poziom ogólnego zadowolenia i satysfakcji z życia, jak też
określa się ogólne determinanty jakości życia (A. Bańka, 2005). Badania prowadzone na temat jakości życia u osób dorosłych mają dłuższą tradycję. Warto
zwrócić uwagę na fakt, że w dotychczasowych pracach dotyczących jakości życia dzieci chorych jest ona analizowana głównie w kategoriach obiektywnych.
Dokonując przeglądu badań, nie znalazłam opracowań, które odnosiłyby się
wyłącznie do subiektywnej jakości życia dzieci chorych, w tym także dzieci
z chorobami reumatycznymi. Dlatego też, między innymi, zdecydowałam się
zająć tą problematyką.
Podejmując temat subiektywnej oceny jakości życia dzieci z chorobą reumatyczną, dążyłam przede wszystkim do poznania doświadczeń, jakie stają się
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udziałem dzieci przy doznawaniu trudności spowodowanych chorobą. Dodatkowo, istotna wydała mi się kwestia tego, jakie znaczenia dzieci przypisują swoim
ograniczeniom w poszczególnych obszarach.
O ważności podjętej tu problematyki świadczy potrzeba spojrzenia na efektywność działań pedagogicznych i wspierających. Dla pedagoga towarzyszenie
dziecku w jego przeżyciach związanych z chorobą jest niezwykle trudnym zadaniem. Tym bardziej że nie wszystkie dzieci mają łatwość dzielenia się swoimi
doświadczeniami w sposób bezpośredni. Problem ten wskazuje więc na potrzebę znalezienia sposobów docierania przez pedagoga do trudnych przeżyć dziecka związanych z chorobą w różnych obszarach jego życia.
Metodologia i procedura badań
W badaniach nad jakością życia u dzieci najczęściej przyjmuje się koncepcję
jakości życia zaproponowaną przez WHO. Koncepcja jakości życia WHO jest
pochodną przyjętej wcześniej koncepcji zdrowia, która uwzględnia trzy jego
wymiary: fizyczny, umysłowy i społeczny. Na przestrzeni czasu model jakości
życia ewoluował, powiększając owe wymiary o kolejne dziedziny, jak i szczegółowe komponenty.
Dla potrzeb badań własnych wybrane obszary jakości życia zaproponowane
przez WHO QOL Group (1998, s. 1572) poszerzyłam o pewne komponenty (dołączyłam samoopis). Są one następujące:
1) fizyczny
–– ból,
–– zmęczenie, sen i odpoczynek,
–– zależność od działań i środków medycznych;
2) niezależność w życiu codziennym
–– aktywność w życiu codziennym;
3) społeczny
–– wsparcie społeczne,
–– udział w spotkaniach rodzinnych,
–– kontakty z rówieśnikami;
4) intelektualny
–– uczenie się, pamięć, koncentracja;
5) samoopis.
Wymienione obszary i ich komponenty zostały wybrane z uwagi na specyficzne cechy choroby reumatycznej, do których można zaliczyć: ból, uczucie
zmęczenia, często postępujący charakter choroby, liczne ograniczenia w samodzielnym funkcjonowaniu na co dzień i konsekwencje społeczne.
W obszarze społecznym istotne znaczenie ma wsparcie oraz kontakty społeczne, związane z funkcjonowaniem dzieci z chorobą reumatyczną w wymienionych obszarach, w których istnieje sieć wzajemnych powiązań z osobami
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dostarczającymi bezpośredniej pomocy w przezwyciężaniu aktualnych trudności związanych z chorobą.
Proponując wybrane komponenty w obszarze intelektualnym (uczenie się,
pamięć, koncentracja), kierowałam się przede wszystkim tym, że dzieci biorące
udział w badaniach są objęte obowiązkiem szkolnym. Z kolei wyeksponowanie
samoopisu jako dodatkowego obszaru może mieć istotne znaczenie przy subiektywnej ocenie jakości życia u dzieci z chorobą reumatyczną.
Planując badania sformułowałam cel pracy, który określa jej zakres, postawiłam pytania badawcze oraz ustaliłam procedurę badań.
Celem proponowanych badań było poznanie subiektywnej oceny jakości życia dokonywanej przez dzieci z chorobą reumatyczną, zaś główne problemy badawcze były następujące:
1. Jak przedstawia się subiektywna ocena jakości życia dzieci z chorobą reumatyczną:
1a) w obszarze fizycznym,
1b) w obszarze intelektualnym,
1c) w obszarze niezależności w życiu codziennym,
1d) w obszarze społecznym,
1e) w obszarze samoopisu?
2. Jakie sposoby działania stosują dzieci z chorobą reumatyczną w celu stabilizowania subiektywnej oceny jakości życia?
Przegląd piśmiennictwa na temat jakości życia prowadzi do wniosku, że wielu badaczy ma trudności ze wskazaniem obszarów i ich komponentów wchodzących w skład badanej przez nich oceny poczucia jakości życia osób chorych.
Dodatkowo trudno jest im wskazać na odpowiedni model teoretyczny, zastanawiają się też nad narzędziami badawczymi. Próba stworzenia projektu badań na
podstawie istniejących koncepcji teoretycznych jest bardzo skomplikowana
z wielu powodów.
Po pierwsze, wskazywane w różnych modelach komponenty nie jest łatwo
zbadać ze względu na brak odpowiednich narzędzi. Po drugie, w istniejących
modelach teoretycznych rzadko ujmowana jest perspektywa subiektywna. Ogólność modeli być może podkreśla ich uniwersalny charakter, ale nie ma w nich
żadnych wzmianek, które gwarantowałyby, że taki model jest odpowiedni do
badania dzieci i pozwoli rozumieć ich subiektywną perspektywę życia. Szczególnie dotkliwie odczuwany jest brak narzędzi, które mogłyby być zastosowane
w odniesieniu do specyficznej grupy osób, jaką stanowią dzieci z chorobą reumatyczną.
Wskazane tutaj trudności stały się podstawową przesłanką do przyjęcia teorii
ugruntowanej jako głównej perspektywy teoretyczno-metodologicznej, na podstawie której były prowadzone badania. W metodzie teorii ugruntowanej akceptowany jest duży poziom niewiedzy na temat badanego zjawiska. W związku
z tym badacz na kolejnych etapach projektuje bardziej lub mniej ogólne kon-
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strukty teoretyczne, które następnie – również w kolejnych etapach procesu badawczego – weryfikuje.
Metoda teorii ugruntowanej zakłada, że proces modyfikowania pierwotnych
kategorii wiąże się z tym, iż z otrzymanych danych przede wszystkim jakościowych wyprowadzone są definicje pojęć poprzez nadawanie znaczenia i projektowanie kolejnych strategii zbierania danych, takich jak poszukiwanie narzędzi,
metod czy nowych perspektyw badawczych (B.G. Glaser, A.L. Strauss, 2009).
Proces konstruowania wiedzy oznacza powtarzanie tej procedury. W przypadku moich badań możliwość realizacji pełnego procesu wyprowadzania teorii
ugruntowanej z danych jakościowych była utrudniona ze względu na krótki pobyt dzieci w szpitalu. Z racji tego, że badania odbywały się w warunkach szpitalnych, przygotowany został komplet różnorodnych narzędzi, tak zróżnicowanych, aby przy ich zastosowaniu uzyskać w krótkim czasie różne formy
komunikatów, odnoszących się do różnych zasobów informacji – po to, aby móc
potem z tych informacji korzystać i aby narzędzia wzajemnie się weryfikowały.
Dużą trudnością było „zarządzanie” tymi narzędziami w tak krótkim czasie.
Dlatego też kolejność użycia poszczególnych narzędzi nie była przypadkowa,
podobnie jak ich układ. Dodatkowym elementem były zaplanowane przerwy
między poszczególnymi spotkaniami, które miały dawać szansę na procedurę
weryfikacyjną.
Przedstawiona problematyka wymagała przyjęcia odpowiedniej procedury
badawczej. Ze względu na podjęty temat układ tej procedury powinien być
związany z procesem kształtowania się samoświadomości badanych dzieci. Nie
można tego pominąć z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest sama procedura
badawcza sprzyjająca procesowi samoświadomości. Drugim – fakt, że mamy do
czynienia z osobami w trakcie intensywnego procesu rozwojowego.
Na początku procedury badawczej i na końcu zostały wykorzystane kwestionariusze wywiadu na temat postrzeganej przez dziecko wizji przyszłości zarówno bliskiej, jak i dalekiej. Każdy z trzech kwestionariuszy dotyczył sytuacji
w życiu dorosłym, w najbliższych dniach i za rok. Pytania miały charakter zamknięty. Odnosiły się do postrzeganego stanu zdrowia, możliwości wykonywania czynności codziennych, postrzeganej bazy wsparcia, możliwości uczenia
się, pamięci i koncentracji. W kwestionariuszu dotyczącym postrzeganej sytuacji w życiu dorosłym dzieci były pytane o aktywność i możliwości zawodowe.
Te dwa pytania były otwarte. Ponadto kwestionariusze obejmowały pytania odnoszące się do postrzeganej jakości snu i odpoczynku, a także do zależności od
działań i czynności medycznych.
W pierwszym etapie badania wykorzystałam skalę analogowo-słowną do
oceny natężenia bólu oraz skalę do oceny poziomu zmęczenia. Ta pierwsza zawierała kolejno ułożone „buźki” z przypisanymi do nich określeniami stopnia
natężenia bólu: „nic nie boli”, „boli troszkę”, „boli troszkę bardziej”, „boli jeszcze bardziej”, „boli bardzo”, „boli tak mocno, jak możesz sobie wyobrazić (ból

Subiektywna ocena jakości życia dzieci z chorobą reumatyczną

159

nie do wytrzymania, nie do zniesienia)”. Z kolei skala do oceny poziomu zmęczenia zawierała kolejno ułożone „buźki” z przypisanymi do nich określeniami:
„brak zmęczenia”, „małe zmęczenie”, „średnie zmęczenie”, „duże zmęczenie”.
Oprócz skal na tym etapie został wykorzystany rysunek. Zadaniem dziecka
było narysowanie bólu. Rysunek (technika ekspresyjna, zapożyczona z metod
projekcyjnych) zarówno pokazuje treści nieświadome, jak i pomaga poznać poznawcze i emocjonalne doświadczenia dziecka w różnym stopniu świadomości.
Ważne są sygnały werbalne, jak i niewerbalne, jakie dziecko wysyła w trakcie
procesu rysowania. Pozwala to zobiektywizować oraz zinterpretować treści,
a nawet formy jego pracy. Można sądzić, że to, co przedstawia dziecko za pomocą rysunku, nie tylko odnosi się do obiektywnej rzeczywistości, lecz przede
wszystkim prezentuje jego indywidualny stosunek do tego, co je otacza. Próba
nawiązania przez pedagoga kontaktu z dzieckiem konfrontującym się z bólem
za pomocą rysunku umożliwia przedstawienie nie zawsze nazwanych treści
oraz pokazuje stosunek dziecka do samego siebie i otaczającej go rzeczywistości. Jak pisze Rose Fleck-Bangert (2002), rysunek wyraża marzenia, pragnienia
i obawy. Odzwierciedla to, co dzieje się w umyśle dziecka odnośnie do przedstawianego tematu.
W drugim kroku badawczym użyłam kwestionariusza wywiadu, dotyczącego oceny jakości snu i odpoczynku badanych dzieci. Kwestionariusz ten zawierał trzy pytania otwarte. Ponadto, na tym etapie zostały wykorzystane kwestionariusze ankiety. Jeden z nich odnosił się do postrzeganego przez dzieci poziomu
samodzielności i niezależności podczas aktywności codziennych. Składał się
z pytań zamkniętych. Drugi kwestionariusz ankiety skonstruowałam w taki
sposób, by jego poszczególne pozycje dotyczyły postrzeganego przez dzieci poziomu ich satysfakcji z wykonywania tych czynności (dbania o wygląd zewnętrzny, spożywania/przygotowywania posiłków, udziału w pracach domowych, dowolnego przemieszczania się w obrębie domu, jak i poza nim,
czynności wymagających wysiłku fizycznego dla przyjemności, udziału w spotkaniach rodzinnych, kontaktów z rówieśnikami oraz uczenia się).
W trzecim etapie badania zastosowałam kwestionariusz ankiety odnoszący
się do oceny przez dziecko jego zależności od leków i innych działań medycznych. Kwestionariusz ten zawierał dwa pytania otwarte na temat wykonywanych
czynności związanych z chorobą.
Został tu również wykorzystany kwestionariusz wywiadu dotyczący postrzeganych przez dzieci możliwości uczenia się, pamięci i koncentracji. Zawierał on
cztery pytania zamknięte.
W czwartym etapie badania zastosowałam techniki wykorzystujące dzieła
sztuki, takie jak reprodukcje obrazu oraz wiersze, jako „pośredniki” ułatwiające
dziecku wypowiadanie się na temat zjawiska choroby. Techniki te zostały zapożyczone z metod projekcyjnych. Jak podaje Ewa Wysocka (2006, s. 326), techniki projekcyjne opierają się na projekcji rozumianej jako sposób postrzegania
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i reagowania na bodźce zewnętrzne, które zawsze są uwarunkowane cechami
osobistymi osoby postrzegającej („każdy sądzi według siebie”). W technikach
tych nie pyta się bezpośrednio o dane zjawiska, lecz stwarza się określoną sytuację, w której badane cechy czy zjawiska mogą się ujawnić pośrednio.
Zgodnie z klasyfikacją technik projekcyjnych wykorzystałam tutaj technikę
konstrukcyjną, gdzie dzieci wypowiadały się na temat prezentowanego im obrazu, przedstawionego przeze mnie z „puli” pięciu wizualizacji bólu i cierpienia.
Wybrałam je ze względu na ich dramaturgię i wymowę. Dzieci nie miały podanego tytułu prezentowanego obrazu. Próbowały zatytułować go samodzielnie,
a następnie układały opowiadania do prezentowanego materiału. Opisywały
jego nastrój i zastanawiały się, co twórca chciał przekazać. Istotny jest fakt, że
dzieci wykorzystywały tu złożone procesy poznawcze, a nie tylko formułowały
proste skojarzenia.
Kolejną techniką, w której został wykorzystany czynnik „pośredniczący”, za
pomocą którego dzieci wypowiadały się przez pryzmat swoich doświadczeń odnośnie do bólu i cierpienia, była technika skojarzeniowa. Polegała ona na interpretacji przez dziecko wybranego przeze mnie wiersza z „puli” wcześniej przygotowanych utworów odnoszących się do bólu i cierpienia. Zadaniem badanego
była próba analizy danego wiersza. Warto wspomnieć, że przy doborze tekstów
kierowałam się ich długością i znaczeniem. Ze względu na fakt, że z założenia
zestaw narzędzi był jednakowy dla całej populacji badanych, wiersze były krótkie, jednoznaczne i łatwe do przeczytania.
Podczas tego etapu został także wykorzystany kwestionariusz wywiadu na
temat postrzeganej bazy wsparcia. Był on podzielony na trzy części. Pierwsza
zawierała sześć zdań dotyczących różnych sytuacji. Zadaniem dziecka było dokończenie każdego ze stwierdzeń z podaniem osoby, na którą może ono liczyć
w prezentowanych przypadkach (odnosiło się to do aktualnej sytuacji). Druga
część kwestionariusza składała się z sześciu pytań otwartych. Dotyczyły one
opisu sytuacji występujących w części pierwszej, przeżywanych przez dzieci
ostatnio. Trzecia część zawierała zdania odnoszące się do postrzeganych sytuacji w życiu dorosłym, w najbliższych dniach i za rok. Zadaniem dzieci było –
podobnie jak w części pierwszej – dokończenie zdania ze wskazaniem osoby,
której obecność jest przez nie pożądana w określonych przypadkach.
Dodatkowo zostały użyte dwubiegunowe skale dotyczące samoopisu. Na
każdej z nich dziecko przypisywało poszczególnym cechom odpowiednią liczbę. Określenia wchodzące w skład samoopisu zostały podzielone na cechy negatywne i pozytywne. Odnosiły się one do cech fizycznych, psychicznych oraz
społecznych. Mówiąc dokładniej: każda z badanych osób była poproszona
o ocenę kolejnych cech na każdej z 10-stopniowych skal (dziecko miało zaznaczyć na każdej skali punkt, który określałby, jak ocenia posiadaną cechę).
Oprócz opisanych narzędzi wykorzystany został dzienniczek obserwacji,
który miał charakter okazjonalny. Obejmował spostrzeżenia dotyczące dziecię-
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cych zachowań i wypowiedzi – zarówno tych, które zwracały moją uwagę
w trakcie bezpośrednich spotkań z poszczególnymi dziećmi, jak i tych, które
pojawiały się spontanicznie i towarzyszyły moim wizytom w szpitalu. Dzienniczek zawierał zapisy z obserwacji zdarzeń w trakcie badania, jak też zdarzeń,
których byłam przypadkowym świadkiem. Były w nim zamieszczone informacje na temat badanego (imię, wiek), data i godzina oraz czas trwania obserwacji.
W dalszej części zostały sporządzone notatki odnoszące się do zachowań dzieci.
Obserwacje były notowane post factum – nie zapisywano ich w trakcie zdarzeń,
aby nie zakłócać procesu.
Tak zaplanowane badania były prowadzone w grupie 30 dzieci w wieku od 8
do 16 lat. Dalsze kroki związane z metodą teorii ugruntowanej realizowano na
podstawie zebranych w ten sposób materiałów. Prace badawcze trwały od października 2009 r. do maja 2010.
W trakcie badań nie korzystałam z materiałów o charakterze medycznym.
Gromadzone przeze mnie informacje o stanie zdrowia dzieci miały charakter
ogólny. Podstawowe znaczenie miał fakt przebywania dziecka w szpitalu na oddziale reumatologicznym.
Procedura analizy uzyskanego materiału
Analiza obejmowała całość materiałów uzyskanych od każdego dziecka. Oto
jej etapy:
1. Szczegółowo zestawiono treści wyrażane przez dziecko w ramach spotkań
z osobą badającą. Prezentacja informacji uzyskanych od każdego dziecka
miała strukturę chronologiczną zgodnie z procedurą przebiegu badań. Celem
tego etapu postępowania było zgromadzenie wszystkich danych dotyczących
każdego z badanych dzieci. Najistotniejszymi kategoriami były tu obszary
związane z subiektywną oceną jakości życia, wyodrębnione na podstawie literatury przedmiotu.
2. Następnie dane zapisane wcześniej w porządku chronologicznym i zawierające informacje o poszczególnych dzieciach zostały zestawione w układzie
odnoszącym się do subiektywnej oceny jakości życia. W efekcie uzyskano
informacje o tym, jak postrzegają i opisują swoje funkcjonowanie w poszczególnych obszarach wszystkie badane dzieci. Takie dane mogły zostać przedstawione w formie tabelarycznej, co pozwalało na porównania pomiędzy grupami dzieci w różnym wieku. Obszary, których dotyczyły te zestawienia
tabelaryczne, to:
–– obszar fizyczny – zależność od działań i czynności medycznych, ból, sen,
odpoczynek i zmęczenie,
–– obszar intelektualny – uczenie się, pamięć i koncentracja,
–– obszar niezależności w życiu codziennym – dbanie o wygląd zewnętrzny (mycie, czesanie, ubieranie się), przygotowywanie i spożywanie po-
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siłków, udział w pracach domowych (mycie naczyń lub innych rzeczy –
np. w ramach sprzątania, układanie rzeczy, sprzątanie przy użyciu
jakichś sprzętów – np. odkurzacza), dowolne przemieszczanie się w obrębie domu (mieszkania), dowolne przemieszczanie się poza domem
(chodzenie po nierównej drodze – schody, nierówności), wychodzenie na
spacer z psem, pójście do sklepu po zakupy, wychodzenie na podwórko,
czynności wymagające wysiłku fizycznego dla przyjemności (uprawianie sportu, wyjazdy, wycieczki),
–– obszar społeczny – kontakty z rówieśnikami (ze szkoły w miejscu zamieszkania, ze szpitala, spoza szkoły i szpitala), udział w spotkaniach rodzinnych (we własnym domu, w domu osób bliskich oraz w miejscach publicznych – np. restauracji, kościele), wparcie społeczne,
–– samoopis.
Podczas analizy danych ilościowych próbowałam ustalić, jak poszczególne
grupy dzieci cierpiących na choroby reumatyczne dokonują subiektywnej oceny
jakości życia. Opracowane zestawienia pokazały bardzo zindywidualizowany
charakter tejże oceny, dlatego kolejnym etapem była analiza jakościowa.
3. Rozpoczęto od poszukiwania teoretycznych zagadnień związanych z radzeniem sobie z sytuacją trudną. W efekcie skoncentrowano się na teorii Richarda S. Lazarusa i Susan Folkman (1986) dotyczącej stylów radzenia sobie
w sytuacji stresowej. W literaturze teoria ta jest stosowana do wyjaśniania
zachowań osób chorych.
4. Następnie zajęto się wyodrębnianiem kategorii pozwalających na określenie, w jaki sposób dzieci próbują sobie radzić w sytuacji choroby przewlekłej. Do tego etapu została stworzona szczegółowa procedura klasyfikacji
dziecięcych sposobów działania. Choroba reumatyczna jest dla dziecka sytuacją, która zagraża jego szeroko rozumianemu dobrostanowi. Strategie
podejmowane przez dzieci są technikami radzenia sobie w sytuacji trudnej.
W analizie poszczególnych strategii zazwyczaj bierze się pod uwagę określone działania. W trakcie badania uzyskiwałam od dzieci jedynie informacje o tym, jak opisują one swój sposób postępowania. Ze względu na to, że
informacje te miały charakter pośredni i subiektywny, trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie techniki są stosowane przez dzieci. Możemy jedynie
mówić o tym, jak dzieci postrzegają swój sposób postępowania. Analizując
materiał badawczy, zaproponowałam następujące formy i przejawy sposobów postępowania: zachowanie emocjonalne, postępowanie zadaniowe, zachowanie unikowe.
5. Końcowym etapem procedury było omówienie zmian związanych z indywidualnymi sposobami działania dzieci w sytuacji choroby przewlekłej o typie
reumatycznym. Została opracowana charakterystyka każdego dziecka.
6. Następnie poszukiwano teoretycznej podstawy do interpretowania opisanych
sposobów postępowania dzieci związanego z sytuacją choroby.
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Wyniki badań
Podejmując badania nad subiektywną oceną jakości życia dokonywaną przez
dzieci z chorobą reumatyczną (szczegółowa prezentacja uzyskanych danych ilościowych i jakościowych znajduje się w pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr hab., prof. APS W. Hajnicz – zob. I. Konieczna, 2012), chciałam poznać
ich doświadczenia dotyczące doznawanych trudności spowodowanych tym
schorzeniem oraz znaczenia przypisywane przez badanych swoim ograniczeniom w poszczególnych obszarach życia. Istotne było także zbadanie tego, jak
dzieci postrzegają swoje własne zachowania wobec napotykanych trudności.
Obszar fizyczny
Zależność od działań i czynności medycznych
Jak wynika z moich badań, dzieci z chorobą reumatyczną mają bardzo realistyczny obraz swojej choroby. Niewielki wpływ na subiektywne pojmowanie
własnej sytuacji ma ich wiek, jak i czas trwania choroby. Wszystkie uczestniczące w badaniach dzieci bez względu na wiek wiedzą, że z ich schorzeniem
związane jest wykonywanie określonych czynności i zabiegów. Dzieci z grupy najmłodszej są całkowicie świadome faktu, że z przebiegiem choroby wiąże
się wykonywanie określonych czynności i zabiegów. Zdają sobie sprawę z tego,
że muszą pamiętać o przyjmowaniu lekarstw i o tym, czego nie wolno im robić,
codziennie wykonywać ćwiczenia rehabilitacyjne, przestrzegać diety, poddawać
się konieczności częstych wizyt u lekarza i okresowych pobytów w szpitalu.
Także dzieci z grupy średniej i najstarszej mają świadomość istoty swojej choroby i konieczności wykonywania określonych czynności medycznych, przede
wszystkim czują się zależne od przyjmowania lekarstw, ograniczeń związanych
z wykonywaniem czynności, pobytów w szpitalu, wizyt u lekarza, bolesnych
zabiegów.
Ich wyobrażenie życia z chorobą w najbliższej przyszłości również zawiera te elementy. Dzieci przewidują, że za rok, jak i w życiu dorosłym ich sytuacja
niewiele się zmieni; wiedzą, że będą musiały brać lekarstwa, pamiętać o tym,
czego nie wolno im robić, odbywać wizyty u lekarza. Jedynie wizja życia doros
łego, w szczególności u najmłodszych, jest bardziej pod tym względem optymistyczna, gdyż dzieci przewidują zależność tylko w odniesieniu do przyjmowania
lekarstw, konieczności wizyt u lekarza i pamiętaniu o tym, czego nie wolno im
robić. Dzieci najstarsze oprócz uciążliwych dla nich działań medycznych
uwzględniały w swoim obrazie życia z chorobą także pobyty w szpitalu.
Świadomość swojej choroby przyczynia się do kształtowania jej realistycznego
obrazu w przyszłości. Ujawniane w badaniach postępowanie zadaniowe wobec
zależności od działań i czynności medycznych wydaje się skutecznym sposobem
dawania sobie rady w walce z chorobą, gdyż dzieci nie boleją nad swoją sytuacją.
Sprawiają wrażenie, że są z nią pogodzone, a czynności i zabiegi, którym się pod-
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dają, postrzegają jako mało uciążliwe. Przedstawiając swoją sytuację zdrowotną, opisują ją w sposób konkretny, rzeczowy, pozbawiony emocji.
Ból
Dzieci oceniły natężenie doświadczanego obecnie bólu jako wysokie
(„boli bardzo” i „ból nie do wytrzymania”), przy czym te z grupy średniej
– nie tak skrajnie. Swojego życia z bólem za rok nie widzą tak jednoznacznie
(pojawiają się tu trzy różne typy odpowiedzi u dzieci ze wszystkich grup: że nie
wiedzą, jak to będzie wyglądało, sądzą, iż bólu nie będą doświadczały, oraz że
ból będzie im towarzyszył). Zdecydowana większość uważa, że w dorosłym
życiu nie będzie musiała doświadczać bólu jako elementu codzienności.
Dzieci z grupy najmłodszej nie mają problemu z dzieleniem się z innymi
swoimi przeżyciami związanymi z bólem, zarówno podczas wykonywania
rysunku, jak i interpretacji wiersza i obrazu. Natomiast dzieci z grupy średniej mają trudności z ekspresją swoich odczuć wiążących się z doświadczaniem bólu, co dało się zauważyć podczas interpretacji wiersza i obrazu; głównie
opisywały ból i cierpienie przedstawione w prezentowanym materiale, ale nie
łączyły go w swoich wypowiedziach z własnym doświadczeniem. Ból dla dzieci z grupy najstarszej jest trudnym tematem. Nie chcą opowiadać o swoich
doświadczeniach związanych z bólem. Również niewerbalne komunikowanie
swoich przeżyć stanowi dla nich problem.
Ból wydaje się tym obszarem, który wpływa na subiektywną ocenę jakości
życia u dzieci z chorobą reumatyczną. Wśród sposobów dawania sobie rady
ujawnianych przez dzieci można zaobserwować zachowania emocjonalne,
ale też podejście zadaniowe, które wzmacniane jest wyrażaną nadzieją, że
w dorosłym życiu ból nie będzie już się pojawiał. Większość dzieci przejawia
– nie tylko w postępowaniu badawczym – zachowania emocjonalne. Wydaje się,
że jest to ich sposób działania także w życiu codziennym ze względu na oczekiwanie wsparcia w bólu, poprzez pocieszenie, zrozumienie, bycie obok. Bywa
też, że dzieci w sytuacji bólu chcą być same. Jednakże wszystkie mają poczucie
doświadczanego wsparcia, zwłaszcza ze strony rodziców, w szczególności –
matki.
Sen, odpoczynek i zmęczenie
Swoje doświadczenia dotyczące snu i odpoczynku badane dzieci opisują
jako raczej negatywne: nie mogą szybko zasnąć, twierdzą, że nie śpią dobrze w nocy i nie budzą się wyspane. Głównie dzieci z grupy najstarszej mają
problem z szybkim zasypianiem, a także z dobrym snem w nocy. Jednakże swoich doświadczeń w tym zakresie nie opisują jako skrajnie negatywnych.
Spora część badanych nie wie, czy zmieni się to w przyszłości. Istnieje
także grupa dzieci, które spodziewają się, że nie będą miały kłopotów ze snem
i odpoczynkiem. Im dalsza przyszłość, tym bardziej optymistyczna wizja.
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Jeśli chodzi o to, jak badana grupa doświadcza uczucia zmęczenia, trzeba
stwierdzić, że większość dzieci ze wszystkich grup ocenia jego poziom jako
wysoki. Wizja przyszłości wyrażana przez badane dzieci dotycząca odczuwanego zmęczenia nie jest optymistyczna, gdyż znaczna część uważa, że będzie im ono towarzyszyło. Tylko niektóre dzieci za rok i w życiu dorosłym spodziewają się zmiany na lepsze. Przy czym znaczna część z nich nie umie
jednoznacznie określić, jak to będzie wyglądało, szczególnie za rok.
Doświadczane zmęczenie wydaje się dzieciom sferą poza kontrolą ze
względu na wysoki poziom jego odczuwania. Doświadczenie to jest dla nich
na tyle trudne do zniesienia, że nie wystarcza im wsparcie emocjonalne i obecność innych. Dzieci najczęściej potrzebują wtedy ciszy, spokoju, chcą być
same. Zmęczenie jest tym obszarem, wobec którego dzieci nie znajdują skutecznego sposobu radzenia sobie. Może to znacząco wpływać na ich subiektywną ocenę jakości życia.
Obszar intelektualny
Uczenie się, pamięć i koncentracja
Swoje doświadczenia w zakresie uczenia się, myślenia, pamięci i koncentracji dzieci opisują, wskazując na to, że odczuwają pewne trudności w szkole, próbując sprostać roli ucznia. Niemniej nie oceniają tych trudności jako
duże. Twierdzą, że czasem jest im łatwo lub czasem jest im trudno się uczyć.
Wyjątek stanowią dzieci z grupy najstarszej, dla których uczenie się oraz koncentracja w trakcie lekcji stanowią pewną trudność, podobnie jak wykonywanie
pracy domowej.
Badane dzieci bez względu na wiek uważają, że w najbliższych dniach
będzie im łatwo uczyć się, zapamiętywać, uważać i skupiać się. Ich wizja
przyszłości dalszej (za rok i w życiu dorosłym) jest równie optymistyczna.
Dzieci postrzegają siebie jako osoby samodzielne w zakresie uczenia się zarówno w szkole macierzystej, jak i w szkole w szpitalu. Połowa z nich twierdzi, że daje sobie radę sama, pozostałe zaś na ogół także dają sobie radę, tylko
w niektórych przypadkach potrzebują pomocy (wyjątek stanowią tu dzieci najmłodsze, które potrzebują jej częściej). Wraz z poziomem samodzielności
dzieci odczuwają wyższy poziom zadowolenia z siebie (poczucie satysfakcji).
Są przekonane, że w najbliższych dniach raczej będą się uczyły w szkole
w szpitalu. Znaczna część z nich uważa, że za rok będzie się uczyła w szkole
w miejscu zamieszkania, a nie w szpitalu. Jednakże miewają pod tym względem wątpliwości (jedna trzecia dzieci nie wskazała, co będzie za rok).
Dzieci nie skupiają się tylko na swojej aktualnej sytuacji. Ich wyobrażenia na
temat przyszłości są jasno sprecyzowane. Bardzo wyraźnie to widać, gdy analizujemy ich wypowiedzi, w których dzielą się swoimi pomysłami na to, kim
będą. Prawie wszystkie dzieci mają sprecyzowane wyobrażenie dotyczące
swoich przyszłych zawodów. Twierdzą też, że w dorosłym życiu będą mogły
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robić wszystko (uważają tym samym, że choroba nie będzie ich w przyszłości ograniczać).
Ujawnianie podejścia zadaniowego widzimy także w obszarze dotyczącym
uczenia się, pamięci i koncentracji. Dzieci, bez względu na wiek, swoje doświadczenia w tym zakresie opisują w sposób wskazujący na to, że odczuwają pewne trudności w szkole, próbując sprostać roli ucznia. Jednakże te trudności nie są oceniane przez nie jako duże, gdyż do ich określenia dzieci używają
często sformułowań „czasem łatwo”/„czasem trudno”. Dzieci starsze mają
większe poczucie, że zadania szkolne, jak i praca domowa stanowią dla nich
pewną trudność. Można zatem sądzić, że funkcjonowanie w szkole dla dzieci
starszych jest obszarem, w którym doświadczają małej skuteczności w radzeniu
sobie z trudnościami.
Obszar niezależności w życiu codziennym
Samodzielność i niezależność w życiu codziennym
Doświadczenia dzieci w obszarze odnoszącym się do samodzielności i niezależności w codziennym funkcjonowaniu są przez nie różnie postrzegane. Wydaje się, że wiek, a także ograniczenie sprawności związane z chorobą mają tylko
częściowy wpływ na to, jak dzieci widzą swoją zależność czy też niezależność
od innych. Dostrzegają one pewne ograniczenia podczas wykonywania następujących czynności: dbanie o wygląd zewnętrzny, przygotowywanie
i spożywanie posiłków, udział w pracach domowych, dowolne przemieszczanie się w obrębie domu i poza nim, jak też przejawianie aktywności wymagającej wysiłku fizycznego dla przyjemności (sport, wyjazdy, wycieczki). Na
uwagę zasługuje fakt, że dzieci w przeważającej części postrzegają siebie
jako osoby samodzielne i niezależne. Bywa, że nie mogą wykonywać pewnych czynności, ale mimo to mogą o nich decydować. Przy czym doświadczanie ograniczeń podczas niektórych aktywności nie prowadzi do poczucia zależności od innych, jak też nie wpływa na poczucie satysfakcji (zadowolenia
z siebie), ponieważ dzieci nawet kiedy nie mogą czegoś wykonać same, to na
ogół twierdzą, że mogą o tym decydować. Najbardziej samodzielne i niezależne wszystkie dzieci czują się przy takich czynnościach, jak mycie, ubieranie
się oraz przemieszczanie się w obrębie domu/mieszkania. Dzieci z grupy najmłodszej czują się nieco mniej samodzielne i niezależne.
Na podstawie informacji uzyskanych od dzieci można sądzić, że znalazły
one sposób na dawanie sobie rady w zmaganiu się z trudnościami w zakresie
codziennych czynności. Mimo że przewidują, iż w najbliższych dniach ich
sytuacja się nie zmieni, co może mieć związek z pobytem w szpitalu, stosują
zadaniowe podejście, które ujawnia się w ich sposobie wyrażania zadowolenia z realizacji poszczególnych czynności pomimo doświadczanych trudności. Dotyczy to także tych czynności, z którymi nie radziły sobie samodzielnie.
Wówczas ich sposobem na dawanie sobie rady w takich sytuacjach jest prosze-
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nie innych o pomoc i przejawianie zadaniowego stosunku do codziennych zajęć.
Aktualnie dostrzegane ograniczenia nie stanowią dla nich przeszkody, aby postrzegać swoją przyszłość optymistycznie. Dzieci przewidują, że gdy będą dorosłe, osiągną pełną samodzielność i niezależność. Postępowanie zadaniowe
jest wzmacniane poprzez wyrażaną nadzieję w odniesieniu do przyszłości
szczególnie dalekiej (w dorosłym życiu).
Obszar społeczny
Kontakty z rówieśnikami
Dzieci oceniają swoje kontakty z rówieśnikami jako satysfakcjonujące
i od nich zależne, bez względu na to, czy chodzi o relacje z rówieśnikami ze
swojej szkoły macierzystej, ze szpitala, czy spoza nich. Przy czym pewnych
ograniczeń doświadczają w tym zakresie dzieci najmłodsze, które twierdzą, że
nie zawsze mogą o tych kontaktach decydować i samodzielnie je utrzymywać.
Dzieci starsze natomiast doświadczają ograniczeń jedynie w zakresie kontaktów
z rówieśnikami ze szpitala.
Swoją najbliższą przyszłość w tym obszarze dzieci oceniają raczej optymistycznie, choć wiele z nich wyraża swoje wątpliwości niezależnie od wieku.
Przewidują, że w najbliższych dniach ze względu na pobyt w szpitalu ich kontakty
prawdopodobnie będą się ograniczały do kręgu rówieśników właśnie ze szpitala.
Jednocześnie sądzą, że za rok, jak i w życiu dorosłym będą utrzymywać kontakty
z rówieśnikami spoza szkoły i szpitala oraz ze swojej szkoły macierzystej.
Udział w spotkaniach rodzinnych
Dzieci postrzegają uczestnictwo w spotkaniach rodzinnych jako satysfakcjonujące i raczej nie doświadczają ograniczeń w zakresie decydowania
o tych kontaktach oraz o samodzielnym braniu w nich udziału. Pewnych
ograniczeń doświadczają tylko dzieci z grupy najmłodszej. Przewidują, że
w przyszłości (za rok, jak i w życiu dorosłym) również będą doświadczały
samodzielności, niezależności w zakresie uczestnictwa w spotkaniach rodzinnych. Jedynie co do najbliższych dni, być może ze względu na pobyt w szpitalu, pojawia się u nich sporo niepewności na temat tego, jak będą wyglądały
kontakty z rodziną.
Wsparcie
Badane dzieci mają poczucie wsparcia w sytuacji bólu, trudności, zmęczenia, smutku, strachu oraz radości. Przewidują, że wsparcie to będą
otrzymywały w przyszłości. Natomiast nie potrafią jednoznacznie wskazać
osoby, która im go udziela. W wizji przyszłości niedalekiej (w najbliższych
dniach i za rok) w tej roli widzą głównie matkę. W przyszłości dalszej (dorosłe życie) oczekują wsparcia od innych członków rodziny, w mniejszym
stopniu od innych osób – przyjaciół, przyszłego partnera (męża, żony).
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Dzieci mają jasne wyobrażenie na temat tego, jakiego wsparcia potrzebują w różnych momentach. Swoje oczekiwania potrafią precyzyjnie przedstawić. Występują tu znaczne różnice między dziećmi z poszczególnych grup i wewnątrz grup. Dla jednych pomoc wiąże się z rozmową i obecnością bliskiej
osoby, dla innych zaś – z zapewnieniem ciszy i spokoju lub podaniem leku.
W zdecydowanej większości dzieci ze wszystkich grup nie określały, od kogo
oczekują konkretnych zachowań w sytuacjach, gdy potrzebują wsparcia.
Samoopis
Dzieci opisują siebie jako osoby lubiane, życzliwe, koleżeńskie, pomocne
i uczciwe. Zwłaszcza osoby z grupy najstarszej oceniają się pod tym względem bardzo pozytywnie, co zwraca uwagę i wymagałoby pogłębionych danych do interpretacji. Dzieci z grupy średniej są nieco bardziej krytyczne wobec siebie. Pozytywnie oceniły swoją uczciwość. Większość opisała siebie jako
osoby mądre i ładne. Jednakże cesze „ładny/-a”, pomimo pozytywnej oceny,
dzieci przypisały dość niską wartość punktową. Uważają także, że nie są postrzegane jako bardzo lubiane (dzieci z grupy najstarszej opisały siebie jako bardzo lubiane). Ambiwalentne opisy odnoszą się również do oceny pracowitości
i zaradności, dotyczy to zwłaszcza dzieci z grupy średniej.
*
Reasumując: obszarem, w którym dzieci nie widzą możliwości poradzenia sobie, jest ból i zmęczenie. Dzieci spodziewają się zmęczenia, którego również aktualnie doświadczają jako duże. Tym samym można stwierdzić, że nie mają wypracowanych sposobów pozwalających na dawanie sobie rady z tym doświadczeniem.
Dzieci mówiły o tym, że ból uniemożliwia im wykonywanie wielu podstawowych
czynności. Opisywały go jako „duży ból” lub „nie do wytrzymania”. Odnosi się
wrażenie, że przenika on każdą sytuację, w której uczestniczą. Dzieci wyrażały
nadzieję, że w dorosłym życiu tego bólu nie będzie.
Choroba jest dla dzieci przeszkodą nie do pokonania także w tej sferze życia,
która dotyczy możliwości uprawiania sportu i uczestniczenia w wycieczkach.
W pozostałych aktywnościach choroba jest dla nich stałym, utrudniającym wykonywanie życiowych zadań elementem, ale nie przeszkodą w tym, by czuć satysfakcję, doświadczać niezależności i samodzielności.
Dzieci biorące udział w badaniach nie postrzegają swojej sytuacji w takich
kategoriach jak cierpienie czy obniżenie wartości życia, beznadziejność, ograniczenie perspektyw życiowych. Widzą siebie jako osoby mogące dobrze funkcjonować i realizować role społeczne pomimo choroby, której skutków są świadome. Wyrażają poczucie zadowolenia z siebie i ze swojego życia, a także nadzieję
na dobre funkcjonowanie w przyszłości.
Po tym etapie budowania indywidualnych charakterystyk zaczęłam poszukiwać teoretycznego wyjaśnienia dotyczącego sposobu postrzegania swojego ży-
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cia przez badane dzieci chore. „Cebulowa teoria szczęścia” Janusza Czapińskiego (1994) pozwala najpełniej wyjaśnić uzyskane wyniki.
Można odnieść wrażenie, że subiektywna ocena jakości życia badanych dzieci ma związek z odczuwanym poczuciem szczęścia. Tym bardziej że autor „cebulowej teorii szczęścia” podkreśla, iż w psychologii jakość życia jest wartością
subiektywną, którą należy analizować w kategoriach indywidualnych potrzeb
jednostki, systemu wartości, jak też osiągniętych celów życiowych. Do podobnych wniosków prowadzi analiza danych zebranych w trakcie badań.
Zgodnie z „cebulową teorią szczęścia” jest ono konstrukcją zbudowaną
z trzech powiązanych ze sobą warstw:
1) warstwę najgłębszą stanowi „wola życia”, najmniej zależna od okoliczności
zewnętrznych, a przez to najbardziej stabilna. Pozwala ona na przetrwanie
najbardziej niekorzystnych sytuacji;
2) warstwę pośrednią stanowi ogólne zadowolenie z życia jako całości, wyrażające się pozytywną postawą tak wobec przeszłości (satysfakcja z przeszłego życia), jak i wobec przyszłości. Warstwa ta pozwala na aktywne zmaganie się
z trudnościami i sprzyja dążeniu do osiągnięcia celów. Omawiana tu postawa
jest mniej stabilna od woli życia i bardziej zależna od czynników sytuacyjnych;
3) warstwę najbardziej powierzchowną i najmniej jednolitą stanowią tzw. satysfakcje cząstkowe, tj. oceny poszczególnych dziedzin życia. Oceny te są najbardziej zmienne i w dużym stopniu zależą od okoliczności zewnętrznych.
Wydaje się, że fenomen podtrzymujący pozytywną ocenę jakości życia wyrażaną przez badane dzieci oparty jest na takim postrzeganiu własnej sytuacji
i własnych możliwości poradzenia sobie z nią, które przedstawionym tutaj doświadczanym konsekwencjom choroby nie przypisuje znaczenia blokującego
możliwość samorealizacji, zaspokajania potrzeb, wykonywania codziennych
zadań i obowiązków. Nie mamy tu do czynienia ze zniekształcaniem obrazu
własnej choroby w kierunku pomniejszania czy wyolbrzymiania jej negatywnych skutków.
Dzieci z całą wyrazistością dostrzegają ograniczenia w samodzielnym funkcjonowaniu, ale nie przypisują konsekwencjom choroby tak negatywnego znaczenia, jakie spotykamy w literaturze przedmiotu. Uwidacznia to ludzką potrzebę nadania swojemu życiu sensu poprzez odnalezienie w każdej sytuacji
możliwości samorealizacji. Dzieci widzą siebie i swoją sytuację pozytywnie,
gdyż postrzegają siebie jako osoby, które są w stanie pokonać trudności i przezwyciężyć ograniczenia.
Optymistyczne widzenie przyszłości wiąże się z oczekiwaniem, że uda się
zmobilizować siły i pokonać trudności niezależnie od tego, co przyniesie los
(mimo braku kontroli nad sytuacją). Ten nieco irracjonalny czynnik, który
wpływa na pozytywną ocenę jakości życia, to nadzieja, opierająca się w gruncie
rzeczy na dość solidnych podstawach. Dzieci budują swoje przekonanie o stanie
sił i możliwości poradzenia sobie z trudnościami życiowymi na realistycznej sa-
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moocenie i poczuciu wsparcia. Dzięki temu, że postrzegają otoczenie jako pomocne i dające oparcie, gotowe zaspokoić potrzeby (teraz i w przyszłości), wierzą, że mogą przetrwać nawet trudne sytuacje. Tym samym myśl o takich
sytuacjach nie napawa ich cierpieniem czy poczuciem beznadziejności. Utrudnieniom związanym z chorobą nadają sens trudności, które są możliwe do pokonania. Nadzieja jest źródłem pragnienia, by funkcjonować w dorosłym życiu
zgodnie z różnorodnymi rolami społecznymi, a nie z rolą pacjenta.
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Subiektywna ocena jakości życia dzieci z chorobą reumatyczną
Streszczenie
W artykule przedstawiono rozważania na temat subiektywnej oceny jakości życia dzieci
z chorobą reumatyczną w następujących obszarach: fizycznym, intelektualnym, niezależności
w życiu codziennym, społecznym oraz samoopisu. Przede wszystkim podjęto próbę poznania
dziecięcych doświadczeń, które odnoszą się do doznawanych trudności spowodowanych chorobą,
jak i tego, jakie znaczenia dzieci przypisują swoim ograniczeniom w poszczególnych obszarach
życia. Istotne w podjętych badaniach były także kwestie dotyczące tego, jak dzieci postrzegają
swoje własne zachowania wobec napotykanych trudności.
Słowa kluczowe: jakość życia, choroba reumatyczna, dzieci z chorobą przewlekłą, obszary
życia

Subjective ASSESSMENT of THE quality of life of children with
rheumatic disease
Abstract
This article presents deliberations regarding the subjective assessment of the quality of life of
children with rheumatic disease in the physical area, the intellectual area, independence in everyday life, in the social area and in a self-report. The main goal was to learn about the children’s
experiences regarding the difficulties caused by the disease and the meanings they attribute to
their limitations in different areas of life. How the children perceive their own behaviors in the
face of difficulties they encounter was also an important issue in the study.
Key words: quality of life, rheumatic disease, children with chronic disease, areas of life
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Pomoce dydaktyczne jako istotny element
w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku
Wprowadzenie
Do najważniejszych zadań edukacyjnych szkoły należy organizowanie i pobudzanie aktywności własnej uczniów w sposób optymalnie wspomagający ich
rozwój w każdym obszarze, zarówno poznawczym, jak i emocjonalno-społecznym. Warunki kształcenia zapewniające uczniom poczucie bezpieczeństwa
i akceptacji, umożliwiające rozwój zainteresowań, pobudzające ciekawość poznawczą i ambicję stanowią dla dzieci bardzo silną motywację do podejmowania
czynności sprzyjających uczeniu się. Aby szkoła stała się miejscem sukcesu,
niezbędne jest także uwzględnianie w organizacji działań edukacyjnych funkcjonalnych następstw rozmaitych trudności, problemów, jak również dysfunkcji,
które mogą występować u danego ucznia.
Osoby organizujące warunki kształcenia muszą znać i rozumieć konsekwencje danej niepełnosprawności oraz podjąć działania minimalizujące negatywne
skutki dysfunkcji (A. Korzon, 2011; M. Loska, 2012). Niepełnosprawność jako
źródło specyficznych potrzeb edukacyjnych jest ważnym stymulatorem powodującym konieczność zmian schematycznych rozwiązań, częstszych innowacji
w procesie edukacji oraz poszukiwania niestandardowych metod i form pracy
(E. Skrzetuska, 2012). Niewątpliwie do dysfunkcji wymagających pewnego
przekształcenia środowiska szkolnego, tak by uwzględniało indywidualne możliwości i potrzeby ucznia, należy brak lub osłabienie wzroku.
Niemożność lub znaczne ograniczenie odbioru informacji wzrokowych
wpływa negatywnie na korzystanie z materiałów edukacyjnych w standardowych formach, utrudnia orientację przestrzenną, samodzielne poruszanie się
i wykonywanie czynności życia codziennego (R. Walthes, 2005; K. Czerwińska, 2007b, 2007c; M. Kupisiewicz, 2013). Wzrok stanowi najbardziej precyzyj-

174

Kornelia Czerwińska

ny i dostarczający najwięcej informacji kanał zmysłowy, trudno jest więc w pełni skompensować jego brak, co staje się szczególnie widoczne w tworzeniu
aparatu pojęciowego u osób niewidomych. W literaturze przedmiotu wskazuje
się na występujące u tych osób trudności w prawidłowym kształtowaniu się pojęć naturalnych (N. Mikołajczak-Matyja, 2006, 2008; J. Konarska, 2012) oraz
problemy w nabywaniu i właściwym rozumieniu pojęć przestrzennych i (lub)
opisujących właściwości o charakterze czysto wizualnym (M. Paplińska, 2008a).
Mimo tych poważnych konsekwencji niewidzenia i słabowzroczności właściwa adaptacja otoczenia fizycznego, dostosowanie środków dydaktycznych, jak
również wprowadzenie swoistych rozwiązań metodycznych umożliwią pełne
wykorzystanie potencjału psychofizycznego ucznia z dysfunkcją wzroku i będą
sprzyjać osiągnięciu przez niego sukcesu edukacyjnego.
Adaptacja i dobór pomocy dydaktycznych – model teoretyczny
W ujęciu naukowo-badawczym problem adaptacji pomocy dydaktycznych
dla uczniów niewidomych i słabowidzących jest zagadnieniem stosunkowo nowym. Specjalnie opracowane materiały dydaktyczne były wprawdzie zawsze
obecne w praktycznym kształceniu osób z dysfunkcją wzroku, jednakże w publikacjach tyflopedagogicznych będących pierwszymi polskimi opracowaniami
metodycznymi zawarto jedynie ogólnikowe informacje na temat modyfikacji
standardowych środków (Z. Sękowska, 1985).
Pomimo – znacznego w ostatnim okresie – wzrostu zainteresowania teoretyków i badaczy zagadnieniami adaptacji materiałów dydaktycznych dla osób z dysfunkcją wzroku nie spotyka się w pozycjach fachowych pełnego opisu definicyjnego tego terminu. W literaturze tyflopedagogicznej nie podejmuje się prób
ścisłego zdefiniowania przywoływanego tu pojęcia adaptacji, w użyciu są natomiast ogólnikowe objaśnienia typu: „wykonanie w formach dostępnych percepcji
bezwzrokowej” (D. Helios, 2001, s. 3), „opracowanie materiałów odpowiadających indywidualnym strategiom uczenia się uczniów z dysfunkcją wzroku”
(R. Walthes, 2005, s. 132), „dostosowanie do formatu, jakim mogą posługiwać się
niewidomi użytkownicy” (B. Marek, 2008, s. 122), „dostosowanie materiałów dydaktycznych do możliwości percepcyjnych” (A. Waszkielewicz, 2008, s. 31).
Propozycję określenia zakresu znaczeniowego pojęcia adaptacji – wprawdzie
tylko w odniesieniu do materiałów graficznych – prezentuje Elżbieta Więckowska
(2009a, s. 8–9), która adaptowanie rozumie jako „przeredagowanie do konwencji
odpowiedniej dla niewidomego oraz dostosowanie gęstości informacji i sposobu
jej prezentowania do potrzeb niewidomego i słabowidzącego czytelnika”. Od adaptacji, ujmowanej jako szereg czynności mentalnych ukierunkowanych na analizę
percepcyjnej dostępności danego materiału dla osób z dysfunkcją wzroku oraz
propozycję zmian w obrębie jego formy i treści, autorka ostro oddziela samo wprowadzenie tych zmian, które nazywa „przetworzeniem”. Zaletą wydzielenia ada-
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ptacji i technicznego przetworzenia jako dwóch odrębnych, następujących po sobie procesów jest położenie nacisku na rolę dogłębnej, merytorycznej oceny
danego materiału przed podjęciem jakiejkolwiek ingerencji w jego obszarze. Takie
stanowisko zapobiega szkodliwym działaniom adaptacyjnym zgodnym z ich potocznym rozumieniem, czyli samej zmianie formatu pomocy w postaci jej uwypuklenia lub powiększenia. Z drugiej zaś strony, pełne oddzielenie tych dwóch procesów w praktyce często okazuje się niemożliwe, gdyż w pewnych przypadkach
np. wykonanie rysunku dotykowego techniką kolażu, namysł nad zastosowaniem
określonych zmian jest przeprowadzany równocześnie z działaniami technicznymi pozwalającymi adaptatorowi na bieżącą ocenę percepcyjnej dostępności różnych rozwiązań i ostateczny wybór optymalnej wersji; ponadto po przetworzeniu
następuje najczęściej powrót do analizy charakteru pomocy tyflodydaktycznej
i niejednokrotnie powtórne jej zmodyfikowanie. Z tych powodów bardziej wskazane wydaje się traktowanie działań technicznych jako jednego z końcowych etapów szeroko ujmowanego procesu adaptacji.
W proponowanym modelu (K. Czerwińska, 2008a, 2008b) adaptacja będzie
więc rozumiana jako złożony proces obejmujący szereg działań mentalnych
i praktycznych zmierzających do dostosowania całości lub elementów materiału
dydaktycznego do możliwości percepcyjnych osób niewidomych i słabowidzących z zachowaniem w możliwie najwyższym stopniu wierności oryginałowi.
Za punkt wyjścia tak rozumianego procesu adaptacji uznać należy analizę
celu i charakteru danej pomocy dydaktycznej; konieczne jest więc dokładne
ustalenie zakresu informacji, jakie mają zostać przekazane na podstawie tej
ostatniej, lub umiejętności, których uczeń nabywa i które rozwija lub doskonali, posługując się tą pomocą. Przedstawione tu działania zapobiegają błędnemu
wyborowi sposobu modyfikacji, który mógłby zmienić sens merytoryczny i cel
danej pomocy lub stopień trudności wykonywanego zadania. Warunkiem właściwego zrealizowania tego etapu adaptacji jest rzetelna wiedza merytoryczna
z dziedziny nauki, której dotyczy analizowany materiał, jak również wiedza metodyczna na temat poprawnego jego wykorzystania w procesie dydaktycznym.
Kolejną fazę procesu adaptacji stanowi ocena potrzeb i możliwości edukacyjnych
uczniów z dysfunkcją wzroku, dla których środek dydaktyczny jest modyfikowany. W przypadku, gdy nie jest możliwe zindywidualizowanie opracowanego
materiału (np. adaptacja podręczników), należy się opierać na ogólnych wskazaniach dotyczących właściwości percepcji dotykowej (uczniowie niewidomi)
lub cech osłabionego widzenia (uczniowie słabowidzący); w takiej sytuacji staje
się prawdopodobne, że już zaadaptowana pomoc dydaktyczna będzie wymagała
podjęcia dodatkowych czynności modyfikacyjnych mających na celu jej pełne
dostosowanie do potrzeb konkretnej osoby. Jeżeli zaś adaptator opracowuje pomoce dydaktyczne dla uczniów niewidomych i słabowidzących, których diagnoza indywidualnych strategii uczenia się jest mu znana, powinien uwzględnić
jej wyniki, zwracając szczególną uwagę na takie informacje, jak m.in.: poziom
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funkcjonalnych możliwości wzrokowych, stopień biegłości w czytaniu tekstów
w brajlu, sprawność w czytaniu grafiki dotykowej, umiejętność stosowania
pomocy słuchowych, dotychczasowe doświadczenia w korzystaniu z pomocy
opracowanych według określonych strategii adaptacyjnych i związane z nimi
preferencje. Realizacja tego etapu procesu adaptacyjnego wymaga więc kompetencji tyflopedagogicznych, umożliwiających adaptatorowi właściwą interpretację danych zamieszczonych w funkcjonalnym opisie specyficznych potrzeb
edukacyjnych przyszłych użytkowników przygotowywanego materiału; można
przypuszczać, że w wielu przypadkach adaptator będzie zmuszony sam dokonać
funkcjonalnej oceny możliwości edukacyjnych danego ucznia i określić jego potrzeby w zakresie przystosowania materiałów dydaktycznych.
Trzecia faza procesu adaptacji obejmuje określenie wszystkich możliwości
dostosowania pomocy bez oceny i wartościowania poszczególnych rozwiązań.
Materiały szkolne lub ich elementy niedostępne dla uczniów z dysfunkcją wzroku mogą być im udostępnione w rozmaitych postaciach, np. oryginalna ilustracja może być zastąpiona rysunkiem wypukłym wykonanym w różnych technikach, opisem słownym, obrazkiem dźwiękowym. Decyzja o zastosowaniu
konkretnych, jednej lub kilku, strategii adaptacyjnych podejmowana jest w fazie
następnej, w której ściśle określone zostają też kryteria wyboru; na plan pierwszy powinny się wysuwać względy merytoryczne, jak możliwa do uzyskania
wysoka jakość danej adaptacji (optymalna liczba przekazywanych informacji,
czytelność, trwałość i atrakcyjność materiału) czy możliwość zastosowania
określonej pomocy w pracy z większą grupą uczniów. Piąte stadium postępowania adaptacyjnego polega na wprowadzeniu technicznych zmian w formie danego materiału, a więc jest to etap odpowiadający procesowi określanemu przez
Więckowską (2009a) jako „przetworzenie”. Wymogiem koniecznym do realizacji tego etapu jest posiadanie praktycznych umiejętności dokonywania zmian
adaptacyjnych, m.in. znajomość i sprawna obsługa specjalistycznych urządzeń,
zdolności manualne i plastyczne. Proces adaptacyjny zamyka ocena poprawności dokonanego przystosowania, która może się odbywać poprzez weryfikację
efektywności zaadaptowanej pomocy dydaktycznej w procesie nauczania-uczenia albo drogą konsultacji eksperckich. W pierwszym przypadku źródłem wiedzy o skuteczności adaptacji są informacje zwrotne uzyskiwane od nauczyciela
i uczniów, w drugim zaś – ekspertyzy interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, przy czym pożądane jest, aby opinie te były formułowane na podstawie
wyników przeprowadzonych badań naukowych testujących poprawność zastosowanych rozwiązań adaptacyjnych. Ewaluacja wykazująca niskie oceny zaadaptowanego materiału implikuje konieczność powrotu do wcześniejszych faz,
w skrajnych sytuacjach – do etapu pierwszego (K. Czerwińska, 2008a, 2011b).
Przedstawiony tu proces adaptacji zobrazowany jest na schemacie 1.
Zaprezentowany opis tworzy teoretyczny model przebiegu procesu adaptacji,
w którym granice między poszczególnymi fazami są dość płynne, a dwa pierw-
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sze stadia mogą, w odniesieniu do niektórych typów środków dydaktycznych,
przebiegać w odmiennej kolejności. Szeroki zakres wiedzy teoretycznej z różnych dziedzin i liczne kompetencje praktyczne są w działaniach adaptacyjnych
niezbędne, dlatego powinny być podejmowane w formie pracy zespołowej.

Schemat 1. Etapy procesu adaptacji pomocy dydaktycznych do potrzeb osób z dysfunkcją
wzroku
Źródło: opracowanie własne na podst. K. Czerwińska (2008a).

Interesujące rozwiązania w zakresie przystosowania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących znaleźć można w proponowanym przez
Donatę Kończyk (2008) ogólnym schemacie postępowania adaptacyjnego,
w którym wyróżnionych zostało sześć etapów: trzy pierwsze obejmują analizę
opracowywanego materiału pod kątem możliwych działań dostosowawczych
oraz ustalenie szczegółowych założeń planowanej adaptacji, kolejne zaś dotyczą
praktycznej realizacji przyjętych strategii i ewaluacji poprawności przeprowadzonych działań. Taki proces adaptacji przedstawiony jest na schemacie 2. Analiza prezentowanego schematu wskazuje na znaczne jego zbieżności z koncepcją
adaptacji opracowaną przez Kornelię Czerwińską (2008a, 2008b, 2011b), jak
również z propozycją Elżbiety Więckowskiej (2009a). We wszystkich tych ujęciach nacisk został położony na rozbudowaną fazę umysłowych czynności analitycznych ukierunkowanych na znalezienie najbardziej efektywnych technik
i metod dostosowania przekazu merytorycznego do potrzeb percepcyjnych osób
niewidomych i słabowidzących; następujące po tym etapie techniczne przetworzenie materiału stanowi proste następstwo przyjętych wcześniej rozstrzygnięć.
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W omawianej propozycji pewne wątpliwości może jednak budzić fakt, że konsultacje planowanych zmian z nauczycielem, dysponującym odpowiednią wiedzą przedmiotową i dydaktyczną, nie są traktowane obligatoryjnie, lecz jedynie
zalecane w przypadku opracowywania niektórych materiałów dydaktycznych,
takich jak podręczniki. Pozostawienie adaptatorowi swobody wyboru w korzystaniu z pomocy eksperta, jak również przewidywanie takich ewentualnych
konsultacji już po opracowaniu szczegółowych założeń adaptacji konkretnego
materiału dydaktycznego, może zwiększać ryzyko wystąpienia błędów merytorycznych w wersjach zmodyfikowanych.

Schemat 2. Etapy procesu adaptacji pomocy dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących
wg Donaty Kończyk
Źródło: opracowanie własne na podst. D. Kończyk (red.) (2008).

Współczesny katalog pomocy tyflodydaktycznych
Pomoce dydaktyczne są niezwykle ważnym elementem systemu kształcenia
uczniów z niepełnosprawnością. Umożliwiają lub ułatwiają im poznanie rzeczywistości, szczególnie w przypadku zaburzeń określonego kanału percepcji
(Z. Gajdzica, 2011).
Podstawowym zadaniem pomocy tyflodydaktycznych jest dostarczenie jak
największej liczby danych, które nie są samorzutnie percypowane w sytuacji
osłabionego widzenia czy jego braku. Dane te – po odpowiednim przetworzeniu
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– zostają włączone do struktur poznawczych, przyczyniając się tym samym do
budowania w umyśle osoby z dysfunkcją wzroku wiarygodnych i reprezentatywnych modeli rzeczywistości. Dzięki zastosowaniu właściwych środków dydaktycznych następuje więc proces kompensacji zmysłowej, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzrokową (T. Majewski,
2002; R. Walthes, 2005).
Z uwagi na stopień przystosowania materiału do właściwości dysfunkcji
wzroku wyróżnia się następujące kategorie pomocy dydaktycznych (S. Jakubowski, 2005, s. 158):
–– pomoce ogólnie dostępne, możliwe do wykorzystania w tyflodydaktyce bez
żadnych dodatkowych oznakowań i modyfikacji,
–– pomoce powszechnie stosowane, jednak wymagające adaptacji do potrzeb
percepcyjnych uczniów z dysfunkcją wzroku,
–– pomoce wyprodukowane specjalnie dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przykładami pomocy z pierwszej grupy mogą być realia, konkretne obiekty
wykorzystywane do pokazu i polisensorycznej obserwacji. Szczególnie liczna wydaje się druga kategoria środków dydaktycznych, gdyż z uwagi na realizację tej
samej podstawy programowej istnieje uzasadnione wskazanie metodyczne do korzystania w tyflodydaktyce z materiałów standardowych; aby mogły być one użyteczne dla niewidomego czy słabowidzącego ucznia, konieczna jest ich adaptacja
i przetworzenie na formaty alternatywne. Do tej grupy pomocy mogą należeć rysunki wypukłe, teksty w wersji dotykowej i słuchowej, obrajlowione przyrządy
geometryczne. Trzecią z wyróżnionych grup stanowią przede wszystkim materiały służące nabyciu umiejętności swoistych dla niewidzenia lub słabowzroczności,
np. pomoce stosowane w nauce brajla, jak kostki, klocki, piórniki brajlowskie, czy
w nauce bezwzrokowego rysowania, jak rysownice, folie, kredki brajlowskie.
Zarówno dla analiz teoretyczno-badawczych, jak i celów praktycznych przydatną klasyfikacją pomocy tyflodydaktycznych jest podział ze względu na wykorzystywanie zmysłów, który pozwala wyróżnić następujące kategorie:
–– materiały przekazujące informacje drogą wzrokową – tzw. zaadaptowane pomoce wizualne,
–– materiały bazujące na kanale dotykowym – tzw. pomoce dotykowe,
–– materiały, z których korzysta się za pomocą słuchu – tzw. pomoce dźwiękowe.
Systematyzacja ta spełnia w dużej mierze warunek rozłączności, ponadto
w pełni odpowiada funkcjonalnemu ujęciu niepełnosprawności wzrokowej,
zgodnie z którym o statusie ucznia decyduje rodzaj kanału sensorycznego wykorzystywanego w procesie uczenia się. Z uwagi na znaczenie i popularność
przedstawionego podziału omówienie właściwości poszczególnych typów pomocy tyflodydaktycznych oparto właśnie na tej klasyfikacji.
Zgodnie z zapoczątkowanym już w latach 60. XX w. nurtem rehabilitacji
wzroku osób słabowidzących za jeden z podstawowych celów rewalidacyjnych
w ich edukacji uznaje się rozwijanie umiejętności posługiwania się posiadanymi
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możliwościami wzrokowymi. Udowodniono, że wykorzystywanie osłabionego
widzenia nie jest szkodliwe dla stanu układu wzrokowego i ogólnej kondycji
zdrowotnej, a ponadto przyczynia się do zwiększenia sprawności w odbiorze
i interpretacji bodźców wzrokowych, przez co ułatwia funkcjonowanie w wielu
dziedzinach życia (A. Adamowicz-Hummel, 2001, 2008). Mimo że dysfunkcja
wzroku uszkadza odbiór informacji wizualnych, czyniąc go niejednokrotnie powolnym, męczącym i niepełnym, możliwość pozyskania nawet fragmentarycznych czy zniekształconych danych wzrokowych ma znaczenie poznawcze
(T. Majewski, 2002).
Konieczne jest więc stwarzanie takich warunków edukacyjnych, które pozwalałyby osobom z dysfunkcją wzroku na swobodny wybór technik pracy
w zależności od aktualnie występujących czynników osobistych i środowiskowych oraz rodzaju i celu podejmowanej aktywności (R. Walthes, 2005). Olbrzymie zróżnicowanie następstw funkcjonalnych schorzeń i uszkodzeń układu
wzrokowego powoduje, że w pewnych sytuacjach jest to działanie na bazie informacji wzrokowych, w innych zaś – informacji dotykowych lub słuchowych,
a niekiedy poprzez połączenie tych modalności. Do podstawowych strategii rehabilitacyjno-edukacyjnych zmierzających do ułatwienia odbioru informacji
wzrokowych zalicza się adaptację pomocy dydaktycznych, modyfikację warunków zewnętrznych oraz zastosowanie optycznych i nieoptycznych pomocy technicznych. Dotychczas przeprowadzone analizy badawcze oraz doniesienia
z praktyki szkolnej nie pozwalają na dokonywanie autorytarnych rozstrzygnięć
co do większej efektywności którejkolwiek spośród wymienionych strategii
(M. Fedorowicz, 2002; E. Skrzetuska, 2005). Aktualnie przyjmuje się więc za
optymalne rozwiązanie stosowanie wszystkich znanych sposobów ułatwiających odbiór informacji wzrokowych i ocenę ich skuteczności w odniesieniu do
indywidualnej sytuacji danego ucznia.
Heterogeniczność możliwości wzrokowych typowa dla populacji osób z dysfunkcją wzroku uniemożliwia stworzenie idealnego wzorca pomocy wizualnej.
Podstawą opracowania materiałów wzrokowych powinna być więc zawsze indywidualna ocena konkretnego odbiorcy dotycząca funkcjonalnego widzenia
(K. Czerwińska, 2007a; B. Golemba, 2007). Stwierdzono jednak, że istnieją
pewne ogólne właściwości środków dydaktycznych, które odgrywają znaczącą
rolę w percypowaniu informacji wizualnych; są to: wielkość, barwa, kontrast
oraz struktura rozumiana jako liczba i rozmieszczenie poszczególnych elementów składających się na dany materiał.
Modyfikacja wielkości materiałów przeznaczonych dla osób słabowidzących
nabiera priorytetowego znaczenia w tyflodydaktyce, gdyż następstwem funkcjonalnym większości schorzeń i uszkodzeń układu wzrokowego jest obniżenie ostrości wzroku przejawiające się zmniejszeniem zdolności spostrzegania drobnych
elementów. Z uwagi na zależność, zgodnie z którą im większy obiekt, tym większy jego obraz na siatkówce oka, osoby słabowidzące lepiej percypują wzrokowo
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przedmioty duże niż małe (A. Adamowicz-Hummel, 2010). Ta podstawowa zasada znajduje odzwierciedlenie w potocznym rozumieniu pomocy dydaktycznych
dla słabowidzących jako tych materiałów, które zostały po prostu powiększone;
uproszczenie istoty procesu adaptacji wizualnych środków dydaktycznych widoczne bywa również w pozycjach fachowych, gdzie podręczniki oraz inne opracowania tekstowe i graficzne określa się mianem „w powiększonym druku”. Tymczasem
samo powiększenie całości pomocy dydaktycznej czy też jej elementów składowych nie tylko nie gwarantuje praktycznej użyteczności tak zmodyfikowanego materiału dla słabowidzącego użytkownika, lecz nawet może generować dodatkowe
trudności w odbiorze wzrokowym. Szczególnie zauważalne jest to w przypadku
kolorowych materiałów rysunkowych, które zastąpione czarno-białymi kserokopiami w powiększonym formacie stają się trudniejsze do rozpoznania niż w wersjach oryginalnych (A. Piskorska, T. Krzeszowski, B. Marek, 2008). Negatywnymi
konsekwencjami samego powiększenia obrazków bez dodatkowego opracowania,
obejmującego m.in. usunięcie zbędnych elementów, zwiększenie kontrastu i odległości między poszczególnymi elementami, zastąpienie bogatego tła jednolitym
itp., są: uwypuklenie niepotrzebnych, dodatkowych zabrudzeń graficznych powstałych przy produkcji oryginalnego materiału (A. Tomaszewska, 2008) oraz obniżenie czytelności poprzez prezentację obiektów w nienaturalnej wielkości i o niskim
stopniu nasycenia barw (J. Pachulska-Karska, 2001). Zwiększenie rozmiarów materiałów edukacyjnych musi być więc ściśle zintegrowane z czynnościami adaptacyjnymi dotyczącymi ich pozostałych właściwości. Ponadto należy wziąć pod uwagę,
że istnieją schorzenia układu wzrokowego nieuszkadzające samej ostrości wzroku;
w przypadku osób z tego rodzaju schorzeniami powiększenie będzie utrudniało
spostrzeganie wzrokowe, czyniąc je fragmentarycznym i długotrwałym. Zmianę
samej wielkości obserwowanych przedmiotów uważa się w tyflodydaktyce za stosunkowo łatwą do uzyskania; poza techniczną modyfikacją rozmiarów danego materiału możliwe jest również zastosowanie powiększających pomocy optycznych,
optoelektronicznych lub informatycznych, a także zmniejszenie odległości między
obiektem a obserwatorem (A. Adamowicz-Hummel, 2010). Zdecydowanie bardziej
złożonych zabiegów wymaga osiągnięcie pożądanych parametrów innych właściwości pomocy dydaktycznych dla osób słabowidzących.
Kolor i kontrast to cechy obiektów wzrokowych w dużym stopniu decydujące
o poziomie trudności w odbiorze i interpretacji danych. Kolor poddawany jest na
ogół analizie w kontekście takich atrybutów percepcyjnych, jak odcień, jasność
i nasycenie (A. Artidi, 2001). O ile odcień pozwala na językową identyfikację
konkretnej barwy, o tyle nasycenie wyznacza jej intensywność i czystość, jasność określa zaś stopień zbliżenia danego koloru do bieli, czyli jego tzw. świet
listość. Kontrast rozpatrywany jest natomiast jako różnica jasności między dwoma sąsiadującymi ze sobą obszarami (A. Adamowicz-Hummel, 2010). Umiejętne
zastosowanie kontrastu i wskazówek kolorystycznych w wykonaniu pomocy
dydaktycznych ułatwia ich wykorzystanie w procesie nauczania i uczenia się
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osób z dysfunkcją wzroku. Widoczność obiektu zwiększa się m.in. dzięki użyciu
mocno nasyconych barw, zastosowaniu wysokiego kontrastu wewnętrznego
w obrębie materiału lub kontrastu zewnętrznego zachodzącego między obiektem a jego tłem. Podkreśla się znaczenie kontrastu kolorystycznego, który nawet
w sytuacji niezdolności rozróżniania barw umożliwia identyfikację obiektów na
podstawie różnic ich jasności. Preferencje osób słabowidzących w zakresie stosowania barw i kontrastów są mocno zróżnicowane, dlatego w literaturze fachowej odnaleźć można obszerne katalogi przykładowych zestawień kolorystycznych, które mogą się okazać efektywne dla danej osoby (m.in. A. Artidi, 2001;
J. Witczak-Nowotna, 2003; M. Michnowska, 2007; D. Kończyk, 2008).
Niezwykłą rolę w praktycznej użyteczności pomocy dydaktycznych dla osób
słabowidzących odgrywa optymalna liczba i właściwe rozmieszczenie elementów
składowych danego materiału. Określenie właściwych parametrów tej cechy
obiektów dydaktycznych jest mocno utrudnione z dwóch zasadniczych powodów.
Po pierwsze, heterogeniczny charakter potrzeb i możliwości wzrokowych osób
słabowidzących uniemożliwia jednoznaczne rozstrzygnięcie, jaka liczba informacji i jakie ich ustrukturyzowanie w odniesieniu do określonych rodzajów środków
dydaktycznych będzie najbardziej odpowiednie. Po drugie, działania odnoszące
się do tych właściwości nie są jedynie zmianą formy pomocy dydaktycznej, lecz
stanowią ingerencję w jej zawartość merytoryczną. Przykłady takich trudności
podaje Antonina Adamowicz-Hummel (2008): uczytelnianie map na potrzeby
ucznia słabowidzącego oznacza najczęściej redukcję liczby informacji w stosunku
do oryginału, adaptacja reprodukcji dzieła sztuki – zmianę jego artystycznego
kształtu. Niezależnie jednak od powyższych utrudnień w literaturze przedmiotu
wskazuje się na pewne ogólne wytyczne dotyczące takiego konstruowania wzrokowych materiałów dydaktycznych, które ułatwia ich odbiór; chodzi tu o dobór
pomocy o prostym kształcie i zwartej strukturze, rezygnację z pomocy wieloelementowych lub usunięcie tych ich części, które nie przekazują informacji istotnych z punktu widzenia merytorycznego celu danego materiału, zachowanie ładu,
symetrii, logiki i przejrzystości w rozmieszczaniu poszczególnych elementów, troskę o stałość i powtarzalność w zakresie przyjętych rozwiązań (m.in. J. Witczak-Nowotna, 2003; B. Golemba, 2007; M. Szyperska, 2008).
Oprócz wielkości, koloru, kontrastu i struktury istotnymi czynnikami rzutującymi na czytelność materiałów dydaktycznych są: ich statyczność, czas i miejsce ekspozycji oraz oświetlenie. W tyflodydaktyce zaleca się dostosowanie czasu obserwacji i korzystania z pomocy do indywidualnych potrzeb osoby
z dysfunkcją wzroku oraz uzupełnianie pokazu zjawisk dynamicznych dodatkowymi informacjami słownymi (R. Walthes, 2005; K. Czerwińska, 2007d, 2011a).
W szczegółowych analizach właściwości i funkcji wzrokowych pomocy tyflodydaktycznych najwięcej uwagi poświęcono opracowaniom tekstowym i graficznym. Za istotne dla czytelności materiału tekstowego elementy uznaje się czcionkę (wielkość, rodzaj, kolor, kontrast), gęstość tekstu (odstępy między znakami,
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wyrazami i wierszami), papier (kolor, grubość, połysk) i marginesy. Przegląd badań dokonany przez Małgorzatę Fedorowicz (2002) wskazuje, że wielkość druku
nie stanowi głównego determinantu czytelności tekstu. Za bardziej czytelne uważa się czcionki bezszeryfowe, których zaletą jest jednakowa grubość linii, prosty
kształt liter, szerokie światło między poszczególnymi elementami znaku (tamże;
J. Knychała, 2008). Decyzję o zastosowaniu określonej barwy czcionki podejmuje
się równocześnie z wyborem papieru, tak aby uzyskać możliwie wysokie zestawienie kontrastowe druku i tła. W krajowych publikacjach dla osób słabowidzących na ogół stosuje się papier w odcieniu kości słoniowej lub złamanej bieli,
o zwiększonej nieprzeźroczystości i matowości, oraz czcionkę o silnym natężeniu
w kolorze grafitowym, czarnym, granatowym lub ciemnozielonym (M. Fedorowicz, 2002; M. Szyperska, 2008). Opinie na temat układu graficznego tekstu nie
są zgodne. W literaturze przedmiotu można spotkać zarówno wskazówki sugerujące zwiększanie spacji i interlinii (A. Adamowicz-Hummel, 2010), jak i zalecenia
zachowania takich odstępów między literami i wyrazami, jakie przyjęte są dla
danych krojów i wielkości czcionek, oraz nieznacznego poszerzania odstępów
między wierszami (M. Fedorowicz, 2002). Rekomenduje się zastosowanie szerokich marginesów ułatwiających korzystanie z pomocy optycznych i nieoptycznych, jednak szczegółowe wskazówki odnośnie do parametrów poszczególnych
rodzajów marginesów bywają odmienne. Natomiast ogólne wytyczne edytorskie
dotyczące materiału ilustracyjnego są u większości autorów zbliżone. Uważa się,
że zarówno kolorowe, jak i czarno-białe rysunki powinny mieć wyraźnie zaznaczone kontury, zachowywać stosowną odległość od tekstu i krawędzi strony;
w doborze ilustracji należy się kierować przede wszystkim ich walorami informacyjnymi, nie zaś ozdobnym charakterem. W przypadku publikacji zwartych podkreśla się konieczność uwzględnienia wygody słabowidzącego użytkownika poprzez ograniczenie objętości poszczególnych tomów do ok. 200 stron oraz
stosowanie formatu nieprzekraczającego A4 (tamże).
Według specjalistów z Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego właściwie opracowany materiał musi zawierać
wszystkie teksty, polecenia, instrukcje, zadania, ćwiczenia, elementy graficzne
itp. o treści odpowiadającej oryginałowi w formie dostosowanej do percepcji
osoby niepełnosprawnej wzrokowo; w sytuacji, gdy postać danego elementu nie
może być zmodyfikowana do potrzeb odbioru bezwzrokowego lub z osłabionym
widzeniem, konieczne jest poinformowanie niepełnosprawnej osoby o występowaniu tego elementu w wersji standardowej. W zaadaptowanej pomocy dydaktycznej powinny się znaleźć elementy służące jej wykorzystywaniu zgodnie ze
wskazówkami przyjętymi w oryginale, a więc takie same oznaczenia stron i kolejnych części materiału (P. Wdówik, 2008b). Przygotowane zgodnie z tymi
ogólnymi wytycznymi środki dydaktyczne mogą być z powodzeniem stosowane
w edukacji inkluzyjnej i integracyjnej, gdyż w pełni odpowiadają merytorycznej
i metodycznej zawartości materiałów standardowych.
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Niedobory w odbiorze danych sensorycznych wynikające z uszkodzenia widzenia mogą być skutecznie kompensowane drogą dotykową. Małgorzata Paplińska (2004) podkreśla, że dla osoby niewidomej, tak dorosłego, jak i dziecka,
informacja dopływająca z receptorów dotykowych jest warunkiem niezbędnym
do jakościowego poznawania przedmiotów i cech specyficznych najbliższego
otoczenia. Spostrzeganie dotykowe umożliwia rozpoznanie i określenie podstawowych właściwości obiektów, takich jak kształt, wielkość, konsystencja, ciężar, faktura, temperatura, pozwala na dokładną analizę struktury percypowanego materiału, dostarcza bazy do wykształcenia odpowiednich wyobrażeń i pojęć.
Przetwarzane wrażenia dotykowe, integrowane z danymi pochodzącymi z innych modalności sensorycznych oraz dotychczasowymi doświadczeniami poznawczymi osoby niewidomej, przyczyniają się do tworzenia prawidłowej reprezentacji rzeczywistości. Percepcja dotykowa ma jednak swoje ograniczenia
(T. Majewski, 2002; M. Paplińska, 2004), ponieważ:
–– wymaga bezpośredniego kontaktu z obiektem,
–– przebiega w sposób fragmentaryczny, stąd poznawanie jest powolne i utrudnione, gdyż odbywa się od szczegółu do syntezy i uogólnienia,
–– liczba elementów percypowanych w jednym akcie spostrzeżeniowym jest
ograniczona.
Przedstawione tu właściwości poznania dotykowego brane są pod uwagę
podczas opracowywania i produkcji taktylnych pomocy dydaktycznych tworzonych specjalnie dla osób niewidomych, jak i w procesie przetwarzania materiałów standardowych na formaty dotykowe. Spośród podstawowych cech informacji specjalnie przystosowanej do odczytu za pomocą dotyku Henryk Rzepka
(2007, s. 18) wymienia:
–– metodycznie uporządkowany sposób rozmieszczenia małych, dobrze rozróżnianych znaków, pozwalający na ich szybką identyfikację,
–– jednorodność zastosowanych znaków ułatwiającą rozpoznanie i odrzucenie
innych, nieistotnych informacji,
–– obojętny dla wrażeń dotykowych charakter materiału wykorzystanego do
przekazu informacji dotykowej.
Niespełnienie wymienionych wymogów obniża wartość poznawczą pomocy
tyflodydaktycznej. Odczyt chaotycznie rozmieszczonych, zbyt licznych lub słabo
zróżnicowanych informacji dotykowych jest trudny, powolny i męczący dla niewidomego użytkownika. Duża liczba zakłóceń wynikająca z nierówności, zabrudzenia czy właściwości termicznych dotykanej powierzchni zniekształca odbierane
informacje, a w skrajnych przypadkach może całkowicie uniemożliwić korzystanie z danego materiału. Dbałość o przyjazny percepcji dotykowej charakter pomocy dydaktycznych jest niezbędna, gdyż proces poznania dotykowego jest zawsze
trudniejszy i bardziej obciążający niż percepcja wzrokowa. Prawidłowo wykonane i atrakcyjne środki dydaktyczne będą łagodziły te utrudnienia, tym samym
zwiększając ciekawość poznawczą i motywację do uczenia się.
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Opracowania tyflopedagogiczne dotyczące taktylnych pomocy tyflodydaktycznych najczęściej koncentrują się na opisie doboru przedmiotów naturalnych
oraz właściwościach materiałów tekstowych i graficznych. Renate Walthes (2005)
zaleca, aby dobierając i projektując środki służące poznaniu dotykowemu,
uwzględniać takie ich cechy, jak struktura powierzchni, jednoznaczność formy,
konsystencja, wielkość, układ i porządek, ciężar, zapach i smak. Także właściwości wizualne danego materiału uważa za istotne, ze względu na możliwość ich
częściowego odbioru nawet przez uczniów posługujących się w sposób dominujący technikami stricte dotykowymi, np. uczeń nie rozpoznaje wzrokowo kształtu
przedmiotu, ale może zidentyfikować jego kolor. Poznanie dotykowe naturalnych
obiektów zawsze łączy się z odbiorem informacji z innych modalności zmysłowych, zatem dobierając dane realia dla osób niewidomych, należy analizować
właściwości tych pierwszych w sposób kompleksowy. W przypadku zetknięcia się
po raz pierwszy z obiektem należącym do określonej kategorii wskazany jest wybór jak najbardziej typowego jej przedstawiciela – tzw. prototypu; sprzyja to
kształtowaniu właściwych wyobrażeń i ułatwia stosowanie porównań i analogii
w procesie nabywania pojęć (K. Czerwińska, 2007d, 2011a). Stosowanie tak ujmowanych przedmiotów naturalnych i ich modeli przestrzennych wskazane jest na
wszystkich etapach edukacji osoby z dysfunkcją wzroku.
Podstawę w opracowywaniu materiałów tekstowych dostosowanych do odczytu za pomocą dotyku stanowi alfabet brajla, umożliwiający przygotowanie
publikacji zarówno w wersjach drukowanych, jak i elektronicznych. Książki
przeznaczone dla niewidomego czytelnika są obecnie rozumiane jako zwarte
lub periodyczne publikacje o cechach wydawniczo-formalnych odpowiadających specyfice percepcji bezwzrokowej; treść takich publikacji, ich typologia
i funkcje są takie same jak w tradycyjnych opracowaniach (M. Czerwińska,
2005). Wydawnictwa brajlowskie różnią się więc od konwencjonalnej książki
czarnodrukowej głównie tym, że treść jest tutaj przedstawiona za pomocą systemu pisma punktowego, co prowadzi do ich bardzo dużych formatów i znacznej
objętości. Analiza literatury fachowej (m.in. M. Fedorowicz, 2002; M. Czerwińska, 2005; H. Rzepka, 2007) wskazuje, że do typowych właściwości polskich
książek brajlowskich należą:
–– format zbliżony do B4 (najczęściej są to rozmiary 23 × 31,5 lub 35 × 25),
–– blok książki szyty, wklejony w tekturowo-płócienną okładkę, na której
umieszczane są pismem czarnodrukowym podstawowe informacje o pozycji,
karta tytułowa w brajlu,
–– wielotomowość, średnia objętość tomu to 160 stron, zdarzają się jednak woluminy mające ponad 200,
–– strona zawierająca 28–29 wierszy po 32 znaki, przybliżone parametry znaku
to: 10 mm – wysokość, 6 mm – szerokość, 0,5 mm – grubość punktu,
–– druk międzypunktowy,
–– spis treści i przypisy na końcu każdego tomu,
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–– paginacja liczbowa u dołu stron nieparzystych,
–– brak odniesień do numeracji stron w wersji oryginalnej,
–– odmienny od oryginalnego sposób zaznaczania wyróżnień: rezygnacja z wielu wyróżnień w celu zmniejszenia objętości, stosowanie znaków wyróżnienia
na początku i końcu danego fragmentu i (lub) podwójnej interlinii.
Cechę charakterystyczną dla polskich publikacji dotykowych stanowi bardzo
ograniczona graficzna prezentacja informacji (rysunki, tabele, wykresy, diagramy). Większość ilustracji występujących w formatach oryginalnych jest w książkach brajlowskich całkowicie pomijana lub zastępowana krótkim opisem słownym. Zauważyć można także brak konsekwencji w informowaniu czytelnika
o opuszczeniu materiału ilustracyjnego występującego w wersji podstawowej.
Do wad opracowań brajlowskich wydawanych w wersjach papierowych zalicza się:
–– wysokie koszty adaptacji i druku,
–– długi czas cyklu wydawniczego,
–– dużą objętość wynikającą z rozmiarów znaku brajlowskiego i gramatury papieru,
–– stosunkowo szybkie obniżenie jakości druku utrudniające wielokrotne użytkowanie,
–– niedostępność dla osób nieznających systemu punktowego,
–– brak możliwości dokonywania wpisów i wypełniania ćwiczeń.
Słabości te pozwala całkowicie przezwyciężyć postać elektroniczna zapisu
brajlowskiego (S. Jakubowski, 2005; M. Czerwińska, 2005). Zamieszczane na
nośnikach elektronicznych publikacje w systemie brajlowskim są dostępne dla
osób niewidomych dzięki zastosowaniu przede wszystkim takich środków technicznych, jak monitory i notatniki brajlowskie. Monitory brajlowskie, nazywane
też linijkami, to urządzenia podłączane do komputera i umożliwiające odczytywanie w brajlu tekstu znajdującego się na ekranie. Z kolei notatniki – poza funkcjami notesu pozwalającymi na przygotowanie i przegląd notatek – mogą służyć
do transmisji danych z komputera (M. Paplińska, 2008b). Elektroniczna forma
dokumentów staje się coraz bardziej popularna, nie tylko z uwagi na łatwość
powielania, niski koszt wytworzenia i dystrybucji, lecz także ze względu na
przełamywanie barier komunikacyjnych między środowiskiem osób niewidomych a osobami widzącymi posługującymi się czarnodrukiem.
Tekstowe opracowania brajlowskie, tradycyjne i elektroniczne, uważane są za podstawowe i najważniejsze środki dydaktyczne w procesie nauczania i uczenia się osób funkcjonalnie niewidomych. Pozwalają one zarówno na
odbiór informacji w języku ojczystym i językach obcych, jak i na korzystanie
z danych zapisanych w notacji matematycznej, fizycznej, chemicznej czy muzycznej. Samodzielne, szybkie i wygodne sporządzanie notatek w zapisie brajlowskim, które niemal natychmiast – dzięki technologii tyfloinformatycznej –
mogą zostać odczytane jako pismo płaskie, sprzyja edukacji osób niewidomych
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w szkolnictwie integracyjnym i ogólnodostępnym. Otwarty charakter systemu
punktowego, umożliwiający tworzenie nowych notacji np. Eurobraille’a, czyli
8-punktowego brajla, udostępnia dorosłym niewidomym użytkownikom nowe
dziedziny, np. język komputerowy, czyniąc ich pełnoprawnymi członkami nowoczesnego społeczeństwa opartego w coraz większym stopniu na technologii.
Zdaniem tyflopedagogów (m.in. M. Paplińska, 2008b; P. Wdówik, 2008a, 2010;
E. Więckowska, 2009b), znajomość pisma punktowego i sprawność w korzystaniu z brajlowskich materiałów dydaktycznych są dla osób niewidomych niezbędne w pracy naukowej, wydawniczej, tłumaczeniowej, informatycznej. Praktyka
szkolna wskazuje, że odejście od technik dotykowych rzutuje negatywnie na
praktyczną znajomość ortografii i interpunkcji, pozbawia też kontroli nad postacią tworzonych wypowiedzi pisemnych.
Pomimo tak licznych zalet systemu punktowego i wyraźnego zwiększenia
dostępności tekstów zapisanych brajlem znajomość tego pisma wśród osób niewidomych stopniowo maleje. Spadek popularności tej techniki widoczny jest
zarówno w kraju, jak i na świecie. Za podstawową przyczynę tego zjawiska
uważa się rozpowszechnienie materiałów i urządzeń pozwalających na przekaz
informacji drogą słuchową. Korzystanie z nagrań audio oraz pomocy elektronicznych opartych na syntezie mowy jest wygodne, szybkie i nie wymaga od
użytkownika wysiłku w opanowaniu specyficznych kompetencji komunikacyjnych, jak w wypadku pomocy brajlowskich. Osiągnięcie nawet minimalnej
sprawności w czytaniu dotykowym wymaga długiej nauki i praktyki. Nabycie
umiejętności czytania i pisania brajlem oraz trening niezbędny do uzyskania
biegłości w posługiwaniu się tym systemem są często utrudnione z powodu braku profesjonalnej wiedzy z tego obszaru wśród nauczycieli szkół ogólnodostępnych, niedostępności szkolnych podręczników zapisanych w tym systemie oraz
wyższych niż w przypadku pomocy słuchowych kosztów materiałów i urządzeń
bazujących na systemie dotykowym (M. Paplińska, 2008b; P. Wdówik, 2010).
Czynnikami wpływającymi na ograniczenie stosowania pomocy brajlowskich
są także: coraz częstsze występowanie u niewidomych dodatkowych dysfunkcji
oraz wzrost liczby osób tracących wzrok w okresie późnej dorosłości. Obie te
grupy preferują materiały dźwiękowe, gdyż biegłe opanowanie systemu brajlowskiego jest dla nich niełatwe, a często wręcz niemożliwe.
Z uwagi na ryzyko wtórnego analfabetyzmu, spowodowanego pobieraniem
przez osobę niewidomą informacji z tekstu jedynie drogą słuchową, w systemach tyflopedagogicznych na całym świecie podejmuje się działania ukierunkowane na rozpowszechnienie znajomości i zwiększenie praktycznego zastosowania systemu brajlowskiego. W polskich realiach tendencje te stają się coraz
bardziej widoczne w odniesieniu nie tylko do opracowań tekstowych, lecz także
do materiałów graficznych.
Niemal od początków rozwoju myśli tyflologicznej podejmowano praktyczne
próby wykorzystania materiałów ikonicznych w kształceniu i rehabilitacji osób
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niewidzących, jednak przez długi czas grafika nie zajmowała znaczącego miejsca w katalogu pomocy dotykowych. Wyraźne w ostatnim okresie poszerzenie
funkcji ilustracji, fotografii i symboli rysunkowych w otoczeniu kulturowo-społecznym implikuje konieczność prowadzenia systematycznej edukacji graficznej osób niewidomych.
Obserwacje i praktyczne doświadczenia tyflopedagogiczne, a także wyniki badań naukowych (K. Czerwińska, 2008b), potwierdzają, że osoba niewidoma może
czerpać szereg informacji z wielu współcześnie stosowanych konwencji rysunkowych. Podstawowymi warunkami edukacyjnej użyteczności tyflografiki są: prawidłowe zredagowanie ilustracji oraz nabycie przez osobę niewidomą umiejętności biegłego czytania rysunków wypukłych wykonanych różnymi technikami.
Wśród właściwości poprawnie wykonanych rysunków dotykowych wymienia się czytelność (prostotę), trwałość, atrakcyjność i konsekwencję (A. Chojecka, M. Magner, E. Szwedowska, E. Więckowska, 2008). Zachowanie prawidłowego kształtu i właściwych proporcji przedstawianego obiektu oraz pominięcie
elementów, które nie stanowią użytecznej informacji i są nieistotne dla rozpoznania danego przedmiotu, decydują o czytelności tyflografiki. Rysunek musi
uwzględniać właściwości percepcji dotykowej, a więc prezentować obiekt
w ustawieniu pozwalającym na taktylną identyfikację wszystkich najważniejszych jego elementów i cech; za nieprzydatne uważa się stosowanie obrazu perspektywicznego, rzutu aksonometrycznego i ideogramu, rekomenduje się zaś
takie konwencje graficzne, jak rysunek geometryczny, rysunek konstrukcyjny
na płaszczyźnie, ilustracja w konwencji rzutu prostokątnego, obraz wektorowy
i przekrojowy, plan, mapa o odpowiednim poziomie generalizacji (E. Więckowska, 2008). Stopień czytelności grafiki uzależniony jest także od odpowiedniej
wypukłości linii, znaków i faktur określających wyróżnione powierzchnie oraz
od zachowania kontrastu między linią czy elementem a tłem. Z czytelnością ilustracji dotykowej ściśle wiąże się wymóg zachowania konsekwencji w stosowaniu wybranych technik, oznaczeń i parametrów. Wykonana reprezentacja musi
być na tyle trwała, aby nie ulegała szybkim uszkodzeniom i umożliwiała niewidomemu czytelnikowi właściwy odbiór zawartych w niej informacji. Zdaniem
tyflopedagogów (m.in. M. Jakubowski, 2009; K. Czerwińska, 2008; M. Magner,
2009), istotnym aspektem merytorycznej poprawności tyflografiki jest dbałość
o tzw. przyjazność dotykową i atrakcyjny charakter, które w dużym stopniu
mogą łagodzić trudności napotykane przez osobę niewidomą w żmudnym procesie czytania rysunków wypukłych.
W trosce o uzyskanie omówionych tu właściwości tyflografiki wybór techniki wykonania rysunku powinien być uzależniony od jego charakteru (m.in. treści, konwencji, skali, poziomu generalizacji) i przeznaczenia. Duży wybór dostępnych technik produkcji ilustracji wypukłych, liczący ponad 25 różnych
propozycji, umożliwia adaptatorowi uwzględnienie – poza wskazanymi już kryteriami merytorycznymi – także czynników natury organizacyjno-ekonomicz-
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nej. Do najczęściej spotykanych w Polsce technik wykonywania tyflografiki należą: kolaż, technika eksplozyjna, formowanie termoplastyczne i termografia.
Technika kolażu stanowi jeden z najstarszych i najprostszych sposobów
przybliżania osobom niewidomym ilustracji. Rysunki wykonane tą techniką
polegającą na tworzeniu reprezentacji z materiałów naturalnych lub środków
odpowiadających właściwościom dotykowym realnego obiektu, uważane są za
najwierniejsze odwzorowanie dotykowe.
Od połowy lat 80. XX w. w polskim środowisku tyflologicznym rozpowszechniana jest technika eksplozyjna, pozwalająca tworzyć tzw. rysunki na
pęczniejącym papierze. Na ów papier, zwany też puchnącym lub kapsułkowym,
nanosi się wydruk z drukarki laserowej z zachowaniem pełnej kolorystyki
i ustaleniem odpowiednich parametrów czerni i odcieni szarości dla tych elementów, które mają zastać uwypuklone; elementy te pod wpływem podgrzewania promieniami podczerwonymi wybrzuszają się na ustaloną przez adaptatora
wysokość (S. Jakubowski, 2005; M. Jakubowski, 2009).
Formowanie termoplastyczne, zwane również tłoczeniem w plastiku lub termoformowaniem próżniowym, pozwala umieszczać na arkuszu folii kształty
wypukłe i płasko-wypukłe, różnicować dotykowo powierzchnię, formować
kontrastujące linie i znaki. Podstawą wykonania rysunku, który może być szybko wielokrotnie powielony, jest właściwie wykonana modelowa matryca odporna na wysoką temperaturę; specjalistyczne urządzenia, określane potocznie
mianem próżniówek lub termoformów, pozwalają wykonać w podciśnieniu na
rozgrzanym plastiku odwzorowanie rysunku z matrycy (M. Jakubowski, 2005).
Najnowszym na polskim rynku sposobem wykonywania rysunków dotykowych jest termografia, przypominająca ze względu na sam proces warsztatowy
technikę eksplozyjną; oparta jest ona na wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, tzw. termografu, współpracującego z urządzeniami pozwalającymi na wykonanie tzw. mokrego wydruku (np. drukarka RISO, RICO, półautomat do sitodruku itp.; M. Matys, 2008).
Dla osób z dysfunkcją wzroku zmysł słuchu jest – obok spostrzegania dotykowego – jednym z najcenniejszych nośników informacji o otaczającym je świecie. Informacje dźwiękowe w sposób naturalny pozwalają na szybką identyfikację pewnych obiektów, osób i zjawisk, pomagają trafnie interpretować bieżącą
sytuację i odpowiednio reagować na pojawiające się w niej zmiany. Olbrzymie
korzyści płynące z informacji akustycznych są szczególnie widoczne w orientacji przestrzennej i lokomocji osób z dysfunkcją wzroku. Ułatwiając antycypację
wydarzeń zachodzących w najbliższym i dalszym otoczeniu, sprzyjają zachowaniu poczucia bezpieczeństwa, kontroli, mocy i sprawstwa. Percepcja słuchowa pełni więc ważne i rozliczne funkcje w podstawowych obszarach aktywności psychospołecznej osoby niepełnosprawnej wzrokowo.
Zdaniem Stanisława Jakubowskiego (2005), to właśnie za pośrednictwem odbioru słuchowego, do którego zalicza on komunikację słowną, osoby całkowicie
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niewidzące uzyskują największą liczbę danych. Z całą pewnością poznawcza
funkcja mowy jako źródła wiedzy o świecie jest u osób z dysfunkcją wzroku
rozbudowana; język przede wszystkim kompensuje braki sensoryczne, uzupełniając dane o poznawanych obiektach, a w odniesieniu do zjawisk niedostępnych obserwacji bezwzrokowej staje się podstawą budowanych wyobrażeń i pojęć (T. Majewski, 2002; N. Mikołajczak-Matyja, 2006).
Różnorodność i złożony charakter informacji przekazywanych drogą słuchową, połączony z dużą naturalnością i wygodą w ich odbiorze, jest głównym powodem stale rosnącej popularności dźwiękowych pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w edukacji i rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących.
Według Henryka Rzepki (2007, s. 17), aby informacja specjalnie przystosowana
do odbioru za pomocą słuchu mogła być użyteczna, muszą zostać spełnione
następujące warunki:
–– informacja jest utrwalona na nośniku w sposób umożliwiający jej wielokrotne, łatwe odtwarzanie,
–– nagranie zawiera właściwą interpretację zapisów specyficznych dla danej
dziedziny wiedzy,
–– nagranie nie jest zniekształcone zakłóceniami mającymi swoje źródło w niskich parametrach technicznych zastosowanych urządzeń czy ubocznych
dźwiękach płynących z otoczenia,
–– struktura zapisu pozwala na łatwy i szybki dostęp do wybranych elementów,
np. nowych tematów, rozdziałów, podrozdziałów itp.
W przypadku takiego opracowania materiału słuchowego odbiór nawet złożonej informacji dźwiękowej nie jest narażony na utratę ważnych danych czy ich
nieprawidłowe rozpoznanie.
Pomoce słuchowe pozwalające jedynie na bierny odbiór informacji, m.in. kasety z zagadkami dźwiękowymi, płyty z nagraniami utworów muzycznych
i słuchowisk, proste historyjki dźwiękowe, nadal z powodzeniem wykorzystywane są w edukacji osób z dysfunkcją wzroku na poziomie kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego, gdzie służą upoglądowieniu i zwiększeniu atrakcyjności procesu nauczania i uczenia się. Natomiast na wyższych etapach
kształcenia stosowane są głównie takie materiały i urządzenia, które pozwalają
na interakcję ucznia z tekstem pisanym; tekst w postaci cyfrowej jest odczytywany przez syntetyczny głos dzięki notatnikom brajlowskim lub komputerom
wyposażonym w programy mówiące i odczytujące ekran (S. Jakubowski, 2005),
istnieją też syntezatory mowy odczytujące teksty w językach obcych. Większość
stosowanych na rynku programów umożliwia użytkownikowi szybkie przemieszczanie w obrębie tekstu i wyszukiwanie określonych fragmentów, działania edytorskie, wstawianie własnych notatek czy komentarzy. Dzięki współpracy z programami powiększająco-czytającymi przeważająca część tego typu
materiałów może być dowolnie dostosowywana do potrzeb i możliwości wzrokowych słabowidzącego czytelnika (J. Wiazowski, 2009).
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W literaturze przedmiotu (m.in. M. Czerwińska, 2005; N. Walter, 2007; M. Frelek, M. Krajewski, 2008) zgodnie uznaje się książki w formacie DAISY za przykład nowoczesnego typu książki mówionej. Standardem w tym systemie cyfrowych publikacji multimedialnych jest przygotowywanie publikacji prezentujących
informację synchronizującą zarówno tekst, obraz, jak i dźwięk, z zachowaniem
łatwej nawigacji w strukturze dokumentu. Książka tego rodzaju zapisana w pełnej
wersji systemowej składa się z zestawu plików dźwiękowych (lektor czytający
tekst), plików zawierających część lub całość tekstu oraz tzw. plików synchronizujących; zadaniem tych ostatnich jest łączenie określonych plików tekstowych z odpowiadającą im narracją dźwiękową. Na ogół nie ma potrzeby, aby cała treść była
dostępna w obu formach: dźwiękowej i tekstowej, stąd publikacje nagrywane systemem DAISY występują w sześciu różnych standardach, które Michał Frelek
i Michał Krajewski (2008, s. 64) przedstawiają następująco:
–– pełne audio i tytuł – cała treść dostępna jest w formie dźwiękowej, spis treści
składa się jedynie z tytułu dostępnego również w postaci tekstowej, nie ma
możliwości nawigacji,
–– pełne audio i spis treści – od wersji pierwszej różni ją możliwość nawigacji,
zarówno poziomej, jak i pionowej; struktura książki jest odzwierciedleniem
struktury zawartej w spisie treści publikacji drukowanej,
–– pełne audio i spis treści oraz częściowa informacja tekstowa – dostęp do tekstu ograniczony jest do kluczowych elementów, takich jak indeks czy słownik
terminów,
–– pełne audio i pełen tekst – książka w pełni zsynchronizowana, możliwe
wszystkie udogodnienia występujące w opisywanym systemie,
–– pełny tekst i częściowa informacja audio – struktura umożliwiająca nawigację, tekst częściowo udźwiękowiony, standard typowy dla słowników, gdzie
tylko wymowa danego słowa jest dostępna w wersji audialnej,
–– pełny tekst bez formy dźwiękowej – standard często wykorzystywany do
drukowania książek brajlowskich i czytania przez osoby słabowidzące.
Przygotowanie materiałów dydaktycznych przy użyciu zaprezentowanego systemu wymaga dostępu do specjalistycznego sprzętu i oprogramowania, które obecnie
nie są osiągalne dla polskich nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi wzrokowo w placówkach specjalnych i ogólnodostępnych (A. Piskorska, T. Krzeszowski, B. Marek, 2008). Zasoby krajowych i zagranicznych bibliotek dla osób
z dysfunkcją wzroku stale jednak wzbogacają się o publikacje w tej postaci i książki w formacie DAISY są już efektywnie stosowane przez polskich studentów.
W katalogu pomocy przekazujących informacje do odbioru drogą słuchową coraz większą rolę zaczynają odgrywać tzw. tyflofilmy, czyli materiały filmowe z audiodeskrypcją (M. Fedorowicz, 2005; G. Kozłowski i in., 2013). Audiodeskrypcja
– nazywana również „opisem audio” – oznacza adaptację filmu do potrzeb osób
z dysfunkcją wzroku polegającą na dołączeniu nowej ścieżki dźwiękowej ze słownym opisem widocznych obrazów i zdarzeń (P. Stanisławski, 2007; D.D. Smith,
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2008). Głos narratora pojawia się w przerwach między dialogami, a podawane
przez niego informacje pomagają niewidomemu widzowi w pełnym zrozumieniu
akcji poprzez opis mowy ciała, ubioru, gestykulacji i zachowań bohaterów, a nawet
wyjaśnienie sposobu kadrowania. Komentarz deskryptora ma na celu uzupełnienie
odbieranych przez użytkownika danych, nie zaś podanie gotowych interpretacji
prezentowanych scen, dlatego właściwie prowadzona narracja opisowa przestrzega
zasad sformułowanych w postaci trzech nakazów: „opisz co widzisz”, „nie podawaj
własnej oceny tego, co widzisz”, „nigdy nie opisuj znanych dźwięków czy dialogu”.
Określenia użyte w narracji opisowej muszą być zwięzłe, precyzyjne i obiektywne,
a jednocześnie pobudzające wyobraźnię (P. Witek, 2009).
Jakubowski (2008) postuluje konieczność stopniowego wprowadzania opisowej narracji do wartościowych filmów edukacyjnych. Z pewnością stanowiłyby
one cenny element pakietu pomocy tyflodydaktycznych, zwłaszcza wobec wzrastającej liczby uczniów z dysfunkcją wzroku uczących się wspólnie z pełnosprawnymi rówieśnikami, którzy mają pełen dostęp do informacji filmowych.
Podsumowując przegląd głównych rodzajów pomocy dydaktycznych stosowanych w procesie nauczania i uczenia się osób niewidomych i słabowidzących,
można stwierdzić, że postęp technologiczny znacząco zwiększył liczbę i zróżnicował charakter tych materiałów. Odmienne właściwości poszczególnych typów
środków i urządzeń tyflodydaktycznych pozwalają na ich odpowiedni dobór,
w pełni uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości edukacyjne danej
osoby. Tradycyjne i nowoczesne pomoce dydaktyczne, właściwie zastosowane
w kształceniu i rehabilitacji, pozwalają obecnie przezwyciężyć wszystkie następstwa funkcjonalne niepełnosprawności wzrokowej.
Podsumowanie
Zagadnienia związane z adaptacją i doborem materiałów edukacyjnych
w kształceniu uczniów z dysfunkcją wzroku będą z pewnością stale przedmiotem
zainteresowań wielu specjalistów z obszaru tyflodydaktyki, w tym: teoretyków
koncentrujących się na próbach opisu i kompleksowej analizy procesu adaptacji
środków dydaktycznych, badaczy zmierzających do eksperymentalnego ustalenia
najbardziej efektywnych strategii modyfikacji, nauczycieli-praktyków testujących
szkolną użyteczność proponowanych rozwiązań. Analiza literatury fachowej opisującej przyjęte w różnych krajach europejskich systemy zaopatrzenia uczniów
niewidomych i słabowidzących w materiały do nauki pozwala prognozować pewne kierunki przemian w obszarze omawianego zagadnienia. Źródłem tych zmian
jest coraz bardziej umacniający się nurt inkluzyjny, który na płaszczyźnie praktycznej przekłada się na systematycznie rosnącą liczbę uczniów z niepełnosprawnością wzrokową uczęszczających do szkół w systemie niesegregacyjnym. Nowoczesny trend w strategiach opracowywania podręczników i innych pomocy
dydaktycznych dla uczniów z dysfunkcją wzroku będzie się wyrażał poprzez pró-
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by przygotowania tyflopomocy dostosowanych do kształcenia w warunkach szkoły ogólnodostępnej, dążenie do zwiększenia liczby materiałów dydaktycznych
wydawanych w formach elektronicznych, starania o stworzenie lokalnych struktur
zastępujących centralne instytucje dostarczające środki dydaktyczne uczniom niewidomym i słabowidzącym kształcącym się w szkołach masowych.
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Pomoce dydaktyczne jako istotny element W EDUKACJI uczniów
z dysfunkcją wzroku
Streszczenie
Pomoce dydaktyczne są niezwykle ważnym elementem systemu kształcenia uczniów z niepełnosprawnością. Umożliwiają lub ułatwiają im poznanie rzeczywistości, szczególnie w przypadku zaburzeń określonego kanału percepcji. Podstawowym zadaniem pomocy tyflodydaktycznych jest dostarczenie jak największej liczby danych, które nie są samorzutnie percypowane
w sytuacji osłabionego widzenia czy jego braku. Popularną klasyfikacją pomocy tyflodydaktycznych jest podział ze względu na wykorzystywanie zmysłów, który pozwala wyróżnić: materiały
przekazujące informacje drogą wzrokową – tzw. zaadaptowane pomoce wizualne, materiały bazujące na kanale dotykowym – tzw. pomoce dotykowe, materiały, z których korzysta się za pomocą słuchu – tzw. pomoce dźwiękowe. Właściwości i funkcje poszczególnych typów pomocy tyflodydaktycznych są odmienne. Istotne jest, aby nauczyciel znał specyfikę różnych rodzajów
materiałów dydaktycznych oraz potrafił właściwie dobierać i (lub) adaptować je do potrzeb edukacyjnych uczniów z dysfunkcją wzroku.
Słowa kluczowe: niewidzenie, słabowzroczność, pomoce dydaktyczne, adaptacja pomocy dydaktycznych

TEACHING AIDS as A significant ELEMENT in the education of
students with visual impairmentS
Abstract
Teaching aids constitute a very important element of the education system for students with
disabilities. They make it possible or easier for them to learn about the world, particularly if one of
the perception channels is disturbed. The basic role of teaching aids for students with visual impairments is to provide maximum information which is not spontaneously perceived because of
impaired vision. Such aids are usually grouped into categories based on the sense through which
they can be explored. And so there are devices and materials based on vision – called adapted
visual aids, materials based on the sense of touch – called tactile aids, and materials based on the
sense of hearing – called auditory aids. The categories differ from one another in their features and
functions. It is critical that the teacher be familiar with teaching aids of various categories,
and that she or he be able to appropriately select and/or adapt them to the needs of students with
visual impairments.
Key words: blindness, low vision, teaching aids, adapting teaching aids for persons with visual impairment
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Neurobiologiczne przyczyny dysleksji
Dysleksja
Dysleksja jest zagadnieniem wielowymiarowym, o złożonej etiologii, budzącym wiele emocji w środowisku psychologów i pedagogów. Już sama definicja
tego zaburzenia w różnych kręgach okazuje się specyficzna. Jedną z nowszych
definicji jest ta stosowana przez amerykańskie stowarzyszenie Orton Dyslexia
Society, brzmiąca: „Dysleksja jest jedną z wielu różnych trudności w uczeniu
się. Jest specyficznym zaburzeniem o podłożu językowym, uwarunkowanym
konstytucjonalnie. Charakteryzuje się trudnościami w dekodowaniu pojedynczych słów, co najczęściej odzwierciedla niewystarczające zdolności przetwarzania fonologicznego. Trudności w dekodowaniu pojedynczych słów są zazwyczaj niewspółmierne do wieku życia oraz innych zdolności poznawczych
i umiejętności szkolnych; nie są one wynikiem ogólnego zaburzenia rozwoju
oraz zaburzeń sensorycznych. Dysleksja manifestuje się różnorodnymi trudnościami w odniesieniu do różnych form komunikacji językowej, często oprócz
trudności w czytaniu dodatkowo pojawiają się poważne trudności w opanowaniu sprawności w zakresie czynności pisania i poprawnej pisowni” (A. Borkowska, Ł. Domańska, 2006, s. 141). Kwestię niejednorodności dysleksji podjął również jeden z polskich badaczy – Janusz Kostrzewski (za: Pańczyk, 1991),
definiując ją jako problem związany przede wszystkim ze słuchem fonematycznym. Zwrócił również uwagę na zaburzenia percepcji wzrokowej i koordynacji
i w związku z tym wyróżnił dysleksję typu wzrokowego, słuchowego, mieszanego i integracyjną.
Kontrowersje wokół dysleksji zostały dobrze opisane przez Halinę Spionek,
która już 30 lat temu w taki sposób mówiła o problematyce zaburzeń uczenia się:
„[…] terminy te [dysleksja i dysgrafia – N. J.-Sz.] […] nie są rozumiane jednoznacznie przez różnych badaczy, a definicje zmierzające do ich uściślenia stają
się coraz bardziej przedmiotem różnorakich sporów i polemik. […] w Polsce
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termin dysleksja zaczął – z blisko 40-letnim opóźnieniem – zdobywać sobie
prawo obywatelstwa, coraz częściej bywa zresztą dość niefrasobliwie używany
i rozpowszechniany zarówno przez prasę codzienną i poczytne tygodniki, jak
i inne środki masowego przekazu. Kojarzony prawdopodobnie przez autorów
niektórych opracowań prasowych jako «dyslekcja», tracąc tym samym […] jakikolwiek sens” (H. Spionek, 1973, za: G. Krasowicz-Kupis, 2009a).
Zainteresowanie tym zjawiskiem ciągle rośnie, a ze względu na wprowadzenie nowych form badań mózgu, tj. fMRI i PET, zyskuje nową formę oraz daje
nadzieję na rozwiązanie nurtujących naukowców zagadnień. Wymienione metody pozwoliły na próby zrozumienia etiologii dysleksji, ale problem wciąż pozostaje niestety nierozwiązany.
Dysleksja jest zagadnieniem obejmującym szeroki wachlarz zaburzonych
funkcji, co wiąże się z wieloma deficytami poznawczymi. Ze względu na niejednorodność metod diagnostycznych epidemiologia waha się od 1 do 50% (G. Krasowicz-Kupis, 2009a). Dlatego często dzieci mające tą samą diagnozę bardzo
różnią się od siebie pod względem funkcjonowania poznawczego, a ich deficyty
często występują w różnych obszarach.
Na wspomnianą niejednorodność zaburzenia wpływa również złożona etiologia problemu. W niniejszym artykule zostanie przedstawiony przegląd najczęściej cytowanych i najmniej kontrowersyjnych hipotez dotyczących powstania
dysleksji, w nurcie neurobiologicznym.
Neurobiologiczne przyczyny dysleksji
Wielu autorów pracuje nad zagadnieniem przyczyn dysleksji, upatrując ich
w konkretnych mechanizmach mózgowych. Większość zespołów badawczych
koncentruje się na pojedynczym aspekcie dysleksji. W prezentowanym tu studium zostaną przybliżone najważniejsze koncepcje, do których należą:
–– teoria przetwarzania fonologicznego,
–– teoria wielkokomórkowa,
–– teoria uszkodzenia móżdżkowego,
–– hipoteza przetwarzania czasowego.
Pod uwagę zostaną wzięte zwłaszcza objawy w postaci zaburzeń poznawczych, wynikających z zaburzeń poszczególnych mechanizmów mózgowych
(A. Grabowska, K. Rymarczyk, 2004).
Teoria przetwarzania fonologicznego
Teoria ta zakłada, że główną przyczynę dysleksji stanowi deficyt przetwarzania fonologicznego, który związany jest bardziej z mową niż percepcją wzrokową (M.J. Snowling, 2004). Deficyt ten polega na „niemożności przekodowania
dźwięków mowy na odpowiednie znaki graficzne oraz objawia się kłopotami ze
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znajdowaniem rymów, z rozkładaniem słów na sylaby, czy fonemy” (A. Grabowska, K. Jednoróg, 2009).
Większość badaczy zgadza się ze wspomnianą teorią, a koncepcje postulujące inne deficyty często zawierają w sobie wyjaśnienie deficytu fonologicznego.
Należy jednak zauważyć, że wciąż toczy się dyskusja na temat mechanizmu łączącego zdolności fonologiczne z czytaniem (G. Karasowicz-Kupis, 2009b).
Jedną z czołowych przedstawicielek koncepcji deficytu fonologicznego jest
Margaret J. Snowling – według niej dzieci dobrze radzące sobie w zadaniach
sprawdzających świadomość fonologiczną są w stanie szybciej zrozumieć fonemy i grafemy łączące się w piśmie. Alternatywna koncepcja mówi o tym, że
dzieci są świadome związków fonologicznych między wyrazami, ale czytają
i piszą, używając analogii do znanych im wyrazów (Karasowicz-Kupis, 2009a).
Koncepcja Snowling (2004) wyjaśnia problemy dyslektyczne poprzez odniesienie do faktu, że nauka czytania wymaga opanowania związku między fonemami i grafemami. Przy słabej reprezentacji umysłowej poszczególnych dźwięków mowy tworzenie wspomnianych powiązań jest osłabione.
Kluczową sprawą są wyniki wielu badań naukowych potwierdzające, że:
–– poziom wykonywania zadań fonologicznych jest dobrym wyznacznikiem
późniejszej umiejętności czytania,
–– zaburzenia przetwarzania fonologicznego odróżniają dzieci z dysleksją od
czytających dobrze i w normie, nawet na długo przed okresem nauki czytania (D.L. Molfese, 2000),
–– ćwiczenia z zakresu fonologii poprawiają umiejętności czytania (M.J. Snowling, 2004).
Co istotne, omawiana tu koncepcja znalazła swoje potwierdzenie w badaniach neuroobrazowych. Przykładowo, Simona M. Brambati i jej zespół wykazali różnicę w aktywacji mózgowej między osobami dyslektycznymi i dobrze
czytającymi. Badani czytali tekst składający się ze słów lub pseudosłów – są to
typowe zadania służące zbadaniu świadomości fonologicznej. We wszystkich
przypadkach u osób dyslektycznych pojawił się brak aktywacji w korze skroniowej i skroniowo-ciemieniowej w porównaniu do grupy kontrolnej, a także
brak aktywacji w okolicy potyliczno-skroniowej (obszar VWFA – Visual Word
Forming Area) odpowiedzialnej za dekodowanie grafemów na słowa (Brambati i in., 2006). Należy zwrócić uwagę, że we wszystkich trzech zadaniach
w grupie kontrolnej wystąpiła duża aktywacja kory skroniowej, uważanej za
miejsce związane ze świadomością fonologiczną, i dodatkowo aktywowała się
kora potyliczno-skroniowa – należąca do sieci połączeń odpowiadających za
czytanie.
Kolejnym przykładem są badania Franca Ramusa (2004). Autor ten, podsumowując wiele różnych prac badawczych, wskazuje na deficyt fonologiczny
jako główną przyczynę dysleksji i podkreśla, że składają się na niego trzy czynniki: obniżona świadomość fonologiczna, powolny lub słaby dostęp do słownika
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i słaba werbalna pamięć krótkotrwała. Każda z tych umiejętności fonologicznych wiąże się z całą siecią obszarów korowych.
W jeszcze innym badaniu, prowadzonym przez zespół pod kierownictwem Eleny Vinckenbosch (2005), wykazano, że różnice korelują nie tylko z funkcjonalnymi
aspektami dysleksji, lecz także znajdują odzwierciedlenie w strukturach mózgu.
Dla sprawdzenia poziomu świadomości fonologicznej badacze przeprowadzili Auditory Rhytme Judgment Task i Visual Rhytme Judgment Task – zadania polegające na słuchowym lub wzrokowym rozróżnianiu par bodźców – a następnie skorelowali ich rezultaty z wynikami rezonansu magnetycznego. Okazało się, że osoby
dyslektyczne, po pierwsze, miały znacząco gorsze wyniki w testach świadomości
fonologicznej, po drugie zaś, wykazały zmniejszoną gęstość substancji szarej
w środkowym zakręcie dwustronnym i prawym zakręcie czołowo-środkowym.
Mimo powszechności przedstawionej tu teorii i ogólnej zgody w świecie badaczy co do istotności przetwarzania fonologicznego w dysleksji hipoteza ta ma
również wady. Główny zarzut dotyczy niebrania pod uwagę występowania zaburzeń motorycznych i sensorycznych u osób z dysleksją – nieprzypisywania
tym zaburzeniom istotnej roli przyczynowej (G. Karasowicz-Kupis, 2009b).
Teoria kanału słuchowego, tj. kwestia deficytu fonologicznego i świadomości
fonologicznej jako podstawowych problemów osób z dysleksją rozwojową, ma
ogromne grono zwolenników, aczkolwiek grono sceptyków również jest niemałe. Zgodnie z tą koncepcją problemy fonologiczne są nadrzędne, podczas gdy
w swoich badaniach John Stein (2004) wykazał, że tylko u jednej trzeciej osób
z dysleksją problem tkwi w fonologii, u jednej trzeciej pierwotną kwestią są
problemy natury wzrokowo-ortograficznej, a pozostała jedna trzecia wykazuje
problemy obu rodzajów. Dlatego też zaburzeniom kanału wzrokowego zostanie
poświęcona kolejna część niniejszej pracy.
Koncepcja deficytu kanału wielkokomórkowego
Przedstawiona tu koncepcja została rozpropagowana przez brytyjskiego psychologa Johna Steina (tamże), który wyszedł z założenia, że dysleksja jest wynikiem atypowego rozwoju mózgu, przez co należy ją uważać za uogólniony zespół objawów rozwojowych mózgu. Ponadto wskazał na fakt, że nie ogranicza
się ona tylko do problemów szkolnych, lecz także obejmuje brak koordynacji,
mylenie lewej i prawej strony, trudności z zachowaniem kolejności czasowej
i przestrzennej. Co istotne, wszystkie te zaburzenia mają swoje odpowiedniki
w zdolnościach poznawczych, stąd też trudności w logicznym uporządkowaniu
wypowiedzi i notoryczna utrata poczucia czasu (tamże). Za wszelkie wspomniane tu nieprawidłowości zgodnie z niniejszą koncepcją odpowiedzialny jest szlak
nerwowy zwany wielkokomórkowym, który specjalizuje się w wychwytywaniu
szybkich zmian w informacji zmysłowej. Teoria ta zyskała potwierdzenie również w badaniach anatomicznych (A. Grabowska, K. Jednoróg, 2009).

Neurobiologiczne przyczyny dysleksji

201

Atypowość mózgu osoby z dysleksją zaznacza się w wielu obszarach, m.in.
w badanym przez Guinivere Eden obszarze wzrokowym. Autorka ta zwraca uwagę na problemy u dzieci dyslektycznych w rozróżnianiu elementów słabo ze sobą
skontrastowanych, szczególnie w sytuacji niskich częstotliwości przestrzennych
(szerokie pasy) i wysokich częstotliwości czasowych (szybko migające). Właśnie
za te elementy postrzegania odpowiedzialny jest system wielkokomórkowy. W badaniach neuroobrazowych zlokalizowano obszar Middle Temporal/V5, który jest
zdominowany przez dopływ informacji z systemu wielkokomórkowego; ponadto
obszar ten odpowiada również za detekcję ruchu. Nieprawidłowości te, choć subtelne, są powtarzalne (G. Eden, T.A. Zaffiro, 1998). Podobne wyniki uzyskali William Newsome i Edith Paré (1988, za: J. Stein, 2004).
Badacze tacy jak Yedida Heymans czy Helen Irlen (H. Irlen, 2005) starali się
zrekonstruować, jak zaburzenia w układzie wielkokomórkowym mogą wpływać na postrzeganie tekstu przez osoby z dysleksją. Wyróżniono falowanie teks
tu, nakładanie się fragmentów tekstu na siebie, rozmazywanie i rozdzielanie.
Związek uszkodzenia kanału wielkokomórkowego z dysleksją do tej pory nie
został precyzyjnie określony. Niektórzy sceptycy uważają, że jest to zjawisko poboczne wiążące się z fenotypem dyslektycznym. Występuje jednak wiele związków przyczynowych między wrażliwością na ruch i czytaniem. Współcześnie
uważa się, że system ten jest ważny w kierowaniu uwagą wzrokową i ruchem oczu,
więc również w przeszukiwaniu wzrokowym (J. Stein, 2004).
Interesujące jest, że zaburzenia kanału wielkokomórkowego korelują ze zdolnością dekodowania kolejności liter w słowie, co może wpływać na typowe dla
dyslektyków problemy z uwagą wzrokową, przejawiające się osłabioną możliwością detekcji litery w linii. Szczególnie widoczne jest to u dzieci uczących się
czytać, gdyż niemożność skoncentrowania uwagi na konkretnej literze powoduje, że wszystkie litery będą się aktywować podczas utrwalania poszczególnych
fonemów. Ponadto bez utrwalonych jednostek grafonemowych trudno wykształcić zdolność szybkiego przetwarzania liter z lewej do prawej, co dodatkowo
wpływa na trudności w czytaniu (C. Whitney, P. Cornelissen, 2005). Podsumowując, dzieci podczas czytania są powolniejsze, robią więcej błędów w określaniu prawidłowej kolejności liter (przy krótkim czasie ekspozycji; P. Cornelissen
i in., 1997, za: J. Stein, 2004). Piers Cornelissen zwraca poza tym uwagę na
błędy związane z fałszywym identyfikowaniem i niewłaściwym pisaniem słów
nieregularnych, co odnosi do problemów z niestabilnością dwuoczną (Cornelissen i in., 1994b, za: J. Stein, 2004).
W systemie wielkokomórkowym bardzo ważną rolę odgrywa móżdżek jako
jednostka koordynująca skurcze mięśni w celu optymalnego wykonania ruchu,
dzięki czemu ma liczne wielkokomórkowe połączenia ze wszystkimi centrami
zmysłowymi i motorycznymi. Uważany jest również za najważniejszą część
wielkokomórkowego systemu przetwarzania czasowego w mózgu (J. Stein,
2004). Wielu autorów wyraża pogląd, że właśnie określone działanie móżdżku
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stanowi główną przyczynę mechanizmu dysleksji. Dlatego wspomniana koncepcja zostanie przedstawiona bardziej szczegółowo.
Koncepcja zaburzeń móżdżkowych
Wielu badaczy, co istotne, myśląc o przyczynach dysleksji, koncentruje się
wokół dwóch alternatywnych hipotez. Pierwsza z nich mówi o deficycie fonologicznym i zakłada, że trudności w czytaniu wynikają z problemów ze słuchem
fonematycznym. Druga skupia się na zaburzeniu przetwarzania szlaku wielkokomórkowego, zarówno w modalności wzrokowej, jak i słuchowej. Niestety,
żadna z tych hipotez nie jest w stanie w pełni określić specyfiki dysleksji. Przy
braku jednomyślności wśród naukowców zajmujących się przyczynami dysleksji, postawiono alternatywną hipotezę mówiącą o zaburzeniu funkcjonowania
procesów automatyzacji, które są bezpośrednio związane z pracą móżdżku.
Seria badań przeprowadzonych przez Angelę J. Fawcett i Rodericka I. Nicolsona
wykazała, że dzieci z dysleksją mają problemy we wszystkich zadaniach wymagających zautomatyzowanych czynności. Natomiast te, które wykonują te zadania na
poziomie normy, muszą się starać bardziej niż ich rówieśnicy bez problemów dyslektycznych. Wyniki te potwierdziły się u 80% badanych z grupy dyslektycznej
(A.J. Fawcett, R.I. Nicolson, 2004). Podobne rezultaty uzyskał Janet Jenkins (za:
R.I. Nicolson, A.J. Fawcett, P. Dean, 2001) przy badaniu dzieci dyslektycznych za
pomocą PET. Podczas tego badania dzieci miały się nauczyć sekwencji naciskania
klawiszy, w wyniku czego okazało się, że grupa badawcza aktywowała nieznacznie prawą półkulę i robaka – są to okolice odpowiadające za ok. 10% procesu kontroli. Wyniki te potwierdzają niską aktywację móżdżku u dzieci dyslektycznych.
Jednakże należy pamiętać, że wspomniane wyniki badań mają charakter korelacyjny, dlatego też Nicolson i Fawcett pokusili się o stworzenie modelu przyczynowego (zob. rysunek 1).
Model zaprezentowany na rysunku 1. przedstawia hipotetyczny łańcuch łączący hipotezę móżdżkową z problemami fonologicznymi i z zaburzeniami czytania.
Należy zwrócić uwagę, że trzy podstawowe trudności: pisanie, czytanie i ortografia mają różne ścieżki. Deficyt móżdżkowy wyjaśnia nieładny charakter pisma
u dzieci. Pismo odręczne wymaga dokładnej koordynacji różnych grup mięśni.
Trudności pojawiają się na kilku wymiarach. Pierwsza z nich objawia się łagodnymi problemami motorycznymi; dziecko może być wolniejsze, ale ze względu na
bezpośredni wpływ sprawności motoryki małej na artykulację może też później
zacząć mówić. Umiejętności te nawet już po ich opanowaniu mogą pozostać mniej
płynne. Jeśli artykulacja jest właśnie mniej płynna, pośrednim skutkiem tego stanu rzeczy będzie wykorzystywanie bardziej świadomych zasobów przy jednoczesnym pozostawianiu mniejszych zasobów do odbioru informacji zmysłowych.
Kolejnym pośrednim efektem spowolnionej artykulacji jest zużywanie większych
zasobów pamięci operacyjnej, co znajduje odzwierciedlenie w zaburzeniu pętli
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Rysunek 1. Przypuszczalne drogi wpływu zaburzeń móżdżkowych na pisanie, czytanie
i literowanie
Źródło: A.J. Fawcett, R.I. Nicolson (2004), s. 51.

fonologicznej i w efekcie powoduje problemy w nauce języków. Ponadto obniżona
jakość artykulacji może prowadzić bezpośrednio do upośledzenia wrażliwości na
rymy i struktury fonemowe języka, a więc możliwe są wczesne zaburzenia w świadomości fonologicznej. W związku z tym zasadne będzie stwierdzenie, że zaburzenia móżdżkowe są pierwotną i wtórną przyczyną zaburzeń świadomości fonologicznej. Ostatni rodzaj trudności dotyczy zaburzeń czytania, które mają dwie
przyczyny: obniżoną świadomość fonologiczną i problemy z automatyzacją czynności (R.I. Nicolson, A.J. Fawcett, P. Dean, 2001).
Biorąc pod uwagę wszelkie poczynione tu uwagi, trzeba stwierdzić, że coraz
więcej zwolenników zyskuje hipoteza „podwójnego deficytu”, łączącego w sobie zaburzenia świadomości fonologicznej i automatyzacji. U dzieci z podwójnym deficytem można zaobserwować problemy np. z szybkim nazywaniem. Na
koniec należy podkreślić, że założenia te mają jeszcze charakter spekulacyjny,
głównie ze względu na małe grupy, jakie dotychczas przebadano. Trzeba również pamiętać, że mimo faktu, iż w hipotezie zaburzenia świadomości fonologicznej, hipotezie zaburzonego szlaku wielkokomórkowego i hipotezie móżdżkowej wskazywane są różne przyczyny dysleksji, teorie te nie wykluczają się
nawzajem; można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że się uzupełniają.
Hipoteza zaburzenia przetwarzania czasowego
Hipoteza ta jest jedną z najnowszych i powstała na początku lat 70. XX w.
Stworzyła ją Amerykanka Paula Tallal (za: M. Habib, 2004), której zespół od-
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krył, że dzieci z dysleksją mają problem z „przetwarzaniem pewnych elementarnych informacji słuchowych, takich jak krótkie dźwięki lub dźwięki szybko po
sobie następujące”.
Tallal zgadza się z hipotezą zaburzonej świadomości fonologicznej, ale uważa,
że u podstaw zaburzenia leży bardziej podstawowy mechanizm – przetwarzania
czasowego. Zgodnie z tą koncepcją deficyty w przetwarzaniu szybkich sygnałów
akustycznych mogą upośledzać zdolność do rozróżniania bodźców akustycznych,
które z kolei są niezbędne do rozróżniania fonemów. To zaburzenie utrudnia powstanie solidnych i stałych reprezentacji fonologicznych, co z kolei prowadzi do
trudności w przetwarzaniu fonologicznym (E. Temple i in., 2000).
Hipoteza ta została potwierdzona behawioralnie, a wyniki pokazują, że osoby z dysleksją mają deficyty w przetwarzaniu szybko następujących po sobie
bodźców akustycznych i wizualnych i że deficyty te są skorelowane w obrębie
obu modalności. Badania zespołu Tallal wykazały, że u dzieci dyslektycznych
osłabiona jest zdolność do rozróżniania dźwięków i rozpoznawania ich sekwencji, gdy są one przestawione kolejno w bardzo krótkim odstępie czasu. Podobnie,
osoby te mają problem z rozróżnianiem par sylab, np. ba/da.
W początkowym eksperymencie Tallal prezentowała dwa niewerbalne bodźce tonowe, które słychać było z różnej długości przerwą. Gdy interwał był długi,
trudności związane z fonologicznym przetwarzaniem bodźców znikały; wynik
ten wskazuje, że osoby dyslektyczne mają zaburzoną zdolność przetwarzania
czasowego. W kolejnych badaniach autorka zauważyła, że ta grupa ma problem
również z różnicowaniem podobnych par sylab (ba/da) oraz że sztuczne wydłużenie spółgłoski wpływa na poprawienie się wyników różnicowania. Mimo krytyki przedstawionego tu podejścia wyrażanej przez McAnally i współpracowników (1997), Studdert-Kennedy i Mody (1995) czy też Farmer i Klein (1995), po
wprowadzeniu w życie przez Tallal i jej zespół metody rehabilitacji opartej na tej
hipotezie i wykazaniu wyjątkowo dobrych rezultatów koncepcja zyskała duże
uznanie (za: V. Rey i in., 2002).
Hipotezę Tallal i skuteczność działania rehabilitacji potwierdzili w swoich
badaniach fMRI m.in. Elise Temple ze współpracownikami (2000). Wykazał on
również poprawę behawioralną w zakresie przetwarzania słuchowego, poprawę
słuchowego rozumienia języka, lepsze rozumienie języka pisanego oraz małą
poprawę czytania tekstu.
Omówiona koncepcja mimo swojej świeżości zasługuje na uwagę. Istnieją
jednak i takie prace, które podważają jej zasadność; obecnie obserwuje się coraz
mniejsze zainteresowanie opartymi na niej procedurami terapeutycznymi.
Podsumowanie
Jak wykazano, dysleksja rozwojowa jest złożonym zagadnieniem, o nieustalonej ostatecznie etiologii. Zaprezentowane koncepcje dobrze opisują pe-
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wien wycinek tego zaburzenia, aczkolwiek żadna z nich nie obejmuje go całościowo.
Poszczególne teorie często wynikają z siebie nawzajem lub bardzo dobrze się
uzupełniają. Każda z nich zwraca uwagę na inny aspekt: wzrokowy, słuchowy,
przetwarzanie w czasie czy automatyzację. Ciekawy jest fakt, że wszystkie te
koncepcje znalazły odzwierciedlenie w badaniach neuroobrazowych.
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NEUROBIOLOGICZNE PRZYCZYNY DYSLEKSJI
Streszczenie
Zainteresowanie zjawiskiem dysleksji wciąż rośnie. Niejednorodność metod diagnostycznych
sprawia, że dzieci mające tą samą diagnozę różnią się od siebie pod względem funkcjonowania
poznawczego. Wprowadzane nowe formy badań mózgu dają nadzieję na zrozumienie etiologii
dysleksji.
W niniejszym artykule przybliżono przegląd najczęściej cytowanych i najmniej kontrowersyjnych hipotez dotyczących powstania dysleksji, w nurcie neurobiologicznym. Zaprezentowane
koncepcje dobrze opisują pewien wycinek tego zaburzenia, aczkolwiek żadna z nich nie obejmuje
go całościowo, gdyż zwraca uwagę na inny aspekt: wzrokowy, słuchowy, przetwarzanie w czasie
czy automatyzację. Ciekawy jest fakt, że wszystkie te koncepcje znalazły odzwierciedlenie w badaniach neuroobrazowych.
Słowa kluczowe: dysleksja, neurobiologiczne przyczyny dysleksji

NEUROSCIENTIFIC CAUSES OF DYSLEXIA
Abstract
There is a growing interest in the phenomenon of dyslexia. Due to the heterogeneity of assessment methods, children with the same diagnosis differ in their cognitive functioning. The new
forms of brain examinations that are being introduced raise hopes that the etiology of dyslexia will
be understood.
This article reviews the most frequently quoted and least controversial hypotheses about the
causes of dyslexia in neuroscience. Although the concepts presented in the article accurately describe a certain fragment of this disorder, none of them encompasses the whole of it as they each
focus on a different aspect: the visual aspect, the auditory aspect, processing speed, and automaticity. It is interesting that all these concepts have been reflected in neuroimaging.
Key words: dyslexia, neuroscientific causes of dyslexia
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Jacek Kulbaka (2012). Niepełnosprawni – z dziejów kształcenia
specjalnego. Warszawa: Wydawnictwo APS
Książka Niepełnosprawni – z dziejów kształcenia specjalnego to ciekawe studium naukowo-pedagogiczne. Ważne chociażby dlatego, że w ostatnich kilkunastu latach ukazało się na ten temat niewiele publikacji zarówno naukowych,
jak i popularnonaukowych. Opracowanie Jacka Kulbaki ma charakter przekrojowy i problematykę kształcenia specjalnego przedstawia od czasów starożytnych do współczesności. Niewątpliwie zasługuje na uznanie i wyróżnienie na tle
innych publikacji o tej samej lub zbliżonej tematyce – z kilku powodów. Po
pierwsze, autor zapoznał się z bogatą literaturą przedmiotu, uporządkował ją
i krytycznie przeanalizował. Zyskaliśmy więc pierwszą tego typu książkę dostępną na naszym rynku. Zrozumiałe, że tak obszerny materiał musiał być potraktowany wybiórczo, niektóre zagadnienia są tylko zasygnalizowane. Pozostaje więc pole do dalszych badań. Po drugie, przedmiot rozważań uporządkowany
jest tak pod względem chronologiczno-metodologicznym, jak i merytorycznym.
Uzasadnione zostało to, co stanowiło istotę kształcenia specjalnego w poszczególnych epokach i czasach współczesnych. Jest to ważne chociażby dlatego, że
studenci dostają gotowe materiały do nauki. Po trzecie, na tle całego dorobku
z zakresu kształcenia specjalnego przedstawione zostały dzieje tego szkolnictwa
w Polsce. Z analizy treści omawianej tu monografii wynika, że nasz kraj ma
istotny wkład w rozwój szkolnictwa specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
nie zaniedbywał tego nawet w czasach rozbiorów, kiedy państwo polskie formalnie nie istniało.
Na okładce książki przedstawiony został obraz Bruegla Starszego zatytułowany Ślepcy, który znajduje się w Muzeum Narodowym w Neapolu. Dziś nie
używamy określenia „ślepy”, lecz zastępujemy je terminem „niewidomy”, „niewidzący” lub „osoba z niepełnosprawnością wzrokową”. Jest to jeden z przykładów ważkich kwestii, jakie znalazły się w tym tomie. Obok zagadnień terminologicznych autor przybliża dzieje organizacji szkolnictwa dla dzieci i młodzieży
oraz osób dorosłych z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zrozumiałe, że
w poszczególnych epokach nie było to szkolnictwo, z jakim spotykamy się dzi-
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siaj. Została tu ukazana droga od całkowitej izolacji i ochronek dla niepełnosprawnych do współczesnego systemu szkolnictwa. Pokazano etapy, jakie przeszła ludzkość, i wysiłek podjęty, aby zrozumieć niepełnosprawnych i im
pomagać. Dla osiągnięcia celu – traktowania niepełnosprawnych na równi ze
wszystkimi – szkoła i nauczanie zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych miały
znaczenie podstawowe.
W krótkiej recenzji niemożliwe jest omówienie zawartości poszczególnych
rozdziałów. Dlatego też zostaną zasygnalizowane przesłanki i zagadnienia historyczne związane z kształceniem osób niepełnosprawnych. Właśnie w tym
kontekście Autor słusznie zauważa, że początkowo chodziło o sprawy podstawowe, to jest o to, aby przystosować ludzi niepełnosprawnych do normalnego
życia. Zauważmy, że ta jakże ważna kwestia ma istotne znaczenie również
w naszych czasach. Na łamach książki przytaczane są polskie przykłady i te
zaczerpnięte z wielu innych państw, m.in. Anglii, Niemiec i Francji. Współcześnie, pomimo licznych osiągnięć w nauce, technice i pedagogice, zagadnienie
podmiotowości i samodzielności osób niepełnosprawnych wciąż nie przyniosło
ostatecznych rozstrzygnięć.
Jacek Kulbaka umie odpowiednio analizować i przedstawiać sytuację związaną z kształceniem niepełnosprawnych w kontekście współczesności. Z książki
wynika, że zawsze ważnym czynnikiem było przygotowanie ludzi, którzy bezpośrednio zajmowali się opieką nad niepełnosprawnymi i ich kształceniem. Już
w czasach średniowiecznych przykładano do tego sporą wagę. Przywołanych
zostało w książce wiele nazwisk ludzi, którzy wnieśli istotny wkład w kształcenie specjalne i działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Autor uwzględnił także problem resocjalizacji dzieci i młodzieży. Już
w XIX w. otwarte zostały liczne zakłady poprawcze, zwane przytułkami, koloniami, reformatoriami. Praca w nich polegała na odizolowaniu nieletnich od dorosłych przestępców. Z analizy materiału zebranego w książce wynika, że
w wielu krajach europejskich środki represyjne stosowane przez wieki wobec
dzieci i młodzieży stopniowo traciły na znaczeniu. Przykładowo, w Belgii wybierano środki oparte na wspólnocie życia wychowanków; permanentnie zmniejszana była surowość regulaminów, obowiązywała natomiast praca dla dzieci
i nauka szkolna w zakładach zamkniętych. W późniejszych latach odwoływała
się do tego twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej Maria Grzegorzewska oraz
lekarz i pedagog Janusz Korczak. Jednakże w Polsce dopiero od 1919 r. siedmioletni obowiązek szkolny ustanowiono dla wszystkich dzieci, w tym niepełnosprawnych. Jak na owe czasy były to działania postępowe i można powiedzieć,
że rewolucyjne – z tym że ich realizacja nie była łatwa, a w wielu przypadkach
okazywała się wręcz niemożliwa.
Jacek Kulbaka zwraca również uwagę na bardzo ważne zagadnienie kształcenia nauczycieli dzieci i osób dorosłych z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W dziejach szkolnictwa specjalnego i szerzej: kształcenia osób niepełno-
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sprawnych nauczyciel zawsze odgrywał, odgrywa i niewątpliwe będzie odgrywał
podstawową rolę, gdyż pomimo zmieniających się warunków musi on nie tylko
mieć odpowiednią wiedzę, lecz także rozumieć ucznia z niepełnosprawnością.
W ten sposób Autor przechodzi do zagadnień kształcenia pedagogów dla szkolnictwa specjalnego XX w. i czasów współczesnych.
Obszerna część książki została poświęcona kształceniu specjalnemu w Polsce, zwłaszcza – jak już wspomniano – pod kątem przygotowania nauczycieli.
Na tym polu ogromne zasługi wniosła Maria Grzegorzewska, z inicjatywy której w 1922 r. powstał Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej. Przechodził on
różnego rodzaju przeobrażenia strukturalne, ale zawsze nastawiony był na
kształcenie nauczycieli dla szkolnictwa specjalnego i dzieci niepełnosprawnych.
Dziś jego spadkobierczynią jest Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
której zakres studiów znacznie wykracza poza tradycyjnie rozumianą pedagogikę specjalną. Dlatego możemy mówić, że obecnie kształcenie specjalne dotyczy
nie tylko istoty samego kształcenia, lecz także warunków wychowania dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej w przedszkolach specjalnych oraz oddziałach
specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach specjalnych wszystkich typów (w tym przygotowujących do pracy w oddziałach specjalnych), szkołach ogólnodostępnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim, ośrodkach dla dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W zakończeniu warto się zastanowić, komu może być przydatna omawiana
książka. Otóż w pierwszej kolejności – studentom pedagogiki i pokrewnych kierunków studiów. Mogą sięgnąć po nią także nauczyciele ze szkół specjalnych
i zakładów resocjalizacyjnych, a także rodzice, zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych. Wynika to chociażby z tego, że wiele racji historycznych przedstawionych
w książce ma swoje odniesienia do współczesności.
Ludwik Malinowski

Ewa M. Kulesza (red.) (2013). Education of Students with Special
Needs. World Experience. Individualized Education and Therapy
Programs (IETPs). Warszawa: Wydawnictwo APS
System edukacji specjalnej w Europie podlega ciągłym zmianom. Coraz
większe społeczne zainteresowanie problemami osób niepełnosprawnych mobilizuje polityków, naukowców, pedagogów do poszukiwania nowych rozwiązań
w zakresie kształcenia i wspierania tych osób oraz opieki nad nimi. Grupa, któ-
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rą tworzą osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stanowi pełnoprawną część społeczeństwa, mającą swoje prawa i obowiązki. Powinnością każdego
państwa w stosunku do osób z niepełnosprawnością jest stwarzanie warunków
umożliwiających zaspokojenie wszelkich potrzeb życiowych i samorealizację.
Pozycją wydawniczą traktującą o historii i ewolucji systemów kształcenia
specjalnego oraz trendach w nauczaniu specjalnym jest książka Education of
Students with Special Needs (Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami)
pod redakcją Ewy Marii Kuleszy – pedagoga specjalnego, terapeuty oraz profesora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Zainteresowania naukowe redaktorki skupiają się wokół diagnozy i terapii dzieci w wieku przedszkolnym z opóźnieniami w rozwoju intelektualnym. Swoje
badania prowadziła w Polsce, Rosji, Japonii, na Tajwanie, wyniki badań opublikowane są w ponad 60 recenzowanych artykułach w liczących się czasopismach
naukowych.
Prezentowana tu publikacja jest zbiorem artykułów, które w większości zostały przedstawione w trakcie V Międzynarodowej Letniej Szkoły Pedagogiki
Specjalnej poświęconej indywidualnym programom edukacyjno-terapeutycznym w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami, która odbyła się w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie we wrześ
niu 2011 r. Studia te przybliżają rozwój pedagogiki specjalnej i sytuację ucznia
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wybranych krajach, których przedstawiciele byli prelegentami Letniej Szkoły.
Pierwsza część publikacji dotyczy systemu edukacji specjalnej w trzech krajach Azji (na Tajwanie, w Kazachstanie i Turcji) oraz w trzech krajach Europy
(w Rosji, na Ukrainie i w Polsce), do czego nawiązuje podtytuł książki: World
Experience. Artkuły w sposób szczegółowy opisują historię kształtowania się
systemu edukacji, a w szczególności opieki i edukacji specjalnej w danym kraju.
Prezentują stosowane rozwiązania prawne oraz, w niektórych przypadkach,
przedstawiają obszerne dane statystyczne dające pogląd na temat udziału poszczególnych rodzajów niepełnosprawności w grupie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Druga część książki zatytułowana Individualized Education and Therapy Programs (IETPs) for students with special educational needs – Polish solutions poświęcona jest nowym rozwiązaniom edukacyjnym stosowanym w Polsce w pracy
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autorzy zamieszczonych tu
artykułów zapoznają czytelnika z koncepcją Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) oraz pokazują ich praktyczne zastosowanie w tworzeniu programów dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, z autyzmem,
zaburzeniami widzenia i zaburzeniami słuchu. Teoretyczne wprowadzenie
i przedstawienie przykładowych programów dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami jest ogromnym atutem książki. W szczególności stanowi to cenny
materiał dla praktyków, którzy w wyniku ustaleń prawnych regulowanych rozpo-
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rządzeniem ministra z 17 listopada 2010 r., od roku szkolnego 2012/2013 mają
obowiązek konstruowania IPET i teoretyczne oraz prawne zapisy muszą wdrożyć
w praktykę placówek edukacyjnych.
Autorzy przejrzyście opisują cel IPET, którym jest dostosowanie procesu
edukacji do możliwości psychofizycznych i indywidualnych potrzeb ucznia
z niepełnosprawnością. Programy te powinny łączyć edukacyjne zadania szkoły
(nauczanie i wychowanie) z zadaniami terapeutycznymi (rehabilitacyjnymi).
Dlatego muszą wskazywać część wspólną edukacji i terapii. Zakres tej części
jest zależny od indywidualnych potrzeb ucznia i od podstaw programowych
kształcenia ogólnego. IPET to kompleksowe, wielospecjalistycznie opracowane
programy pracy dla uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego. Do napisania programu, który będzie najtrafniej określał potrzeby i działania wspomagające, korygujące i rozwijające
umiejętności ucznia, potrzebna jest współpraca nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne, specjalistów i rodziców.
Autorki przestrzegają przed błędami, które mogą spowodować, że IPET nie
będą odpowiadały indywidualnym potrzebom ucznia. Najczęstsze błędy nauczycieli i specjalistów przy konstruowaniu tego typu programów polegają na
nieprawidłowym wyznaczeniu celów, które nie odpowiadają ograniczeniom
i możliwościom ucznia, oraz na braku zróżnicowania procedur osiągania tych
celów odpowiednio do indywidualnych potrzeb.
Analizując nowe podejście do systemu edukacji i terapii uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, autorki zastanawiają się, na ile będzie on
trafny i skuteczny. Pomimo słusznej idei i teoretycznych podstaw uzasadniających wartość IPET to praktyka edukacyjna, czyli praca placówek oświatowych,
doświadczenie i wiedza nauczycieli oraz specjalistów, zweryfikują skuteczność,
a co za tym idzie – będą przesądzać o sukcesie IPET.
Książka może stanowić swoiste studium opracowywania Indywidualnych
Programów Edukacyjno-Terapeutycznych. Wprowadza czytelnika w założenia
ogólne, wyjaśnia przesłanki, które są podstawą zmian systemu edukacji uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce. Uczy również, jak konstruować IPET, na co warto zwrócić uwagę, jak indywidualizować program w zależności od trudności, z jakimi zmaga się uczeń niepełnosprawny. Jest doskonałym źródłem informacji dla praktyków poszukujących wiedzy potrzebnej do
przygotowania programu edukacyjno-terapeutycznego.
Historia, aktualne doświadczenia i refleksje opisujące różne systemy edukacji
specjalnej w innych krajach mogą stanowić inspirację do analizy, porównań
i wdrażania międzynarodowych rozwiązań do struktury polskiego systemu edukacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Kamila Poczęsna
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ZAPROSZENIE
Instytut Pedagogiki Specjalnej
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
zaprasza do udziału
w Międzynarodowej Konferencji Pedagogiki Specjalnej z cyklu OSOBA

„OSOBA – pozytywne implikacje w teorii, badaniach i praktyce”
Konferencja odbędzie się w dniach 14–15 maja 2014 r.
w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Konferencja jest przywołaniem naukowych spotkań zainaugurowanych
w 2003 r., który Rada Unii Europejskiej ustanowiła Europejskim Rokiem Osób
Niepełnosprawnych. W Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej odbyła się wówczas konferencja „Osobowość, Samorealizacja, Odpowiedzialność, Bezpieczeństwo, Autonomia – teoria, empiria i praktyka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową od dzieciństwa do późnej
dorosłości”. W kolejnych latach naukowe spotkania poświęcone były wielowątkowemu, interdyscyplinarnemu postrzeganiu niepełnosprawności.
Pragniemy wznowić i kontynuować tradycję rozważań w kręgu pedagogiki
specjalnej. Dlatego w 2014 r. uruchamiamy forum wymiany dobrych praktyk
w obszarze teoretycznym i empirycznym, które nawiązują do pozytywnego nur-
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tu w postrzeganiu człowieka. Podążając za myślą Marii Grzegorzewskiej, twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej, podczas konferencji będziemy poszukiwać
punktu archimedesowego – fenomenu, dzięki któremu człowiek może realizować się jako OSOBA.
Tematyka konferencji obejmie następujące zagadnienia:
Osobowość – fenomen punktu archimedesowego człowieka w perspektywie interdyscyplinarnej;
Samorealizacja – wyzwalanie i ekspresja osobistego potencjału oraz inspiracje
w działaniach edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych;
Odpowiedzialność – badania w „ludzkiej perspektywie” jako źródła rozpoznawania mocnych stron człowieka;
Bezpieczeństwo – prawa i obowiązki, wzajemność i współpraca w przestrzeni
społecznej komunikacji;
Autonomia – podmiotowość, tożsamość i samostanowienie.
Zapraszamy do udziału w konferencji, nad którą patronat medialny objęło Forum Pedagogiki Specjalnej (www.efps.pl).
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
dr hab., prof. APS Joanna Głodkowska
Informacje o konferencji: www.osoba.com.pl
Zgłoszenia: osoba@aps.edu.pl
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Kornelia Czerwińska

TEORIA I PRAKTYKA W PROFILAKTYCE ORAZ
WSPIERANIU ROZWOJU OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – III MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA NAUKOWA
Kraków–Mszana Dolna, 22–23 kwietnia 2013
Po raz kolejny Katedra Wspierania Rozwoju Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zorganizowała konferencję poświęconą niezwykle zróżnicowanym zagadnieniom teoretycznym i praktycznym
z obszaru wspomagania psychospołecznego funkcjonowania osób z różnymi typami niepełnosprawności. Tak szeroko określona problematyka wzbudziła zainteresowanie wielu teoretyków i badaczy z krajowych oraz zagranicznych ośrodków
akademickich, jak również zachęciła do podzielenia się praktycznymi doświadczeniami pedagogów pracujących na co dzień z osobami z niepełnosprawnością.
Przedstawiciele władz uczelni, prorektor ds. studenckich dr hab. Jan Suchanicz oraz dziekan Wydziału Pedagogicznego dr hab. Zofia Szarota, otwierając
konferencję, podkreślali znaczenie tego typu spotkań naukowych w upowszechnianiu wiedzy na temat potrzeb osób z niepełnosprawnością m.in. w zakresie
dostosowania przestrzeni publicznej. Sesję plenarną rozpoczął referat prof. Alvyry Galkienė (Litwa) będący empiryczną analizą zjawiska inności w doświadczeniach uczniów z niepełnosprawnością uczących się w warunkach inkluzji. Teren
prezentowanych badań jakościowych przeprowadzonych w strategii fenomenologicznej stanowiło katolickie gimnazjum liczące 580 uczniów, z których 100 jest
niepełnosprawnych (niepełnosprawność ruchowa, wzrokowa, słuchowa, intelektualna). Postrzeganie własnej niepełnosprawności i jej doświadczanie w przestrzeni szkolnej było analizowane na podstawie esejów przygotowanych przez 11
uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Prelegentka wskazała, że uczniowie
w pełni odczuwali swoją fizyczną odmienność i opisywali jej wpływ na ogólne
funkcjonowanie, jednak ich odczucia nie były powieleniem stereotypowych przekonań na temat osób niepełnosprawnych; badani traktowali niepełnosprawność
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fizyczną jako jedną ze swych cech, która nie blokuje im możliwości podzielania
tożsamości z grupą zdrowych rówieśników. Uczniowie podkreślali wartość
kształcenia w warunkach inkluzyjnych, w których możliwość szerokiego spectrum interakcji społecznych znacząco łagodzi następstwa inności. Gimnazjaliści
nie zaprzeczali trudnym doświadczeniom w relacjach społecznych, jednak w ich
wypowiedziach nie pojawiały się takie emocje jak gniew czy poczucie krzywdy,
występowały natomiast refleksja i wiara w możliwość budowania społeczeństwa,
w którym nie kategoryzuje się członków według kryterium pełnosprawności. Co
ciekawe, w przypadkach gdy inność ucznia zagraża bezpieczeństwu pozostałych
osób, badani gimnazjaliści proponowali tworzenie środowisk segregacyjnych.
W kolejnym referacie prof. dr hab. Janina Wyczesany (UP, Kraków) podkreślała
konieczność korzystania z dorobku pedagogiki specjalnej, wskazując na aktualność wielu myśli teoretycznych i rozwiązań praktycznych wypracowanych przez
czołowych polskich dydaktyków specjalnych. Opisała negatywny wpływ częstych przemian społeczno-politycznych na praktykę szkolną, w tym odrzucanie
bez głębszej refleksji i oceny efektywności dotychczasowych rozwiązań w obszarze edukacji specjalnej. Prof. Jaroslava Gajdošikova-Zeleiova (Słowacja) poddała
analizie zagadnienie inkluzji w stosowaniu terapii muzycznej, m.in. porównując
kliniczne i pedagogiczne aspekty muzykoterapii oraz wskazując na potrzebę
zmiany postrzegania siebie i drugiej osoby w procesie terapeutycznym. Wyjaśniając konieczność wypracowania nowego paradygmatu w terapii realizowanej
w warunkach inkluzyjnych, prelegentka zwróciła uwagę na podział uczestników
konferencji na występujących i słuchaczy wyraźnie zaznaczający się w fizycznym rozmieszczeniu tych dwóch grup w auli oraz zachęcała do zmiany miejsc.
Temat inkluzji pojawił się także w referacie prof. dr hab. Hanny Żuraw (WSNS,
Warszawa), która zwracała uwagę na rozwijanie umiejętności społecznych u osób
z niepełnosprawnością intelektualną jako środek zapobiegający wykluczeniu
społecznemu tej grupy; nawiązując do wystąpienia prof. Wyczesany, autorka
omówiła aktualność zasad polskiej szkoły rehabilitacji; zachęciła również słuchaczy do refleksji nad tym, czy obecnie przyjęte rozwiązania w szkolnictwie
masowym pozwalają uczniom z niepełnosprawnością intelektualną rozwinąć
niezbędne kompetencje społeczne np. w zakresie gospodarowania pieniędzmi.
Sesję plenarną zakończył referat dr Barbary Mazurkiewicz (WUM, Warszawa)
stanowiący przegląd badań nad edukacją seksualną młodzieży pełnosprawnej
i niepełnosprawnej. Porównując badania realizowane w różnych latach, autorka
stwierdziła, że mimo upływu lat nadal prawie połowa nastolatków wykazuje braki z zakresu wiedzy seksualnej; prowadzenie edukacji seksualnej w placówkach
dla uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych jest nieefektywne, istnieją
duże różnice w wiedzy seksualnej u pełnosprawnych i niepełnosprawnych nastolatków, na niekorzyść tej drugiej grupy.
Dalsze obrady odbywały się w sekcjach tematycznych poświęconych takim
zagadnieniom, jak: wsparcie osób poprzez różne formy komunikacji, różne for-
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my profilaktyki zdrowotnej, problemy wsparcia dziecka w okresie przedszkolnym i szkolnym, metody wsparcia osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. W sekcji poświęconej formom komunikacji wygłoszono referaty
prezentujące wyniki badań nad rozwojem językowym u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Dr Agnieszka Wątorek (UP, Kraków) analizowała
umiejętności leksykalne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wobec stawianych im wymagań edukacyjnych. W badaniach ośmio-,
dziewięcio- i dziesięcioletnich uczniów niepełnosprawnych wykazano m.in.
znajomość słów na poziomie wieku umysłowego, używanie wielu neologizmów
i fraz opisowych w określaniu nazw zawodów, trudności ze zrozumieniem określeń czasowo-przestrzennych, problemy z aktualizacją przyimków, stosowanie
w opowiadaniach zaimków zamiast nazw własnych itp. Uzyskane wyniki badań
podają w wątpliwość zasadność korzystania przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z ogólnodostępnych podręczników. Referat
dotyczący słownictwa uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w młodszym wieku szkolnym mgr Agnieszka Ochman (UP, Kraków) rozpoczęła od
omówienia procesu rozwoju mowy od urodzenia do 6. r.ż. w ujęciu Leona Kaczmarka oraz analizy wpływu poszczególnych sfer rozwoju na kształtowanie się
języka. W badaniach prelegentka starała się określić umiejętność rozumienia
czasowników przez dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym w wieku 7–12 lat. Ustaliła, że najlepiej opanowane nazwy czasowników dotyczą czynności związanych z pobieraniem pokarmów i z własną
postawą oraz czynności porządkowych, zaś najczęściej mylone – czynności
związanych z toaletą, ubieraniem się i bezpośrednim przemieszczaniem. Wśród
stosowanych przez uczniów strategii kompensujących trudności językowe znalazło się m.in. zastępowanie nazwy czynności gestem, wyrazem dźwiękonaśladowczym lub nazwą rzeczy, za pomocą której dane działanie jest wykonywane.
W sekcji dotyczącej wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym poruszono m.in. temat możliwości rozwoju inteligencji emocjonalnej
poprzez udział w muzykoterapii. Mgr Agnieszka Szymajda (DSW, Wrocław)
podkreśliła, że umiejętność rozpoznawania emocji u siebie i innych oraz zdolność do odpowiedniej ich ekspresji umożliwia dziecku nawiązywanie satysfakcjonujących kontaktów rówieśniczych. Prelegentka przedstawiła wyniki badań
eksperymentalnych, które wykazały pozytywny wpływ autorskiego programu
muzykoterapeutycznego na rozwój ekspresji emocji oraz brak znaczącego wpływu na czytanie emocji. Empiryczny charakter miał także referat mgr Kamili
Miler-Zdanowskiej (APS, Warszawa) traktujący o funkcjonalnej ocenie umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej u dzieci niewidomych w wieku wczes
noszkolnym. W badaniach pilotażowych wykazano m.in., że większość uczniów
nie miała problemów z określeniem płaszczyzn własnego ciała oraz z poruszaniem ciałem według poleceń, połowa uczniów miała problem z rozróżnianiem
stron własnego ciała (prawej/lewej), większość uczniów miała problem z poczu-
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ciem kierunku w odniesieniu do innych osób – w szczególności w sytuacji, gdy
osoba badająca siedziała naprzeciwko dziecka, 75% przebadanych uczniów miało lateralizację skrzyżowaną, większość badanych nie miała trudności z rozumieniem pojęć przestrzennych (wykonaniem polecenia, prawidłowym ustawieniem mebli). Warto zwrócić uwagę na wyniki w zakresie oceny umiejętności
opisu znanej przestrzeni, które wskazują, że uczniowie niewidomi mają trudności z rozpoczęciem opisu, tworzą bardzo krótkie deskrypcje, a opisując znaną
drogę, bardzo rzadko używają pojęć przestrzennych i nie wymieniają punktów
orientacyjnych mijanych podczas poruszania się daną trasą.
Drugi dzień obrad rozpoczął się od pracy w sekcjach tematycznych, które dotyczyły kontekstów społecznych w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością do
dorosłości oraz jakości życia tej grupy społecznej. Dyskusję w pierwszej sekcji
rozpoczęła prezentacja wyników badań nad wdrażaniem założeń kształcenia inkluzyjnego na Słowacji przedstawiona przez mgr. Stanislava Špánika (Słowacja).
Wpływ słabowzroczności na wykonywanie zadań rozwojowych w okresie adolescencji omówiła dr Kornelia Czerwińska (APS, Warszawa), powołując się na wyniki badań dowodzących m.in., że mniejszy niż u niewidomych nastolatków stopień uszkodzenia wzroku nie skutkuje mniejszym obciążeniem psychicznym.
Uczniowie słabowidzący częściej padają ofiarą prześladowania ze strony rówieśników niż uczniowie niewidomi i prawidłowo widzący. Młodzież słabowidząca
nie różni się od widzących rówieśników pod względem dążenia do tworzenia poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, ale jest mniej aktywna w nawiązywaniu relacji uczuciowych. Sytuacji dorastających osób z niepełnosprawnością
dotyczył też kolejny referat, wygłoszony przez dr Danutę Baraniewicz (UP, Kraków). Prelegentka, dokonując analizy blogów tworzonych przez niepełnosprawnych nastolatków, podkreśliła szczególne bogactwo i zróżnicowanie poruszanych
tam tematów. Niepełnosprawna młodzież pisała na blogach o swoich zainteresowaniach, prezentowała własną twórczość, dyskutowała na wiele aktualnych tematów i opisywała wydarzenia szkolne. Internet stał się więc swoistą przestrzenią
społeczną, w której młodzież zaspokaja wiele swoich potrzeb, i jako taki również
powinien się stać terenem badań pedagogicznych. Badania na temat praktycznej
realizacji zasad paradygmatu edukacji równych szans przeprowadzone wśród studentów z niepełnosprawnością zaprezentowała dr Tamara Cierpiałowska (UP,
Kraków). Wyniki tych badań były dość optymistyczne: 73% badanych pozytywnie ocenia realizację zasady podmiotowości, 58% pozytywnie ocenia przestrzeganie zasady dialogu, 43% wskazuje na przestrzeganie zasady indywidualnego podejścia w kształceniu, zaś aż 95% uważa, że doświadcza realizacji zasady
integracji i pełnego uczestnictwa. Obrady w tej sekcji zakończyła dr Jolanta Baran
(UP, Kraków), omawiając wyniki badań na temat aspiracji i planów życiowych
młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
W sesji plenarnej prof. Nadá Bizová (Słowacja) wygłosiła referat na temat
podnoszenia jakości życia uczniów niepełnosprawnych poprzez ich partycypa-
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cję w inkluzyjnych formach spędzania wolnego czasu. Znaczące rozbieżności
w wynikach różnych – prowadzonych przez poszczególnych autorów – badań
nad partycypacją uczniów z niepełnosprawnością w sytuacjach społecznych
wskazują na konieczność podejmowania dalszych dociekań badawczych w tym
obszarze. Prof. dr hab. Stanisława Mihilewicz (DSW, Wrocław) opisała przebieg
badań eksperymentalnych wykazujących efektywność autorskiej metody integracyjno-słuchowej symboli dźwiękowych w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym. Prezentowane przez prelegentkę ćwiczenia nie tylko
usprawniały analizator słuchowy, wzrokowy i kinestetyczno-ruchowy badanych
dzieci, lecz także oddziaływały pozytywnie na zdolność koncentracji uwagi
oraz w sposób widoczny redukowały napięcie emocjonalne. Prof. dr hab. Leszek
Ploch (APS, Warszawa) przedmiotem swoich rozważań uczynił preferencje muzyczne uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Badani wykazywali się
umiejętnością odbioru muzyki w ramach relaksacji, określenia rodzaju muzyki
oraz dokonywania wyboru utworów przez siebie preferowanych; respondenci
znali wszystkie typy i nurty muzyczne, głównie wybierali muzykę kościelną.
Badania w paradygmacie jakościowym przeprowadzone wśród 11 rodzin adopcyjnych przedstawiła prof. dr hab. Urszula Bartnikowska (UWM, Olsztyn),
wskazując na dwie podstawowe fazy w procesie adaptacji do rodzicielstwa adop
cyjnego dziecka z niepełnosprawnością. W fazie wstępnej rodzice przewidywali, co może się zdarzyć w momencie przyjęcia dziecka do rodziny, zaś w fazie
właściwej następowały m.in. zmiana trybu życia, przemiany w hierarchii wartości, uczestniczenie w prawnym uregulowaniu kwestii rodzicielstwa, nawiązywanie więzi z dzieckiem, poznawanie go, w tym odkrywanie jego zaburzeń
i trudności rozwojowych itp. Krytyczną analizę aktualnych rozwiązań w zakresie edukacji inkluzyjnej w Polsce przeprowadziła prof. dr hab. Joanna Konarska
(UP, Kraków), która, pozytywnie oceniając przygotowanie systemu legislacyjnego do wdrażania tej formy kształcenia, wskazała na szereg paradoksów rehabilitacyjnych, tj. zaniedbanie uczniów pełnosprawnych, dokonywanie „mechanicznej” integracji, rozproszenie zagadnień badawczych, tworzenie utopijnej
wizji przyszłości itp. Sesję zakończył referat dr Grażyny Walczak (APS, Warszawa) dotyczący rekomendacji unijnych w kontekście wczesnego wspomagania
rozwoju dzieci z niepełnosprawnością. Prelegentka omówiła wyniki badań odnoszących się do sposobów i stopnia realizacji zasad prowadzenia wczesnej interwencji (m.in. zasady dostępności, bliskości, przystępności finansowej, interdyscyplinarności oraz zróżnicowania i koordynacji świadczeń) w wielu krajach,
w tym w Polsce.
Olbrzymie zróżnicowanie tematyczne wygłoszonych referatów, mających
charakter zarówno analiz teoretyczno-naukowych, jak i doniesień z badań, oraz
wysoki poziom merytoryczny prelekcji wskazuje na dynamiczny rozwój pedagogiki specjalnej jako dyscypliny naukowej. Mimo specyficznego charakteru
szczegółowych zagadnień poruszanych przez prelegentów wyraźnie zaznaczał
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się podczas debaty wspólny nurt poszukiwań takich rozwiązań, które umożliwiłyby osobom z niepełnosprawnością pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
W wystąpieniach i towarzyszących im dyskusjach dominowało przekonanie
o konieczności stworzenia warunków gwarantujących pełne włączenie osób
z niepełnosprawnością we wszystkie obszary społecznego funkcjonowania. Zaprezentowane przez uczestników konferencji analizy dowodzą, że problem edukacji inkluzyjnej jest coraz dogłębniej badany, także – co wydaje się szczególnie
wartościowe i znaczące – w perspektywie nabywania społecznych kompetencji
przez objętych tą edukacją uczniów.

„Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo”
Nr 4(22) 2013

PRZEGLĄD CZASOPISM
BEATA ROLA

British Journal of Special Education
2013, t. 40, z. 1–3
British Journal Of Special Education to znane i cenione czasopismo obejmujące swą problematyką cały zakres trudności w uczeniu się dzieci zarówno
w szkołach ogólnodostępnych, jak i specjalnych. Jest ono powszechnie czytane
przez praktyków i teoretyków w Wielkiej Brytanii i poza jej granicami. Przedstawia specjalne potrzeby edukacyjne na wszystkich etapach nauki. Kładzie
szczególny nacisk na innowacyjne praktyki w zakresie kształcenia specjalnego
oraz integracyjnego, rozpowszechnianie wyników badań prowadzonych przez
najwybitniejszych praktyków oraz analizę wpływu ustawodawstwa na praktykę
pedagogiczną w Wielkiej Brytanii i za granicą. Czasopismo prezentuje także raporty z brytyjskich debat parlamentarnych, recenzje książek i programy kształcenia specjalnego i integracyjnego na różnych szczeblach edukacji.
W zeszytach rocznika 2013 znalazły się artykuły, które podejmują problematykę związaną zarówno z szeroko rozumianym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością, jak i z analizą środowiska rodzinnego i edukacyjnego. Prezentowane są także niekonwencjonalne metody pracy pozaszkolnej i różne formy
wsparcia edukacyjnego. Na szczególną uwagę zasługują m.in. prace: „Niepełnosprawność i dorosłe życie…” oraz „Dlaczego mam być jak przeklęty Rain Man?!…”
(marzec 2013, t. 40, z. 1). Autorzy wspomnianych prac wskazują na czynniki
prowadzące do bezradności młodych osób z różnym rodzajem niepełnosprawności oraz zwracają uwagę jak ważne jest dla budowania tożsamości osób z autyzmem stwarzanie szans na zdobycie wyższego wykształcenia i osiągnięcie
sukcesu. Bardzo interesujące badania dotyczące wpływu środowiska rodzinnego i edukacyjnego na funkcjonowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zawarte są w artykule „Wzajemne oskarżanie, poczucie winy i potrzeba «etykietowania»…” (marzec 2013, t. 40, z. 1). Na uwagę zasługują także
doniesienia z badań przeprowadzonych w Hongkongu. W artykułach „Relacje
rodziców na temat wsparcia dla specyficznych trudności w uczeniu się w Hong-
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kongu” oraz „Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocjonalne wyzwania dla
nauczycieli i rodziców w Hongkongu” (czerwiec 2013, t. 40, z. 2) można odnaleźć propozycję narzędzi do pomiaru zachowań uczniów szkół podstawowych
oraz opis trudności występujących we współpracy szkoły i domu. Przedstawione badania mogą stanowić podstawę do ciekawych porównań i analiz przeprowadzonych na terenie Polski. Szczególnej uwadze polecam artykuły „Czy naśladowanie, praktyka wykorzystująca teatr, może stworzyć możliwości dla młodych
osób z trudnościami w uczeniu się? Możliwe podejście” oraz „Bariery w nauce
tańca młodzieży niepełnosprawnej” (czerwiec 2013, t. 40, z. 2). Prezentują one
opisy ciekawych projektów i eksperymentów w obszarze pozaszkolnych form
pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z kolei w kilku artykułach skierowanych do nauczycieli można odnaleźć doniesienia z badań nad
motywowaniem takich uczniów, zagadnienia współpracy zespołów wychowawczych, wskazówki dotyczące pracy z uczniem trudnym oraz analizę postaw
uczniów wobec niepełnosprawnych kolegów (wrzesień 2013, t. 40, z. 3).
Marzec 2013, t. 40, z. 1
Artykuł: Disability and adult life: Dependence on social security among former students with special educational needs in their late twenties (Niepełnosprawność i dorosłe życie: uzależnienie od pomocy społecznej wśród byłych
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Autor: Jon Olav Myklebust. (s. 5–13).
Artykuł przedstawia analizę zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej
wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Norwegii. Badanie
obejmuje osoby uczące się w średnich szkołach każdego typu (integracyjnych,
specjalnych, ogólnodostępnych) i dotyczy uczniów z różnym rodzajem niepełnosprawności (somatycznym, psychicznym i/lub społecznym). Młodzi ludzie
zostali zbadani, począwszy od pierwszych lat szkoły średniej do osiągnięcia 20.
roku życia. Analiza wyników pokazuje, jakie okoliczności przyczyniają się do
uzależnienia od pomocy społecznej, i wskazuje różnice związane z płcią. Według autorów istnieją odmienne czynniki wpływające na uzależnienie od pomocy społecznej wśród kobiet i mężczyzn.
Artykuł: Blame, guilt and the need for ‘labels’: Insights from parents of children with special educational needs and educational practitioners (Wzajemne
oskarżanie, poczucie winy i potrzeba „etykietowania”: spostrzeżenia rodziców
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i praktyków edukacyjnych).
Autor: Karen Broomhead. (s. 14–21).
Dotychczasowe badania dotyczące tematyki relacji dom–szkoła i poczucia
winy koncentrowały się na doświadczeniach rodziców dzieci z zaburzeniami
emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym. To sprowokowało podobną
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dyskusję wśród praktyków edukacyjnych i rodziców dzieci z innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Artykuł Karen Broomhead z Lancaster University jest częścią badania dotyczącego tego problemu. Autorka koncentruje się na
relacjach między rodzicami takich dzieci i nauczycielami, z uwzględnieniem
problemu poczucia winy. W badaniu tym uwzględniono informacje otrzymane
z wywiadów udzielonych przez 15 specjalistów edukacyjnych i 22 rodziców
dzieci z różnymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wyniki wskazują, że
doświadczenia rodzicielskie związane z wzajemnym oskarżaniem i wzbudzaniem poczucia winy kształtują charakter specjalnych potrzeb edukacyjnych ich
dzieci. Ma to wpływ na tworzenie obrazu dziecka, wybór „etykiety” i w konsekwencji działania podejmowane wobec zachowań dziecka. W artykule omawiane są konsekwencje tych ustaleń dla nauczycieli i specjalistów.
Artykuł: An evaluation of the collaborative mode of professional development for teachers in special schools in Hong Kong (Ocena współpracy w zakresie rozwoju zawodowego nauczycieli w szkołach specjalnych w Hongkongu).
Autorzy: Fuk-chuen Ho, Michael Arthur-Kelly. (s. 22–32).
Ocena współpracy w zakresie rozwoju zawodowego nauczycieli szkół specjalnych, prowadzona przez Fuk-Chuen Ho z Hongkongu (Instytut Edukacji)
i Michaela Arthura-Kelly’ego (Uniwersytet w Newcastle), dotyczy programu
realizowanego na platformie edukacyjnej. Celem tego programu było dostarczenie takiej formy kształcenia, która umożliwia nauczycielom interaktywną wymianę myśli, zasobów, usług i wiedzy oraz wzajemną pomoc w rozwiązywaniu
problemów dotyczących dzieci ze specjalnymi potrzebami. W sieci zorganizowano spotkanie dla 12 szkół. Uczestnicy tego badania to czterech wychowawców z placówek doskonalenia nauczycieli, 31 nauczycieli i ekspertów ze szkół
wspierających i 101 praktykantów ze szkół uczestniczących w projekcie. Najbardziej znaczącą aktywność w posługiwaniu się narzędziami internetowymi przejawiali nauczyciele stażyści, którzy widzieli w tego typu formie kształcenia
szansę na zastosowanie zdobytych umiejętności i wiedzy w swoich klasach.
Artykuł: The role of SENCos as leaders (Rola koordynatorów specjalnych
potrzeb edukacyjnych SENCos). Autor: Catherine Tissot. (s. 33–40).
Rok 2014 jest ważny dla koordynatorów specjalnych potrzeb edukacyjnych
(SENCos). Jest to 20. rocznica wprowadzenia do szkół wymogu zatrudnienia
takiej osoby. Artykuł Catherine Tissot (Uniwersytet w Reading) przybliża sposób, w jaki wizja zawarta w rządowych wytycznych jest realizowana w praktyce. Autorka porównuje propozycję rządowego programu szkolenia z poglądami
tych, którzy przystąpili do programu szkolenia na wykwalifikowanych koordynatorów. Badanie miało dwa etapy: wszystkim osobom zatrudnionym na tym
stanowisku rozdano kwestionariusze przed szkoleniem, a następnie powtórzono
je po zakończeniu kursu. Przeprowadzono także 10 wywiadów z wolontariusza-
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mi w celu zbadania tematyki kursu. Różnice były widoczne wśród kadry kierowniczej i dotyczyły poglądów na temat zarządzania zasobami i celami strategicznymi szkoły.
Artykuł: Why should I be like bloody Rain Man?! Navigating the autistic
identity (Dlaczego mam być jak przeklęty Rain Man?! Funkcjonowanie z tożsamością autystyka). Autorzy: Andrea MacLeod, Ann Lewis, Christopher Robertson. (s. 41–49).
Artykuł przybliża poglądy sześciu studentów uczelni wyższych z syndromem autyzmu/Aspergera. Badanie opiera się na teorii tożsamości społecznej
i odnosi do zagadnień budowania obrazu samego siebie. Badani zgodnie twierdzą, że informacje podane w diagnozie zazwyczaj nie odzwierciedlają ich indywidualnych doświadczeń. Informacje zdobywane poprzez indywidualny kontakt z innymi postrzegają oni jako bardziej osobiste i trafne. Wskazują, że na ich
obraz składa się wiele czynników niezależnych od tego, jak i czy utożsamia się
ich z diagnozą. Według autorów tożsamość Aspergera zazwyczaj przedstawiana
jest jako krucha i niespójna, co prowokuje niektóre osoby do utrzymywania dystansu wobec tej grupy ludzi. Andrea MacLeoda, Ann Lewis i Christopher Robertson (Uniwersytet w Birmingham) wzywają odpowiednie instytucje do zaangażowania osób z autyzmem w promowanie konstruktywnego postrzegania
tożsamości autystycznej.
Artykuł: Points from the SENCo-Forum – Looking at learning through the
student’s eyes (Zagadnienia z SENCo-Forum – Patrząc na naukę oczami ucznia).
Autor: Klaus Wedell. (s. 50).
Tytułowe forum dyskusyjne obejmuje rozważania na temat nauczania, błędów ortograficznych i metod eliminujących nieprawidłową pisownię.
Artykuł: Politics Page (Strona dotycząca polityki). Autor: John Perry. (s. 51–
54).
Artykuł stanowi przegląd rozporządzeń i wytycznych przedstawionych przez
rządy w Anglii, Walii i Irlandii Północnej dotyczących dostępu uczniów ze specjalnymi potrzebami do edukacji powszechnej.
Czerwiec 2013, t. 40, z. 2
Artykuł: Student behaviour and emotional challenges for teachers and parents in Hong Kong (Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocjonalne wyzwania dla nauczycieli i rodziców w Hongkongu). Autorzy: Chris Forlin, Paul Coo
per. (s. 58–64).
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy integracja z dziećmi z zaburzeniami zachowania jest wyzwaniem dla nauczycieli i rodziców. Na podstawie cało-
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ściowego przeglądu literatury i informacji zwrotnych od wielu ekspertów w Hongkongu opracowano specyficzne skale do pomiaru czterech cech zachowań dzieci
w wieku szkolnym. Wypełnione ankiety otrzymano od 914 pracowników szkoły
i 573 rodziców dzieci w wieku szkolnym. Badania, które przeprowadzili Chris
Forlin i Paula Cooper z Hongkongu (Instytut Edukacji), doprowadziły do identyfikacji istotnych problemów w odniesieniu do takich zachowań, jak zaangażowanie, motywacja edukacyjna, współpraca i operatywność. Dyskusja wokół uzyskanych wyników koncentruje się na wpływie potencjalnego stresu w sytuacji
szkolnej i sytuacji rodzinnej na nasilenie tych zachowań.
Artykuł: Parental account of support for specific learning difficulties in
Hong Kong (Relacje rodziców na temat wsparcia dla specyficznych trudności
w uczeniu się w Hongkongu). Autorzy: Kim Fong Poon-McBrayer, Philip Allen
McBrayer. (s. 65–71).
Rodzice odgrywają istotną rolę w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami.
Nowe strategie krajowe w Hongkongu mają na celu poprawę wsparcia rodziców
takich uczniów. Są to istotne doniesienia, ponieważ literatura dotycząca dzieci ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się w Hongkongu jest rzadkością. Kim
Fong Poon-McBrayer z Hongkongu (Instytut Edukacji) i Philip Allen McBrayer
(Uniwersytet Guam) przeprowadzili badanie, które wskazuje na silną frustrację
rodziców tej grupy uczniów. Frustracja ta wynika ze stosowania metod naprawczych polegających na dyscyplinarnym wydalaniu uczniów z klasy, ograniczaniu
wsparcia instruktażowego dla rodziców i braku komunikacji inicjowanej przez
szkoły, a także braku zaangażowania rodziców w proces edukacji specjalnej
i wspierania ich w tym zakresie. Zalecenia wynikające z badań koncentrują się na
egzekwowaniu polityki oświatowej poprzez zmniejszanie liczebności klas i zwiększanie nakładu pracy nauczycieli, a także poprawę relacji dom–szkoła.
Artykuł: Can mimetics, a theatre-based practice, open possibilities for young
people with learning disabilities? A capability approach (Czy naśladowanie,
praktyka wykorzystująca teatr, może stworzyć możliwości dla młodych osób
z trudnościami w uczeniu się? Możliwe podejście. Autorzy: Jo Trowsdale, Richard Hayhow. (s. 72–79).
Mimo że model integracyjny w podejściu do edukacji osób z niepełnosprawnością jest powszechnie uznawany, to zastosowanie teorii zdolności do nauki
jest mniej rozwinięte. Jo Trowsdale (Uniwersytet Warwick) i Richard Hayhow
(Open Theatre Company) przedstawiają technikę „mimetyków”, która według
autorów może zmienić i zwiększyć osiągnięcia dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce. „Mimetyki” powstały na bazie eksperymentalnych procesów psychofizycznych aktorów-szkoleniowców z Open Theatre Company. Przedstawione badanie opisuje projekt badawczy realizowany we współpracy z tą organizacją
i szkołą specjalną. Wyniki eksperymentu pokazały, że dzieci biorące w nim
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udział wykazywały zwiększoną motywację i zdolność do komunikacji i socjalizacji, miały lepsze samopoczucie, chęć do nauki i szersze zainteresowania. Aby
zilustrować ten proces, przedstawiono studium przypadku jednego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autystycznego.
Artykuł: Barriers to dance training for young people with disabilities (Bariery w nauce tańca młodzieży niepełnosprawnej). Autorzy: Imogen J. Aujla,
Emma Redding. (s. 80–85).
Taniec jest ważną i przyjemną aktywnością dla młodych osób niepełnosprawnych. Napotykają one jednak w tym zakresie wiele barier utrudniających
uczestnictwo i szkolenia. Imogen J. Aujla (Uniwersytet w Bedfordshire) i Emma
Redding (Konserwatorium Muzyki i Tańca) opracowały przegląd literatury na
temat barier w treningu tańca dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz zawarły w artykule praktyczne zalecenia odnoszące się do tego, jak te bariery
przezwyciężać. Zidentyfikowane bariery dotyczyły zagadnień estetycznych, postaw wobec niepełnosprawności, umiejętności szkoleniowych i trudności logistycznych, a także ograniczeń związanych z dostępem do bazy lokalowej i z brakiem wiedzy lub z możliwością uzyskania informacji na temat miejsc
treningowych. Jedne z najważniejszych zaleceń stanowią zbudowanie efektywnej sieci między szkołami specjalnymi i ogólnodostępnymi, studiami tańca
i grupami tanecznymi młodzieży oraz organizacja profesjonalnych instytucji
zajmujących się tańcem integracyjnym, które zachęcałyby do uczestnictwa
w treningach i wspierały młodych niepełnosprawnych.
Artykuł: Neuro-linguistic programming and altered states: Encouraging
preparation for learning in the classroom for students with special educational
Leeds (Programowanie neurolingwistyczne i zmiana nastawienia: wspieranie
przygotowania do nauki w klasie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Autor: Voldis Kudliskis (s. 86–95).
Badanie przedstawione w artykule jest głosem w dyskusji nad identyfikacją
procesów związanych z bezpośrednim zaangażowaniem uczniów w naukę. Wykorzystuje ono neurolingwistyczne programowanie (NLP) do motywowania do
nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oceniano reakcje
grupy (n = 7) uczniów, którzy brali udział w wielu lekcjach, podczas których
wykorzystano techniki wizualizacji i języka. Badanie Voldis Kudliskis (South
Dartmoor Community College) przeprowadzone było na podstawie wywiadów,
ankiet i obserwacji uczniów. To uwagi tych ostatnich stanowiły główny dowód
na zmiany nastawienia i były podstawą do tworzenia strategii mobilizowania ich
w proces uczenia się podczas lekcji.
Artykuł: Points from the SENCo-Forum (Zagadnienia z SENCo-Forum).
Autor: Klaus Wedell. (s. 96).
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Prowadzone rozważania dotyczyły dylematów wokół określenia „specjalne
potrzeby edukacyjne”. Wskazywano argumenty przemawiające za jego stosowaniem i uzasadnienia dla takiego sformułowania.
Artykuł: Politics Page (Strona dotycząca polityki). Autor: John Perry. (s. 97–
100).
Artykuł dotyczy zasad doskonalenia nauczycieli w Wielkiej Brytanii. Zwrócono uwagę na znaczenie systemowych rozwiązań i planowania przebiegu szkoleń dla nauczycieli w kontekście rozwoju szkoły. Państwo ma zamiar objąć
szczególną opieką młodych nauczycieli i realizować szkolenia warsztatowe, rozwijające praktyczne umiejętności.
Wrzesień 2013, t. 40, z. 3
Artykuł: What’s a fixed-term exclusion, Miss? Students’ perspectives on
a disciplinary inclusion room in England. Dilemmas about calling educational
needs ‘special’: Attributing causes (Co to jest wykluczenie na czas określony,
proszę pani? Uczniowskie poglądy na temat tego, jak wykorzystać miejsce integracji do dyscyplinowania w Anglii. Dylematy wokół nazywania potrzeb edukacyjnych „specjalnymi”). Autor: Gwen Gilmore. (s. 106–113).
Wykluczanie uczniów z edukacji jest częstym sposobem ich dyscyplinowania. Formalne wyłączenie uczniów z nauki pozostaje w zgodzie z polityką rządu.
Artykuł jest głosem w debacie na temat wartości tego typu interwencji. Wskazuje potrzebę ograniczenia stosowania metody wykluczenia na czas określony na
rzecz promowania udziału dzieci w edukacji. Badanie Gwen Gilmore (Kolegium Edukacji na Victoria University w Melbourne) przedstawia perspektywę
pięciu lat w odniesieniu do grup ośmiorga i dziewięciorga uczniów, wobec których zastosowano wykluczenie na czas określony. Byli to uczniowie szkoły
średniej w Anglii. Badanie uwzględniało metody mieszane. Objęło analizę dokumentów i wywiadów uczniowskich. Według uczniów korzystanie z tego typu
modelu dyscypliny nie zmieniało ich zachowania; należy się zastanowić, w jaki
sposób wprowadzić dyscyplinę, która mogłaby być włączająca i bardziej skuteczna wychowawczo.
Artykuł: Questions to assess learning as a communicative routine for inclusion (Pytania dotyczące oceny procesu uczenia się jako rutynowej komunikacji
w integracji). Autor: Órla Ní Bhroin. (s. 114–123).
W kontekście szybkiej transformacji politycznej, w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Irlandii widać wyraźnie kierunek od segregacji do integracji. Artykuł Órla Ní Bhroina (St. Patrick College, Dublin City
University) skupia się na wieloaspektowych trudnościach w realizacji procesu
integracji. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych wśród nauczycieli klas
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każdego poziomu wybranej szkoły i obserwacji udokumentowanych praktyk
wygenerowano dane, dzięki którym przygotowano dziewięć studiów przypadku. Wyniki wykazały, że w praktyce integracyjnej nauczyciele napotykają trudności głównie w zakresie oceny uczenia się, komunikacji, interakcji przyczyniających się do transformacji procesów nauczania–uczenia się oraz relacji
z nauczycielami i wychowawcami.
Artykuł: Comparing children’s attitudes towards disability (Porównanie
dziecięcych postaw wobec niepełnosprawności). Autorzy: Bernadette Cairns,
Kirstie McClatchey. (s. 124–129).
Badanie przeprowadzone w Szkocji przez Bernadette Cairns, głównego inspektora do specjalnych potrzeb i wczesnej edukacji, i Kirstie McClatchey, asystenta Rady Psychological Service w Highland, dotyczy postaw dzieci wobec
niepełnosprawności. Autorki porównują szkoły z dużą liczbą uczniów wymagających dodatkowego wsparcia ze szkołami z kilkorgiem dzieci z dodatkowymi
potrzebami specjalnymi. Próba objęła liczbę dzieci (n = 82). Badanie to bazowało na danych z wywiadów z uczniami, którzy oglądali teledyski z dziećmi mającymi różne typy niepełnosprawności. Wyniki wykazały, że uczniowie ze szkoły
z większą liczbą wcześniejszych doświadczeń z dziećmi niepełnosprawnymi
wykazywali więcej pomysłów na pomoc i mieli bardziej pozytywne postawy
wobec konieczności uczenia się z kolegami niepełnosprawnymi. Wyniki te sugerują, że integracja w szkołach może sprzyjać akceptowaniu dzieci niepełnosprawnych i rozumieniu ich.
Artykuł: Statements of special educational needs and mainstream secondary
physical education in north-west England (Sprawozdania dotyczące specjalnych
potrzeb edukacyjnych i głównego nurtu kształcenia w obszarze wychowania fizycznego w szkole średniej w północno-zachodniej Anglii). Autor: Anthony
Maher. (s. 130–136).
Anthony Maher (University of Central Lancashire) przybliża treść sprawozdań odnoszących się do wychowania fizycznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Badanie uwzględnia perspektywę koordynatorów specjalnych potrzeb edukacyjnych (SENCos) i podejmuje kwestię kształcenia
asystentów wspierających (LSA) w północno-zachodniej Anglii. Wnioski płynące z analizy wyników ankiet internetowych wskazują, że większość koordynatorów i niektórzy asystenci uważają, iż sprawozdania z lekcji wychowania fizycznego nie różnią się od sprawozdań z innych przedmiotów. Tak więc lekcje,
które odgrywają ważną rolę w ułatwianiu integracji uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi w ogólnodostępnych szkołach średnich w Anglii, nie
różnicują metod wsparcia uczniów. Większość nauczycieli ujawnia w sprawozdaniach, że nie są w stanie planować i prowadzić lekcji integracyjnych, tak aby
monitorować i oceniać postępy wszystkich uczniów.
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Artykuł: Autism and multidisciplinary teamwork through the SCERTS Model
(Autyzm i praca w multidyscyplinarnym zespole – Model SCERTS). Autorzy:
Paola Molteni, Karen Guldberg, Nick Logan. (s. 137–145).
Artykuł prezentuje wielodyscyplinarne badanie pracy zespołowej w angielskiej szkole specjalnej znajdującej się w regionie West Midlands. Przeprowadzili je Paol Molteni (Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie), Karen
Guldberg (Uniwersytet w Birmingham) i Nick Logan (Sunfield Children’s Homes Limited). Badanie koncentruje się na sposobie wdrożenia SCERTS – innowacyjnego modelu wsparcia nauczycieli, który polega na komunikacji społecznej i emocjonalnym zaangażowaniu. Metoda badawcza obejmowała grupę
fokusową, która została poddana obserwacji i wobec której zastosowano częściowo ustrukturyzowane wywiady i kwestionariusze. Wyniki pokazują, że model SCERTS może wspierać zespół edukacyjny w zakresie promowania i wymiany dobrych praktyk i planowania codziennej pracy edukacyjnej. Autorzy
wyciągają wnioski dla dalszych badań, mających na celu analizowanie pracy
zespołowej w innych placówkach i przez dłuższy czas.
Artykuł: Points from the SENCo-Forum (Zagadnienia z SENCo-forum). Autor: Klaus Wedell. (s. 146).
Rozważania dotyczyły tego, czy należy zastosować poprawki w systemie
edukacyjnym w Anglii, a jeśli tak, to w jakim obszarze, czy też należy podjąć
próbę zmiany całego systemu edukacji.
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