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4 Życ ie  Szkoły

OD REDAKCJI

Według brytyjskiego raportu Warnocka u dwudziestu procent populacji
uczniów występują specjalne potrzeby edukacyjne. W tej grupie stwierdza się
różnego rodzaju niepełnosprawności. Są to uczniowie w normie
intelektualnej (np. niewidomi, niesłyszący, z niepełnosprawnością ruchową,
z przewlekłymi chorobami psychosomatycznymi) oraz uczniowie
z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną. 

Wszystkim dzieciom, których możliwości są ograniczone przez czynniki
biologiczne i społeczne, należy dać równe szanse startu, dostosowane do ich
specyficznych potrzeb. Dzieciom tym potrzebne są szczególne warunki
uczenia się. Wraz z demokratyzacją oświaty popularna stała się w latach

dziewięćdziesiątych XX wieku idea integracji, która przybiera różnorodne wymiary,
w tym także edukacji integracyjnej. Warto zatem przestudiować artykuł Anny
Zamkowskiej, która niezwykle interesująco wypowiada się o korzyściach i barierach
wynikających z kształcenia integracyjnego. O pracy nauczyciela wspierającego
w klasach integracyjnych pisze na podstawie własnych doświadczeń Magdalena Teresa
Reczulska. Coraz częściej spotykamy w klasach integracyjnych dzieci z autyzmem.
O tym, jakie mają deficyty w funkcjonowaniu społecznym i jak pomóc im odnieść
sukces, podpowiada Nina Zawidniak. Jednym z istotnych czynników wpływających
na samopoczucie ucznia w szkole jest klimat społeczny, na którego wartość zwróciła
uwagę Sylwana Szołek w artykule „Klimat społeczny w szkole promującej zdrowie”.
Klimat ten jest szczególnie ważny w klasach integracyjnych. Warto zapoznać się z ideą
szkół promujących zdrowie, które dzięki zaangażowaniu prof. dr hab. Barbary
Woynarowskiej działają w naszym kraju od 1992 roku. Aktualnie 1200 szkół realizuje
program sieci Szkół dla Zdrowia w Europie. Więcej informacji na temat programu
można znaleźć na stronie: http://www.cmppp.edu.pl/node/597. 
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Po ję cie in te gra cyj ne go sys te mu kształ -
ce nia i wy cho wa nia 1 zo sta ło upo -

wszech nio ne w pol skiej li te ra tu rze pe da go -
gicz nej już w la tach sie dem dzie sią tych.
Na to miast w pol skiej prak ty ce szkol nej idea
in te gra cji po ja wi ła się na po cząt ku lat dzie -
więć dzie sią tych. Teo ria i prak ty ka kształ ce -
nia in te gra cyj ne go ma ją już za tem sto sun -
ko wo dłu gą tra dy cję. 

Ko rzy ści pły ną ce 
z edu ka cji in te gra cyj nej 

W oce nie po zy tyw nych efek tów kształ ce -
nia in te gra cyj ne go na le ży przy jąć po dej ście
za rów no ilo ścio we, jak i ja ko ścio we. Bio rąc
pod uwa gę po dej ście ilo ścio we, wskaź ni -
kiem ko rzyst nych efek tów in te gra cji jest ob -
ser wo wa ny w ko lej nych la tach suk ce syw ny
i dy na micz ny wzrost licz by uczniów z nie peł -
no spraw no ścią kształ co nych w ró żnych for -
mach in te gra cji. Dla po rów na nia, w ro ku
szkol nym 1995/1996 w od dzia łach in te gra -
cyj nych kształ ci ło się 2,12% ogó łu uczniów
ze spe cjal ny mi po trze ba mi edu ka cyj ny mi,

pod czas gdy w ro ku szkol nym 2008/2009
w kla sach in te gra cyj nych kształ ci ło się już
17,8% tych uczniów (Oświa ta… GUS 2009).
Da ne GUS wska zu ją na suk ce syw ne zmniej -
sza nie się licz by uczniów ze spe cjal ny mi po -
trze ba mi edu ka cyj ny mi w szko łach i od dzia -
łach spe cjal nych i na suk ce syw ny wzrost ich
licz by w od dzia łach in te gra cyj nych. Ob ser -
wu je się ta kże zna czą cy wzrost licz by od -
dzia łów in te gra cyj nych – z 515 w ro ku
1995/1996 na 3150 w ro ku 2008/2009. 

Oprócz wskaź ni ków ilo ścio wych w ba da -
niach efek tyw no ści dzia łań in te gra cyj nych
przyj mu je się ta kże wskaź ni ki ja ko ścio we,
w tym sy tu ację ro dzin ną i psy chospo łecz ną
uczniów z nie peł no spraw no ścią oraz po -
ziom ich osią gnięć szkol nych. 

Bio rąc pod uwa gę sy tu ację ro dzin ną
uczniów nie peł no spraw nych, na le ży przy -
znać, że kształ ce nie in te gra cyj ne da je mo żli -
wość po zo sta nia ucznia z nie peł no spraw no -
ścią w gro nie ro dzin nym, bez ko niecz no ści
do je żdża nia do szko ły spe cjal nej al bo prze -
by wa nia w in ter na cie. Jest to bar dzo istot ny
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TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI

Kształcenie integracyjne
korzyści i bariery

Zmiany w podejściu do edukacji dzieci
niepełnosprawnych obserwowane od lat
siedemdziesiątych sugerują odchodzenie od kształcenia
segregacyjnego w kierunku wspólnej edukacji uczniów
pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

n Anna Zamkowska

1 Opra co wa no na pod sta wie mo no gra fii A. Zam kow skiej, Wspar cie edu ka cyj ne uczniów z upo śle dze niem umy -
-sło wym w stop niu lek kim w ró żnych for mach kształ ce nia na I eta pie edu ka cji, Ra dom 2009.



ko rzyst ny aspekt in te gra cji. Ro dzi na, sta no -
wią ca na tu ral ne śro do wi sko dziec ka, po sia -
da bo wiem istot ne wa lo ry te ra peu tycz no -
-wy cho waw cze. Zda niem R. Ossow skie go
(1994) w ro dzi nie dziec ko naj le piej in ter na -
li zu je spo sób gra nia ról ro dzin nych, a ta kże
w ro dzi nie pa nu je naj lep szy kli mat psy cho -
lo gicz ne go wspar cia.

Li kwi da cja uprze dzeń
Na wią zu jąc do ko rzy ści psy cho spo łecz -

nych, Z. Pa lak (1996, s. 18) zwra ca uwa gę na
to, że kształ ce nie w sys te mie in te gra cyj nym
za po bie ga ko niecz no ści in sty tu cjo na li za cji
wy cho wa nia (za po bie ga nie bez pie czeń stwu
de pry wa cji in sty tu cjo nal nej), a za pew nia
kształ ce nie i wy cho wa nie w wa run kach re ali z-
mu spo łecz ne go (w prze ci wień stwie do „cie -
plar nia nych” wa run ków za kła dów spe cjal -
nych). W za kre sie kon tak tów z ró wie śni ka mi
uła twia wła ści wy prze bieg in for ma cji mię dzy

jed nost ka mi z nie peł no spraw no ścią i oso ba -
mi spraw ny mi, umo żli wia i uła twia wza jem ne
po zna nie, zro zu mie nie, uzna nie praw, po -
trzeb i mo żli wo ści, co pro wa dzić mo że do li -
kwi da cji wza jem nych uprze dzeń, ste reo ty -
pów, a ta kże do kształ ce nia po zy tyw nych
wza jem nych po staw spo łecz nych. Kształ ce nie
in te gra cyj ne umo żli wia po nad to na by wa nie
przez dzie ci i mło dzież z nie peł no spraw no ścią
tzw. tech nik spo łecz ne go by to wa nia, któ re są
nie odzow ne w ży ciu w śro do wi sku lu dzi
spraw nych.

Na psy cho spo łecz ne ko rzy ści in te gra cji
zwra ca się uwa gę na wet w od nie sie niu
do osób z upo śle dze niem umy sło wym,
w przy pad ku któ rych rze czy wi sta in te gra cja
spo łecz na i po znaw cza na po ty ka nie kie dy

na znacz ne trud no ści. J. Lausch -Żuk (1998,
s. 15) stwier dza, że in te gra cja za pew ne sty -
mu lu je ich roz wój, za pew nia ko niecz ną w ich
ży ciu po moc, za spo ka ja po trze bę wię zi z gru -
pą, zmniej sza ne ga tyw ne na stęp stwa na zna -
cza nia spo łecz ne go ety kie tą de wian tów. Zda -
niem tej au tor ki ko rzy ści z in te gra cji
edu ka cyj nej od no szą ta kże ucznio wie
spraw ni. In te gra cja da je bo wiem pod sta wę
do są du, że jest się spraw niej szym, bar dziej
od in nych kom pe tent nym, co z ko lei wpły wa
na wy ższą sa mo oce nę, wy ższą świa do mość
ne ga tyw nych na stępstw roz wo ju cy wi li za cji
oraz po czu cie by cia po trzeb nym z uwa gi
na ko niecz ność po mo cy słab sze mu. In te gra -
cja da je po nad to wie dzę o nie peł no spraw -
no ści in te lek tu al nej i oso bach nią do tknię -
tych, co osła bia ten den cję do de hu ma ni za cji
grup nie po dob nych do „ja”.

Uzy ska ne wy ni ki
Od no sząc się do kwe stii efek tów kształ -

ce nia, na le ży przy znać, że mię dzy na ro do we
ba da nia po rów naw cze do ty czą ce osią gnięć
szkol nych uczniów nie peł no spraw nych nie
przy nio sły jed no znacz nych re zul ta tów
na ko rzyść któ rejś z form kształ ce nia (Spe -
cial Ne eds Edu ca tion…2000). Po dob nie ba -
da nia A. Zam kow skiej (2009) po rów nu ją ce
osią gnię cia szkol ne uczniów z nie peł no -
spraw no ścią in te lek tu al ną w stop niu lek kim,
uczą cych się w szko łach spe cjal nych, szko -
łach ogól no do stęp nych i w kla sach in te gra -
cyj nych, wska zu ją je dy nie na ogól nie wy ższy
po ziom tych osią gnięć u uczniów kształ co -
nych w szko łach spe cjal nych i szko łach z od -
dzia ła mi in te gra cyj ny mi niż u uczniów szkół
ogól no do stęp nych. 

Wy ni ka z nich, że w za kre sie nie któ rych
umie jęt no ści skła do wych mó wie nia i słu cha -
nia, ucznio wie szkół spe cjal nych i klas in te -
gra cyj nych uzy ska li wy ni ki wy ższe niż
ucznio wie szkół ogól no do stęp nych. Umie -
jęt ność czy ta nia i pi sa nia zo sta ła opa no wa -
na w wy ższym stop niu przez uczniów klas in -
te gra cyj nych niż uczniów po zo sta łych ty pów
szkół. Na to miast wy ni ki w za kre sie umie jęt -
no ści ma te ma tycz nych by ły dość zró żni co -

Orzekanie o potrzebie kształcenia
specjalnego opiera się na kategoryzacji
ze względu nie tylko na rodzaj, ale też
stopień niepełnosprawności, co
prowadzi do etykietyzowania,
sprzecznego z założeniami integracji. 
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wa ne. Nie któ re umie jęt no ści ma te ma tycz ne
by ły naj le piej opa no wa ne przez uczniów
szkół spe cjal nych i klas in te gra cyj nych,
w nie któ rych naj lep sze wy ni ki uzy ski wa li
ucznio wie klas in te gra cyj nych, a w in nych
za rów no ucznio wie klas in te gra cyj nych, jak
i ucznio wie szkół ogól no do stęp nych uzy ski -
wa li wy ni ki istot nie wy ższe niż ucznio wie
szkół spe cjal nych. 

Ba rie ry edu ka cji in te gra cyj nej
Au to rzy zaj mu ją cy się pro ble ma ty ką edu -

ka cji in te gra cyj nej wska zu ją na pew ne ba rie -
ry sto ją ce na dro dze re ali za cji tej for my
kształ ce nia. S. Przy byl ski (2003) zwra ca
uwa gę na trud no ści ist nie ją ce za rów no
na płasz czyź nie na uko wej, po li tycz nej, jak
i spo łecz nej. Za li cza do nich:
n Brak po dej mo wa nia te ma ty ki kształ ce nia

in te gra cyj ne go przez pe da go gi kę ogól ną;
jest ona po dej mo wa na głów nie w ob rę bie
pe da go gi ki spe cjal nej.

n Nie wiel kie od dzia ły wa nie (np. przez me -
dia) elit po li tycz nych na opi nię pu blicz ną
w kwe stii pro ble mów osób z nie peł no -
spraw no ścią; kwe stie te nie są przed mio -
tem pu blicz nej de ba ty.

n Brak przy go to wa nia (wie dza, po sta wy wo -
bec osób z nie peł no spraw no ścią) śro do -
wi ska lo kal ne go do po dej mo wa nia od po -
wied nich dzia łań w tej kwe stii; ro dzi ce
dzie ci z nie peł no spraw no ścią czę sto, z po -
wo du wa run ków so cjo eko no micz nych,
nie są na ty le sil ną gru pą, aby two rzy ła od -
po wied nie lob by.

n Am bi wa lent ny sto su nek na uczy cie li
do kwe stii in te gra cji. Pe da go dzy spe cjal ni
z jed nej stro ny po pie ra ją jej idee, a z dru -
giej oba wia ją się o utra tę miejsc pra cy, co
po wo du je za ha mo wa nie ten den cji do
roz wi ja nia współ pra cy po mię dzy szko łą
spe cjal ną a ogól no do stęp ną. Na to miast
na uczy cie le szkół ogól no do stęp nych, mi -
mo de kla ro wa nia po zy tyw ne go sto sun ku
do kwe stii kształ ce nia in te gra cyj ne go,
mniej chęt nie de kla ru ją apro ba tę re ali za -
cji tej idei we wła snej szko le (Daj now ska,
Ko sa kow ski 2002, s. 46–56). 

n Orze ka nie o po trze bie kształ ce nia spe -
cjal ne go opie ra się na ka te go ry za cji ze
wzglę du nie tyl ko na ro dzaj, ale też sto -
pień nie peł no spraw no ści, co pro wa dzi
do ety kie ty zo wa nia, sprzecz ne go z za ło -
że nia mi in te gra cji. 

n Przy czy ny wspo mnia nych trud no ści ma ją
ró żne pod ło że. Do naj czę ściej wy mie nia -
nych po wo dów ich ist nie nia za li cza się
trud no ści na tu ry fi nan so wej, praw no -ad -
mi ni stra cyj nej, me to dycz no -me ry to rycz -
nej i spo łecz nej.

Trud no ści fi nan so we
Zda niem G. Szum skie go (2004), zwięk -

szo ne kosz ty funk cjo no wa nia klas in te gra cyj -
nych mu szą kie dyś w przy szło ści na po tkać
ba rie rę fi nan so wą. Trud no ści fi nan so we do -
ty czą prze wa żnie bra ku wy star cza ją cych
środ ków na za bez pie cze nie spe cja li stycz ne -
go sprzę tu i opie ki, za trud nie nie spe cja li stów
oraz szko le nie kadr (Wal czak 2000; Le wan -
dow ska -Ki doń 2006; Przy byl ski 2003). Kon -
tro la NIK prze pro wa dzo na w 2003 r. w in sty -
tu cjach, któ re w ró żny spo sób uczest ni czą
w pro ce sie kształ ce nia in te gra cyj ne go i spe -
cjal ne go, w tym 26 szko łach lub ze spo łach
szkół pro wa dzo nych przez gmi ny lub po wia -
ty, wy ka za ła, że w po nad 40% ba da nych pla -
có wek prze kro czo no do pusz czal ną licz bę
uczniów w kla sach in te gra cyj nych. W du żej
mie rze wy ni ka ło to z ogra ni czeń fi nan so -
wych, któ re unie mo żli wia ły za trud nie nie od -
po wied niej licz by na uczy cie li lub utwo rze nie
no wych od dzia łów in te gra cyj nych (In for ma -
cja… 2003). Z tych sa mych po wo dów
w więk szo ści szkół wspar cie ze stro ny na -
uczy cie li wspo ma ga ją cych nie obej mo wa ło

W badaniach porównujących pozycje
społeczne różnych grup dzieci uczniowie
z niepełnosprawnością intelektualną,
z niepełnosprawnością osiągają 
zazwyczaj wyniki najniższe. Są izolowani
i odrzucani przez rówieśników 
sprawnych, mają z nimi ubogie
i zaburzone kontakty koleżeńskie.
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wszyst kich lek cji i przed mio tów, co sta no wi -
ło istot ne utrud nie nie dla na uczy cie li pro wa -
dzą cych i uczniów z nie któ ry mi dys funk cja -
mi, utrud nia ją cy mi sa mo dziel ną pra cę
na lek cji. Brak mo żli wo ści sfi nan so wa nia
kosz tów zwią za nych z za pew nie niem od po -
wied nich wa run ków na ucza nia i opie ki
uczniom o szcze gól nych po trze bach edu ka -
cyj nych, a ta kże ogra ni cze nia w mo żli wo ści
do dat ko we go za trud nie nia na uczy cie li
o spe cjal nych kwa li fi ka cjach by ły przy czy ną
nie peł nej re ali za cji za le ceń po rad ni psy cho -
lo gicz no -pe da go gicz nej. Bra ki fi nan so we
unie mo żli wia ły też nie któ rym szko łom za -
kup od po wied nich pod ręcz ni ków do kształ -
ce nia spe cjal ne go.

Trud no ści praw no -ad mi ni stra cyj ne
Prze pi sy praw ne, choć suk ce syw nie no we -

li zo wa ne, wy ka zu ją jed nak pew ne nie do cią -
gnię cia w kwe stii edu ka cji in te gra cyj nej.
J. Pań czyk (2002) zwró cił m.in. uwa gę na nie -
okre śle nie sta tu su na uczy cie la wspo ma ga ją -
ce go, brak pre cy zyj nie okre ślo nych wy mo -
gów do ty czą cych na uczy cie la kla sy in tegra-
cyj nej oraz brak jed no znacz nych za pi sów
w spra wie re kwa li fi ka cji. Z ko lei G. Wal czak

(2000) do trud no ści na tu ry ad mi ni stra cyj nej
za li czy ła m.in. opór władz lo kal nych, po li ty kę
oszczęd no ścio wą oraz brak zro zu mie nia isto -
ty in te gra cji w gmi nach.

Ba rie ry na tu ry 
me to dycz no -me ry to rycz nej 

Wie lu au to rów (m.in. Wal czak 2000; Przy -
byl ski 2003; Le wan dow ska -Ki doń 2006) zwra-
ca uwa gę na bra ki w za kre sie spe cja li stycz nej
ka dry, brak szko leń, zbyt ma łą wy mia nę do -
świad czeń i in for ma cji o in te gra cyj nych for -
mach szko le nia, brak ko or dy na to rów pra cy
w pla ców kach i po rad niach oraz brak przy go -
to wa nia na uczy cie li do pra cy z dziec kiem
z nie peł no spraw no ścią. Brak przy go to wa nia
me ry to rycz ne go i me to dycz ne go na uczy cie li
mo że wy ni kać z nie do sta tecz nej mo ty wa cji fi -
nan so wej do po dej mo wa nia się do dat ko -
wych, a za ra zem trud nych za dań dy dak tycz -

Kształcenie w systemie integracyjnym
zapobiega konieczności
instytucjonalizacji wychowania, 
a zapewnia kształcenie i wychowanie 
w warunkach realizmu społecznego.
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z Oświa ta i wy cho wa nie w ro ku szkol nym 2008/2009,
War sza wa 2009. 
z J. Bąb ka, Edu ka cja in te gra cyj na dzie ci peł no -
spraw nych i nie peł no spraw nych, za ło że nia i rze -
czy wi stość, Po znań 2001, Wy daw nic two Fun da cji
„Hu ma nio ra”. 
z M. Chod kow ska, So cjo pe da go gicz ne pro ble my
edu ka cji in te gra cyj nej dzie ci z ob cią że nia mi bio lo -
gicz ny mi i śro do wi sko wy mi, War sza wa 2004,
WSP TWP. 
z I. Daj now ska, C. Ko sa kow ski, Po sta wy na uczy -
cie li szkół ma so wych w sto sun ku do osób upo śle -
dzo nych umy sło wo ja ko je den z wy znacz ni ków
efek tyw no ści in te gra cji, (w:) M. Chod kow ska
(red.), Wie lo wy mia ro wość in te gra cji w teo rii, 2002.
z In for ma cja o wy ni kach kon tro li or ga ni za cji i fi -
nan so wa nia kształ ce nia osób nie peł no spraw nych
w szko łach pu blicz nych, Zie lo na Gó ra 2003, do -
stęp ne: http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wy ni ki_kon -
tro li_wstep/in for m2004/2003188/px_2003188.pdf
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z Z. Pa lak, Psy cho spo łecz ne i edu ka cyj ne funk cjo no -
wa nie uczniów z in wa lidz twem wzro ku kształ cą cych
się w szko łach ogól no do stęp nych i spe cjal nych, Lu bli n
1996, Wy daw nic two UMCS. 



nych. Po nad to, bra ku je rze czy wi stej do stęp-
no ści szkół dla uczniów z głęb szy mi stop nia -
mi nie peł no spraw no ści (Wal czak 2000; Le -
wan dow ska -Ki doń 2006).

Oba wy o roz wój uczniów 
z nie peł no spraw no ścią 
i spraw nych 

Ko lej ną ba rie rą kształ ce nia in te gra cyj ne go
są oba wy do ty czą ce osią gnięć szkol nych
i funk cjo no wa nia psy cho spo łecz ne go za rów no
uczniów z nie peł no spraw no ścią, jak i spraw -
nych (Rut kow ski 2005; Le wan dow ska -Ki doń
2006). Od no sząc się do dzie ci z nie peł no -
spraw no ścią in te lek tu al ną, J. Lausch -Żuk
(1998, s. 15) wy ra zi ła oba wę, że ucze nie się
w zró żni co wa nej gru pie oraz czę ste do świad -
cza nie po ra żki mo gą spo wo do wać ob ni że nie
ich sa mo oce ny. Ko lej ny mi ne ga tyw ny mi kon -
se kwen cja mi mo że być osła bie nie aspi ra cji,
mo ty wa cji tych uczniów, a ta kże ob ni że nie ich
sa mo dziel no ści i zwięk sze nie stre su zwią za ne -
go z funk cjo no wa niem w sy tu acjach zbyt trud -
nych pod wzglę dem po znaw czym. 

Ist nie je po nad to oba wa, że ze wzglę du
na zmniej szo ny kry ty cyzm ucze nie się w in -
te gra cji mo że stwo rzyć wa run ki do na by wa -

nia przez oso by z nie peł no spraw no ścią in te -
lek tu al ną ne ga tyw nych wzor ców za cho wań.
Bra ku je też do wo dów rze czy wi stej in te gra cji
spo łecz nej uczniów nie peł no spraw nych.
Wy ni ki ba dań do ty czą cych po zy cji spo łecz -
nej uczniów z nie peł no spraw no ścią kształ -
co nych w kla sach in te gra cyj nych bądź ogól -
no do stęp nych wska zu ją na to, że więk szość
tych dzie ci (na wet do 80%) zaj mu je po zy cje
od rzu ca nych i izo lo wa nych (m.in. Bąb ka
2001; Wią cek 2005). 

W ba da niach po rów nu ją cych po zy cje spo -
łecz ne ró żnych grup dzie ci ucznio wie z nie -
peł no spraw no ścią in te lek tu al ną, z nie peł no -
spraw no ścią osią ga ją za zwy czaj wy ni ki naj-
ni ższe (Chod kow ska 2004). Są oni izo lo wa ni
i od rzu ca ni przez ró wie śni ków spraw nych,
ma ją z ni mi ubo gie i za bu rzo ne kon tak ty ko -
le żeń skie. Po nad to wy stę pu je ma ła spój ność
in te gra cyj na tych grup kla so wych. 

Ko lej ną wa żną kwe stią są oba wy wy ra ża ne
przez ro dzi ców uczniów nie peł no spraw nych.
Oba wia ją się oni trud no ści ada pta cyj nych
dzie ci w kla sie szko ły ogól no do stęp nej (Le -
wan dow ska -Ki doń 2006). Na przy kład ro dzi ce
uczniów z upo śle dze niem umy sło wym w stop -
niu lek kim, ba da ni przez M. Rut kow skie go
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two UMCS. 
z S. Przy byl ski, Re flek sje nad ba rie ra mi wy stę pu -
ją cy mi przy wdra ża niu in te gra cji osób nie peł no -
spraw nych w Pol sce na po cząt ku no we go ty siąc le -
cia, (w:) Z. Ka za now ski, D. Osik -Chu do wol ska
(red.), In te gra cja osób nie peł no spraw nych w edu -
ka cji i in te rak cjach spo łecz nych, Lu blin 2003,
Wy daw nic two UMCS. 
z M. Rut kow ski, Opi nie uczniów, ro dzi ców i na -
uczy cie li na te mat in te gra cji edu ka cyj nej, (w:) 
W. Pi lec ka, A. Ozga, P. Kur tek (red.), Dziec ko ze
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z K. Sa mad, S. Fa ir ba irn, Rów ne szan se a in te gra cja
– per spek ty wy szko ły po wszech nej, (w:) G. Fa ir ba irn,
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(2005), mi mo prze ko na nia o ko rzy ściach
w po sta ci in te gra cji spo łecz nej, wo le li po sy łać
swo je dzie ci do szko ły spe cjal nej w oba wie
przed ich od rzu ce niem i ośmie sze niem przez
spraw nych ró wie śni ków oraz uzna jąc, że
w szko le spe cjal nej re ali zo wa ny jest pro gram
do sto so wa ny do mo żli wo ści ich dzie ci.

Oba wy do ty czą ta kże funk cjo no wa nia
i roz wo ju spraw nych uczniów klas in te gra cyj -
nych. Za bu rze nia za cho wa nia nie któ rych
uczniów ze spe cjal ny mi po trze ba mi edu ka -
cyj ny mi mo gą bo wiem na ra żać dzie ci spraw -
ne na nie przy jem ne sy tu acje oraz sku pić
więk szość uwa gi i cza su na uczy cie la, kosz tem
in nych (Sa mad i Fa ir ba irn 2000). Do ty czy to
zwłasz cza nad po bu dli wych dzie ci z nie peł no -
spraw no ścią in te lek tu al ną, któ rych za cho wa -
nie mo że po wa żnie utrud nić pro ces na ucza -
nia (So wa, Woj cie chow ski 2001, s. 189).
Ro dzi ce uczniów spraw nych wy ra ża ją za tem
oba wy o ich kon tak ty z nie peł no spraw ny mi
ró wie śni ka mi oraz o zbyt ni ski po ziom na -
ucza nia w kla sach in te gra cyj nych (Le wan -
dow ska -Ki doń 2006). Więk szość ro dzi ców
uczniów spraw nych ba da nych przez M. Rut -
kow skie go (2005) twier dzi, że po ziom na -
ucza nia w tych kla sach jest ni ższy, a tyl ko
część jest prze ko na nych, że jest wy ższy niż
w kla sach ogól no do stęp nych.

Pod su mo wa nie
Pod ję cie pro ble ma ty ki oce ny do świad czeń

kształ ce nia in te gra cyj ne go w aspek cie za rów -
no je go ko rzy ści, jak i ba rier wy ma ga ło przy -
ję cia za ło że nia, że wspól ne kształ ce nie
uczniów nie peł no spraw nych i spraw nych po -
win no pod le gać we ry fi ka cji i nie ko niecz ne
jest słusz ne w ka żdym przy pad ku je dy nie ze
wzglę du na swo je ega li tar ne po dej ście. Przy -
ję cie ta kiej per spek ty wy umo żli wia w mia rę
obiek tyw ne przyj rze nie się ob ra zo wi kształ -
ce nia in te gra cyj ne go i wy słu cha nie ar gu men -
tów za rów no za chę ca ją cych do je go kon ty nu -
owa nia, jak i ostrze ga ją cych przed pew ny mi
trud no ścia mi czy za gro że nia mi. 

Uwzględ nie nie zrów no wa żo ne go po dej -
ścia po zwa la na wy su nię cie kil ku su ge stii
i wnio sków do ty czą cych in te gra cyj nej edu -
ka cji uczniów z nie peł no spraw no ścią. 

Po pierw sze, w przy pad ku kon kret ne go
dziec ka z nie peł no spraw no ścią na le ży do -
kład nie prze ana li zo wać, czy bio rąc pod uwa -
gę za rów no po ten cjal ne ko rzy ści, jak i ba rie ry
kształ ce nia in te gra cyj ne go, jest ono naj bar -
dziej opty mal ną for mą je go kształ ce nia. 

Po dru gie, na le ży okre ślić, ja kie są re al ne
mo żli wo ści kształ to wa nia śro do wi ska edu -
ka cyj ne go obu grup uczniów w ce lu uzy ska -
nia opty mal nych efek tów in te gra cji oraz
mo żli wo ści usu wa nia ba rier utrud nia ją cych
ten pro ces. Oba te dzia ła nia wy ma ga ją bo -
wiem znacz ne go za an ga żo wa nia wszyst kich
uczest ni ków pro ce su in te gra cji edu ka cyj nej
oraz znacz nych na kła dów fi nan so wych. 

dr hab. AN NA ZAM KOW SKA
Po li tech ni ka Ra dom ska

Na psychospołeczne korzyści integracji
zwraca się uwagę nawet w odniesieniu
do osób z upośledzeniem umysłowym,
w przypadku których rzeczywista
integracja społeczna i poznawcza
napotyka niekiedy na znaczne trudności.

Na sze cza so pi smo mo żna ku pić i za pre nu me ro wać w wer sji cy fro wej, w po sta ci pli ku PDF, na
na stę pu ją cych plat for mach: www.ra abe.com.pl, www.ne xto.pl, www.zi xo.pl, www.kio sk24.pl.

Wy da nia ar chi wal ne mo żna za mó wić po przez na szą stro nę in ter ne to wą: www.edu press.pl.

„Życie Szkoły” w wersji cyfrowej!
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Szko ła sta ła się jed nym z ośrod ków,
w któ rych roz po czę to wdra ża nie pro -

gra mów pro mo cji zdro wia. Jed nym z ta kich
pro gra mów jest świa to wy pro jekt „Szko ła
Pro mu ją ca Zdro wie”. We dług te go pro jek -
tu spo łecz ność szkol na uczy się, jak zdro wo
żyć. Nie mo żli we by ło by to jed nak bez od po -
wied niej at mos fe ry. Pra ca w ta kiej szko le to
wy zwa nie i jed no cze śnie szan sa na uno wo -
cze śnie nie me tod i form pra cy z in ten sy fi ka -
cją dzia łań na rzecz pro mo cji zdro wia. 

Ró żne za cho wa nia, ró żne emo cje
Kli mat spo łecz ny w szko le od za wsze wy -

wo ły wał wie le dys ku sji. Re zul ta ty ba dań
wska zu ją, że po zy tyw ny, wspie ra ją cy kli mat
spo łecz ny szko ły sprzy ja osią gnię ciom
uczniów, ich mo ty wa cji do na uki, a w przy -
pad ku na uczy cie li – sa tys fak cji z pra cy. Wpły -
wa ko rzyst nie na zdro wie psy chicz ne, po czu -
cie wła snej war to ści, sa mo po czu cie uczniów
i pra cow ni ków, zmniej sza ry zy ko wy stę po wa -
nia ró żnych do le gli wo ści, ura zów; zmniej sza
ry zy ko wy stę po wa nia wśród uczniów za cho -
wań ry zy kow nych (pa le nie ty to niu, pi cie al ko -
ho lu, uży wa nie in nych sub stan cji psy cho ak -
tyw nych, za cho wa nia zwią za ne z prze mo cą
itd.). Mo żna uznać, że po zy tyw ny kli mat spo -
łecz ny szko ły de cy du je o ja ko ści ży cia szko ły

i jest za so bem dla zdro wia uczniów i pra cow -
ni ków. Szko łę pro mu ją cą zdro wie two rzą
przed sta wi cie le spo łecz no ści szkol nej sa mi
dla sie bie. Naj wa żniej sze jest jed nak, aby
ucznio wie, na uczy cie le, ro dzi ce i in ni pra cow -
ni cy szko ły czu li się au to ra mi i re ali za to ra mi
wpro wa dza nych zmian. Wdra ża nie zmian jest
pro ce sem twór czym, ale to wa rzy szą mu ró ż-
no rod ne za cho wa nia i emo cje lu dzi. Emo cje
te mo gą być ne ga tyw ne i po zy tyw ne. 

Two rze nie szko ły pro mu ją cej zdro wie wy -
ma ga więc za sto so wa nia wie lu stra te gii wy ni -
ka ją cych z za sad pro mo cji zdro wia i sku tecz -
ne go roz wią zy wa nia pro ble mów. Aby ta ka
szko ła sta ła się miej scem, gdzie lu dzie ży ją,
pra cu ją, ba wią się i ko rzy sta ją z ró żnych do -
świad czeń, by zmie ni ła się, aby pro mo wać
zdro wie, po trzeb ny jest spe cy ficz ny kli mat.
Do bry kli mat po wo du je, że ma się ocho tę
w ta kiej szko le uczyć i pra co wać. 

Naj wa żniej szą za sa dą szko ły pro mu ją cej
zdro wie jest to, że wszyst kie dzia ła nia do ty -
czą ca łej spo łecz no ści szkol nej. Wszyst kie
za da nia re ali zu je się ra zem, we wspól nym
dzia ła niu i za ufa niu. Ak cep tu je się sie bie
na wza jem. Cza sem zda rza ją się nie po ro zu -
mie nia, złe za cho wa nia, nie sna ski, ale prze -
cież jest to zbio ro wość ludz ka, a lu dzie mo -
gą po peł niać omył ki.

TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI
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Kli mat spo łecz ny w szko le
pro mu ją cej zdro wie
Zdrowie i edukacja są ze sobą nierozerwalnie związane.
Właściwe działanie organizmu sprzyja rozwijaniu
uzdolnień i zainteresowań, kreatywności oraz dobrym
relacjom między członkami społeczności szkolnej.
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Współ dzia łać za miast kon ku ro wać
Kli mat szko ły do ty czy spo so bu, w ja ki

człon ko wie spo łecz no ści szkol nej po strze ga ją
to, co się dzie je w szko le, w ja kim stop niu są
za spo ko jo ne ich po trze by i ja kie to uczu cia
w nich wy wo łu je. Kli mat szko ły i at mos fe ra
w niej pa nu ją ca w du żej mie rze de cy du je
o sto sun kach mię dzy ludz kich pa nu ją cych
w szko le, o spo so bie ko mu ni ko wa nia się i bu -
do wa nia re la cji z in ny mi, o po zio mie agre sji
i prze mo cy, o spo so bach roz wią zy wa nia trud -
nych sy tu acji za rów no mię dzy na uczy cie la mi,
jak i ucznia mi, a ta kże o chę ci do ucze nia się
i na ucza nia oraz re spek to wa nia usta lo nych
norm i za sad po stę po wa nia 1. 

At mos fe ra szko ły za pew nia ją ca po czu cie
bez pie czeń stwa fi zycz ne go i psy chicz ne go
po zwa la na bu do wa nie re la cji za le żnych
od wza jem ne go sza cun ku, apro ba ty i za ufa -
nia, co jest wa run kiem ko niecz nym do te go,
by ucznio wie, na uczy cie le i ro dzi ce sta li się
wspól no tą po łą czo ną ta ki mi sa my mi war to -
ścia mi, ce la mi i chę cia mi, by mo gli ze so bą
współ dzia łać, za miast kon ku ro wać i współ -
za wod ni czyć. W szko le, w któ rej ist nie je ugo -
da, prze strze ga nie praw i re spekt dla dru gie -
go czło wie ka, mo żli we jest two rze nie
wa run ków do wy na laz cze go dzia ła nia oraz
kre owa nie do god nej at mos fe ry do na uki,
roz wo ju i wzra sta nia. Do pie ro wte dy, kie dy
na uczy cie le i ucznio wie bę dą się lu bi li, ce ni li
i czu li się ze so bą do brze i bez piecz nie, mo -
żli we jest, by sta li się dla sie bie przy jaź ni oraz
wzglę dem sie bie bar dziej bez po śred ni
i szcze rzy. Za rów no na uczy cie le jak i ucznio -
wie bę dą mo gli bez lę ku roz ma wiać o swo ich
dy le ma tach, od czu ciach i po trze bach, bę dą
ła twiej się ze so bą do ga dy wać, uwa żniej słu -
chać, czę ściej się wspie rać i współ od czu wać. 

Re la cje opar te na sza cun ku,
ak cep ta cji, za ufa niu

W szko le bez piecz nej i przy ja znej ła twiej
jest mó wić o tym, co dla nas wa żne i war to -
ścio we, in te gro wać się wo kół istot nych war -
to ści, we spół two rzyć za sa dy i nor my po stę -

po wa nia sprzy ja ją ce bu do wa niu do brych re -
la cji z dru gim czło wie kiem. Dzie lić od po -
wie dzial ność za two rze nie oraz prze strze ga -
nie usta lo nych re guł. Two rze nie at mos fe ry,
któ ra po zwa la na bu do wa nie re la cji opar -
tych na sza cun ku, ak cep ta cji i za ufa niu jest
rów nież jed nym ze spo so bów za po bie ga nia
agre sji i prze mo cy w szko le. Sprzy ja ra-
dze niu so bie z trud ny mi za cho wa nia mi
uczniów. Po ma ga na uczy cie lom, któ rzy ma -
ją kło pot w re la cji z uczniem czy z kla są,
otwar cie mó wić o swo im pro ble mie, pro sić

ko le gów o po moc i wspar cie bez lę ku, że zo -
sta ną skry ty ko wa ni. W ta kiej szko le ła twiej
o chęć współ dzia ła nia i dzie le nia się, po nie -
waż uczest ni cy ży cia szkol ne go sku pie ni wo -
kół re ali za cji tych sa mych al bo po dob nych
ce lów za in te re so wa ni są kre owa niem i do -
bie ra niem efek tyw nych form ich speł nie nia.
Po zwa la to na zbu do wa nie szkol nej tak ty ki
i spo so bu na uczy ciel skiej po mo cy part ner -
skiej w przy pad kach „trud nych” uczniów
i „trud nych” klas, a ta kże sys te mu wspar cia
dla uczniów i ro dzi ców. W szko le z kli ma -
tem ła twiej jest się uczyć i na uczać, włą czyć
się w re ali za cję atrak cyj nych pro jek tów,
kon stru ować i two rzyć pla ny, osią gać wspól -
ne ce le, za mie rze nia i za da nia; roz wi jać się,
do ko ny wać wła ści wych wy bo rów i wzra stać,
czer piąc z te go ra dość i sa tys fak cję.

Dro ga do praw dy 
Klu czem do two rze nia do bre go kli ma tu

i przy ja znej at mos fe ry w szko le jest em pa tia,
sza cu nek dla dru gie go czło wie ka oraz umie -
jęt ność roz po zna wa nia oraz po sza no wa nie
uczuć i po trzeb wszyst kich człon ków spo łecz -
no ści szkol nej. Do ty czy to na uczy cie li, dy rek -
to ra, uczniów, ro dzi ców, a ta kże pa ni se kre -
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W atmosferze wolności możliwa jest
nauka odpowiedzialności
za dokonywane wybory.

1 E. Gó ral czyk, Kli mat szko ły a wy cho wa nie (red.), Po roz ma wiaj my o… Ar ty ku ły CMPPP, War sza wa 2006, s. 15.



tar ki i pa ni woź nej. Do pie ro wte dy, kie dy je -
ste śmy uwra żli wie ni i uwa żni na uczu cia i po -
trze by za rów no swo je wła sne, jak i in nych
osób i ma my wgląd w to, co się dzie je z na mi,
mo że my two rzyć at mos fe rę ak cep ta cji i wza -
jem ne go za ufa nia 2. 

Je śli nie kry ty ku je my, nie oce nia my i nie
ob wi nia my in nych, ma my szan sę stwo rzyć
od po wied ni kli mat otwar to ści i po czu cia
bez pie czeń stwa, któ ry otwie ra dro gę do
praw dy. Po zwa la to na two rze nie w szko le
nie tyl ko nie zbęd nych wa run ków do na uki
i roz wo ju, ale ta kże na bu do wa nie at mos fe -
ry spo ko ju, otwar to ści i szcze ro ści. 

Uczeń, któ re mu po zwa la my do ko ny wać wy -
bo rów, uczyć się po przez dzia ła nie, wy ra żać i re -
ali zo wać swo je po trze by, ja sno i otwar cie pro sić
o to, co jest dla nie go wa żne, da wać i otrzy my -
wać em pa tię, ma szan sę się roz wi jać i brać od -
po wie dzial ność za sie bie i swo je dzia ła nie 3. 

Ucznio wi, któ ry do stał zro zu mie nie, ła -
twiej jest dać je ko muś dru gie mu. Po tra fi le -
piej wejść w po ło że nie dru giej oso by i zro zu -
mieć ją bez żą dzy ana li zo wa nia lub
osą dza nia. Ucznio wie i na uczy cie le, dzię ki
po czu ciu bez pie czeń stwa, świa do mo ści te -
go, co się z ni mi dzie je w kon kret nych sy tu -
acjach, mo gą na wią zać lep szy kon takt ze so -
bą oraz z wła snym je ste stwem. Mo gą
na uczyć się sku piać na tym, cze go na praw dę
pra gną, a nie na cu dzych po tknię ciach. Mo -

gą ta kże bu do wać i roz wi jać re la cje opar te
na szcze ro ści, za ufa niu i wza jem nej em pa tii. 

Mó wić bez lę ku
Świa do my na uczy ciel… któ ry ma wgląd

w swo je uczu cia i po trze by, po tra fi bez lę ku
o nich mó wić, jest bar dziej spo koj ny, od prę -
żo ny i przy jaź nie na sta wio ny do in nych osób
oraz ela stycz ny w po szu ki wa niu no wych roz -
wią zań. Jest mniej skon cen tro wa ny na so bie
– co ozna cza, że uwa żniej słu cha swo ich
uczniów, da je im wię cej za ufa nia i prze strze ni
do wy ra ża nia sie bie, do roz wo ju, na uki, sa -
mo dziel no ści i wol no ści…4.

Do pie ro w ta kiej em pa tycz nej at mos fe -
rze, da nej so bie oraz in nym lu dziom,
ucznio wie, na uczy cie le i ro dzi ce mo gą two -
rzyć śro do wi sko wy cho wu ją ce, któ re po zwa -
la kwit nąć i roz wi jać się bez utra ty swo jej
au to no mii lub to żsa mo ści; łą czyć się w spo -
łecz no ści wy cho wu ją ce i wza jem nie się
wspie ra ją ce, w ta ki spo sób, by w ugo dzie
oraz obo pól nym zro zu mie niu ak tyw nie osią -
gać wspól ne ce le i za da nia. 

W at mos fe rze wol no ści mo żli wa jest na uka
od po wie dzial no ści za do ko ny wa ne wy bo ry…5

W szko le z kli ma tem two rzy się spo łecz ność
zło żo na z uczniów, ro dzi ców i na uczy cie li,
re ali zu ją ca wspól nie za ło żo ny pro ces wy -
cho waw czy. 

W ta kiej szko le mo że od by wać się pro ces
wzra sta nia i re ali zo wa nia po trzeb, a dzie ci
i do ro śli czu ją się bez piecz nie i do brze.
Wszy scy są wol ni od lę ku i nie pew no ści. To
miej sce, w któ rym dzie ci mo gą roz kwi tać
w peł ni swych mo żli wo ści, a do ro śli chcą
i mo gą je wspie rać i pro wa dzić. Trosz czą się
o ich roz wój, spój ność we wnętrz ną i współ -
dzia ła nie z in ny mi. Pa nu je ra dość, chęć
ucze nia się i na ucza nia. To miej sce, w któ -
rym lu dzie się uśmie cha ją i mó wią so bie mi -
łe rze czy. Miej sce, do któ re go ucznio wie,
ro dzi ce i na uczy cie chęt nie przy cho dzą. Ro -

Rezultaty badań wskazują, że
pozytywny, wspierający klimat
społeczny szkoły sprzyja osiągnięciom
uczniów, ich motywacji do nauki,
a w przypadku nauczycieli – satysfakcji
z pracy, wpływa korzystnie na zdrowie
psychiczne, poczucie własnej wartości,
samopoczucie uczniów i pracowników.

2 J. Krzysz kow ska, At mos fe ra w szko le i kla sie, Prze worsk 2002, „Fo rum”, s. 12.
3 K. Wi śniew ski, Do bre wy bo ry, Prze worsk, 2007, „Fo rum”, s. 6.
4 U. Kor del ska, Ro la wy cho waw cy kla so we go, Prze worsk 2004, „Fo rum”, s. 11.
5 H. Le mań ska, Ro zu miem sie bie – zro zu miem Cie bie, Prze worsk 2007, „Fo rum”, s. 21.
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dzaj i ja kość re la cji pa nu ją cych w kla sie
i w szko le spra wia ją, że ucznio wie czu ją się
w niej bez piecz nie, a pro ces wy cho wy wa nia
i na ucza nia jest ła twiej szy. Spo sób ko mu ni -
ko wa nia się z in ny mi i po dej mo wa ne dzia ła -
nia są tu wy ra zem wspól nych war to ści i prze -
ko nań, a nie od gór nych na ka zów, z po zy cji
wy bo ru po sta wy to le ran cji i ak cep ta cji wo bec
lu dzi i świa ta oraz in ten cji po ro zu mie nia.
Od ro dza ju kli ma tu pa nu ją ce go w szko le
w znacz nej mie rze za le ży spo sób, for my i sku -
tecz ność wy cho wa nia dzie ci6.

Ter min „kli mat” oraz in ne po krew ne, np.
„at mos fe ra”, „kul tu ra”, „etos” uży wa ne są
w wie lu pu bli ka cjach z za kre su psy cho lo gii,
so cjo lo gii, pe da go gi ki czy na uk o or ga ni za cji
i za rzą dza niu. Sto su je się go rów nież w ba da -
niach nad efek tyw no ścią or ga ni za cji czy ze -
spo łów ba daw czych, któ rych ce lem jest wpro -
wa dze nie zmian w kie run ku lep sze go lub
bar dziej wy daj ne go ich funk cjo no wa nia,
w któ rych jest ka te go rią słu żą cą przede
wszyst kim do opi su ja ko ści szko ły 7. 

Szko ła sta no wi bez wąt pie nia je den z wa ż-
nych te re nów do świad czeń ży cio wych dzie ci
i mło dzie ży. Jak do wo dzą ba da nia, to wła -
śnie uwa run ko wa nia we wnątrz sz kol ne wy wie -
ra ją zna czą cy wpływ na po sta wy, za cho wa nia
i roz wój oso bo wo ści uczniów. W pierw-
szej li nii nie cho dzi tu przy tym o szkol ne
struk tu ry, lecz do zna wa ne i prze ży wa ne pro -
ce sy in te rak cyj ne i ko mu ni ka cyj ne, o mo żli -
wo ści par ty cy pa cji w ży ciu szko ły, o od biór
pro ce su na ucza nia i wy cho wa nia, a więc
o wła ści wo ści śro do wi ska szkol ne go, któ re
zwy kło się okre ślać zbior czym ter mi nem „kli -
mat szko ły”. Za sad ni czym za ło że niem kon -
cep cji kli ma tu jest uzna nie zna cze nia nie ty le
obiek tyw nych uwa run ko wań, lecz su biek tyw -
ne go pro ce su per cep cji tych wła ści wo ści śro -
do wi ska szko ły przez uczniów, któ re od da ją
trwa łe, względ nie ty po we je go ce chy. Jak do -
świad cza ją i prze ży wa ją ucznio wie ko mu ni -
ka cje z in ny mi ucznia mi i z na uczy cie la mi?

Czy ma ją po zy tyw ne po czu cie przy na le żno ści
do kla sy i szko ły, czy też do świad cza ją wy łą -
cze nia, dy stan su, osa mot nie nia? Czy ma ją
wra że nie współ kształ to wa nia ży cia szko ły?
Jak od bie ra ją sa me za ję cia lek cyj ne, za an ga -
żo wa nie na uczy cie li, spra wie dli wość, sto so -
wa nie kar? Tra dy cyj nie sto sun ki po mię dzy
na uczy cie la mi i ucznia mi uzna wa ne są
za głów ny wy miar kli ma tycz ny. To wła śnie
one w znacz nym stop niu wy da ją się de ter mi -
no wać wie le in nych aspek tów ży cia szko ły 8.

Ba da nia kli ma tu szko ły uwzględ nia ją bar -
dzo sze ro kie spek trum przy pi sy wa nej mu ro -
li. Do naj czę ściej po dej mo wa nych prób uję -
cia związ ków pa nu ją ce go w szko le kli ma tu
na le żą na pew no ana li zy je go wpły wu na osią -
gnię cia w na uce uczniów, wpły wu na oso bo -
wość i po sta wy uczniów, wpły wu na okre ślo -
ne for my za cho wań uczniów (zwłasz cza
za cho wa nia de wia cyj ne) oraz na zdro wie
uczniów. Mo żna przy jąć, że psy cho lo gicz no -
-pe da go gicz ne ana li zy kli ma tu szko ły i je go
od dzia ły wa nia obej mu ją cen tral ne ob sza ry
ży cia ucznia. Nie bez zna cze nia jest przy tym
zło żo ność wza jem nych po wią zań: po szcze -
gól ne zmien ne har mo ni zu ją ze so bą (np.
osią gnię cia w szko le – za do wo le nie – po strze -
ga nie wła snej oso by – for my za cho wań), a ta k-
że wy wie ra ją wpływ na kli mat szko ły.

Coś nie uchwyt ne go
Jak pi sze Ro bert Fi sher: …jest w szko le

coś nie uchwyt ne go – styl, wy dźwięk, at mos fe -
ra, coś, co czu jesz za skó rą po ja kimś cza sie

Najważniejszą zasadą szkoły promującej
zdrowie jest to, że wszystkie działania
dotyczą całej społeczności szkolnej.
Wszystkie zadania realizuje się razem,
we wspólnym działaniu i zaufaniu.
Akceptuje się siebie nawzajem.

6 M. Ko chań czyk, Zacz nij od sie bie, „Ga zet ka Gmin na”, Prze worsk 2007, UG s. 8.
7 M. Ku le sza, Kli mat szko ły a za cho wa nia prze mo co we uczniów, „Se mi na re” 2007, s. 264.
8 Ta mże, s. 265.
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spę dzo nym w szko le 9 – co wpły wa na sa mo -
po czu cie, za an ga żo wa nie i osią gnię cia
człon ków spo łecz no ści szkol nej. Po zy tyw ny
kli mat spo łecz ny szko ły uzna wa ny jest za je -
den z naj istot niej szych czyn ni ków efek tyw no -
ści i wa ru nek po wo dze nia szkol nych pro gra -
mów pro fi lak ty ki10.

Stan dar dy szko ły pro mu ją cej zdro wie:
Szko ła pro mu ją ca zdro wie dą ży do osią -

gnię cia ce lów i re ali zu je za da nia okre ślo ne
w pod sta wach pro gra mo wych kształ ce nia
ogól ne go i po nad to:
1. Po ma ga człon kom spo łecz no ści szkol nej

zro zu mieć i za ak cep to wać kon cep cję
szko ły pro mu ją cej zdro wie. 

2. Two rzy struk tu rę i za rzą dza nie pro jek ta -
mi pro mo cji zdro wia, któ re umo żli wia ją
sku tecz ne i cią głe dzia ła nia w za kre sie
pro mo cji zdro wia.

3. Pro wa dzi edu ka cję zdro wot ną uczniów
i pra cow ni ków. Dą ży do zwięk sze nia jej
sku tecz no ści. 

4. Two rzy kli mat spo łecz ny sprzy ja ją cy osią -
ga niu sa tys fak cji z na uki i pra cy w szko le,
osią ga niu suk ce sów oraz wzmac nia niu
po czu cia wła snej war to ści u uczniów
i pra cow ni ków; zdro wiu i roz wo jo wi
uczniów i pra cow ni ków; uczest nic twu,
part ner stwu i współ dzia ła niu człon ków
spo łecz no ści szkol nej, ro dzi ców i osób ze
spo łecz no ści lo kal nej. 

5. Two rzy śro do wi sko fi zycz ne sprzy ja ją ce
zdro wiu, bez pie czeń stwu i do bre mu sa -
mo po czu ciu uczniów i pra cow ni ków.

W szkole z klimatem łatwiej jest 
się uczyć i nauczać, włączyć się
w realizację atrakcyjnych projektów,
konstruować i tworzyć plany, osiągać
wspólne cele, zamierzenia i zadania;
rozwijać się, dokonywać właściwych
wyborów i wzrastać, czerpiąc z tego
radość i satysfakcję.

mgr SEL WA NA SZO ŁEK
Ze spół Szkół w Stu dzia nie

9 R. Fi sher, Lep szy start, „Re bis” 2002, s. 7. 
10 T. Kra snow ska, A. Sa wic ka, Pro gram pro fi lak tycz ny a szkol ny pro gram pro fi lak ty ki, Rze szów 2001, PODN, s. 4.

z E. Gó ral czyk, Kli mat szko ły a wy cho wa nie,
(red.), Po roz ma wiaj my o…, Ar ty ku ły, CMPPP,
War sza wa 2006.
z R. Fi sher, Lep szy start, „Re bis” 2002. 
z M. Ku le sza, Kli mat szko ły a za cho wa nia prze -
mo co we uczniów, „Se mi na re” 2007.
z T. Kra snow ska, A. Sa wic ka, Pro gram pro fi lak -
tycz ny a szkol ny pro gram pro fi lak ty ki, Rze szów
2001, PODN.
z M. Ko chań czyk, Zacz nij od sie bie, „Ga zet ka
Gmin na”, Prze worsk 2007, UG.
z U. Kor del ska, Ro la wy cho waw cy kla so we go,
Prze worsk 2004, „Fo rum”.
z J. Krzysz kow ska, At mos fe ra w szko le i kla sie,
Prze worsk 2002, „Fo rum”.
z H. Le mań ska, Ro zu miem sie bie – zro zu miem
Cie bie, Prze worsk 2007, „Fo rum”.
z K. Wi śniew ski, Do bre wy bo ry, Prze worsk 2007,
„Fo rum”.
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Pój ście do szko ły łą czy się z no bi li ta cją
dla pierw sza ka, któ ry ro bi ma ły, acz -

kol wiek zna czą cy krok w do ro słość. Pierw szy
etap edu ka cji ob fi tu je w wy da rze nia cie ka we,
a przede wszyst kim no we. Jest ko lo ro wy
i jesz cze w du żej mie rze wy peł nio ny za ba wą,
czy ra czej edu ka cją przez za ba wę. Łą czy się
ze zmia ną do tych cza so wych przy zwy cza jeń,
wy ma ga pod po rząd ko wa nia się pew ne mu ry -
go ro wi. Dziec ko spo ty ka się z ko niecz no ścią
speł nia nia ocze ki wań za rów no na uczy cie li,
jak i ro dzi ców czy in nych osób spra wu ją cych
nad nim pie czę. Od no si suk ce sy i uczy się
przyj mo wać po ra żki. By wa, że po bie ra nie
edu ka cji sta je się pierw szym stop niem mię -
dzy ludz kie go współ za wod nic twa wy mu szo -
ne go ro sną cym tem pem ży cia oraz cią głym
po stę pem na uko wo -tech nicz nym. 

Ca ły świat ży je w pę dzie. Po wszech ne są: lęk
przed in no ścią, tłu mie nie ró żno rod no ści, ten den -

cja do uni fi ka cji po staw i prze ko nań, przy rów no -
cze snym bra ku zro zu mie nia i po sza no wa nia dla
słab szych człon ków grup spo łecz nych: dzie ci, lu -
dzi star szych, cho rych i nie peł no spraw ny ch1.

Za tem, co wte dy, gdy dziec ko nie mo że
speł nić ocze ki wań oto cze nia, na po ty ka
na ogra ni cze nia zwią za ne z wła sną cie le sno -
ścią, nie do stat kiem in te lek tu al nym czy bra -
kiem mo żli wo ści do sto so wa nia się… Czy
ska za ne jest na nie usta ją ce pa smo po ra żek,
fru stra cję i wresz cie… edu ka cyj ną i spo łecz -
ną se gre ga cję? Czy ta ka oso ba ma szan sę stać
się peł no praw nym człon kiem spo łe czeń stwa,
jed nost ką uży tecz ną dla sie bie i świa ta?

Stwa rza jąc dziec ku do god ne, od po wied nie
dla je go mo żli wo ści psy cho fi zycz nych wa run ki
roz wo ju, po dą ża jąc za dziec kiem w myśl słów
Ma rii Grze go rzew skiej: (…) nie ma ka le ki2,
jest czło wiek, je ste śmy w sta nie umo żli wić włą -
cze nie go do peł no spraw ne go świa ta ja ko jed -

O in te gra cji – czy li mi łość 
od mie nia na przez przy pad ki
Szkoła jest dla dziecka jak góra. Wysoka, potężna,
majestatyczna. Budzi strach przed nieznanym i ogromną
chęć zdobywania. Jest symbolem zmian zachodzących
w życiu. Zarówno w dzieciach, jak ich rodzicach, budzi
się duma i nowe nadzieje – oczekiwania na dobrą,
bezpieczną przyszłość.

n Mag da le na Te re sa Re czul ska

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

1 J. Bo guc ka, M. Ko ściel ska, Wy cho wa nie i na ucza nie in te gra cyj ne. Ma te ria ły dla na uczy cie li i ro dzi ców, War -
sza wa 1994, Spo łecz ne To wa rzy stwo Oświa to we.
2 Dzi siaj sta ra my się nie uży wać wo bec osób z ró żny mi dys funk cja mi ter mi nu ka le ka, po nie waż jest on na ce -
cho wa ny pe jo ra tyw nie. Mó wi my: oso by nie peł no spraw ne, o ob ni żo nych mo żli wo ściach psy cho fi zycz nych, ze
spe cjal ny mi po trze ba mi, spe cjal nej tro ski itd. 
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nost kę war to ścio wą, po trzeb ną i twór czą. Ka ż-
dy czło wiek ma prze cież pra wo do szczę ścia
i swo je go miej sca w spo łe czeń stwie 3. W ka żdym
ist nie je po ten cjał, punkt opar cia, war tość, któ -
rą mo żna i trze ba roz wi jać.

Miej sce przy ja zne
Dla wszyst kich dzie ci szko ła po win na być

miej scem przy ja znym, gdzie wraz z ko niecz ną
por cją wia do mo ści i umie jęt no ści otrzy ma ją
na le żną opie kę oraz wspie ra ją ce śro do wi sko
wy cho waw cze przy go to wu ją ce do sa mo dziel -
ne go, czyn ne go ży cia. Uczniom o spe cjal nych
po trze bach edu ka cyj nych ta kie mo żli wo ści
za pew nił wdro żo ny w na szym kra ju, wraz z re -
for mą sys te mu edu ka cji, in te gra cyj ny sys tem
kształ ce nia i wy cho wa nia – za rzą dze nie nr 29
MEN z dnia 15 paź dzier ni ka 1993 r. w spra -
wie za sad or ga ni zo wa nia opie ki nad ucznia mi
nie peł no spraw ny mi. Do ku ment ten gło si, że
szko ła win na za pew nić ka żde mu ucznio wi wa -
run ki nie zbęd ne do je go roz wo ju i da lej po stu -
lu je mo żli wość or ga ni zo wa nia opie ki i kształ -
ce nia wy żej wy mie nio nych dzie ci w ogól no -
do stęp nych i in te gra cyj nych pu blicz nych przed -
szko lach, szko łach i pla ców kach, a ta kże
kształ ce nia spe cjal ne go.

Ter min in te gra cja (z łac. in te gra tio) ozna -
cza ze spo le nie, sca la nie, two rze nie ca ło ści
z czę ści4. W edu ka cji – do ty czy or ga ni zo wa -
nia pra cy dy dak tycz no -wy cho waw czej na za -
sa dzie łą cze nia dzie ci i mło dzie ży peł no -
spraw nej z ró wie śni ka mi o ró żno ra kich
od chy le niach od norm roz wo jo wych5.

Orę dow ni kiem i pre kur so rem idei in te -
gra cji w Pol sce był pro fe sor Alek san der Hu -
lek, któ ry ja ko pierw szy zwró cił uwa gę
na po trze bę włą cza nia osób nie peł no spraw -
nych w sze ro ko po ję te ży cie spo łecz ne i, je -
że li to mo żli we, ogra ni cza nie izo la cyj ne go
sys te mu kształ ce nia.

We dług pro fe so ra Hul ka in te gra cja wy ra -
ża się w ta kim wza jem nym sto sun ku peł no -

3 Ma ria Grze go rzew ska – pe da gog w słu żbie dzie ci nie peł no spraw nych, pod red. E. Żab czyń skiej, War sza wa
1985, Wy ższa Szko ła Pe da go gi ki Spe cjal nej im. Ma rii Grze go rzew skiej.
4 Słow nik wy ra zów ob cych, War sza wa 1978, s. 796.
5 Cz. Ku pi sie wicz, M. Ku pi sie wicz, Słow nik pe da go gicz ny, War sza wa 2009, Wy daw nic two Na uko we PWN. 
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spraw nych i nie peł no spraw nych, w któ rym re -
spek to wa ne są te sa me pra wa (...) i w któ rych
stwa rza ne są dla obu grup iden tycz ne wa run -
ki mak sy mal ne go, wszech stron ne go roz wo ju.
In te gra cja po zwa la więc być oso bie nie peł no -
spraw nej so bą wśród in nych. In te gra cja w ta -
kim zna cze niu mo że mieć za sto so wa nie
do wszyst kich sfer ży cia jed nost ki nie peł no -
spraw nej – ży cia ro dzin ne go, kształ ce nia
ogól ne go i za wo do we go, pra cy, cza su wol ne -
go, ak tyw no ści spo łecz nej i po li tycz nej itp.6

Trud ne po cząt ki
Po cząt ki by ły trud ne. Pierw sze pró by

two rze nia się in te gra cyj ne go sys te mu kształ -
ce nia da tu je się na 1961 rok. Re sort Oświa -
ty pod jął wów czas de cy zję o or ga ni zo wa niu
w ma so wych szko łach pod sta wo wych wy -
dzie lo nych od dzia łów dla dzie ci upo śle dzo -
nych w stop niu lek kim. Pierw sza przed -
szkol na gru pa in te gra cyj na po wsta ła przy
re ha bi li ta cyj nej pla ców ce słu żby zdro wia
w War sza wie w 1989 ro ku, a pra cę swą opie -
ra ła na do świad cze niach pe da go gów z Ham -
bur ga. W la tach 1993–1994 w Kra ko wie po -
wo ła no Ze spół Pro ble mo wy do Spraw
Kształ ce nia In te gra cyj ne go. W tym sa mym
cza sie w War sza wie za da nia zwią za ne z in -
te gra cją osób zdro wych i nie peł no spraw -
nych po wie rzo no Ja dwi dze Bo guc kiej, któ ra
zor ga ni zo wa ła na te re nie mia sta pierw sze
przed szko le i szko łę z od dzia ła mi in te gra -
cyj ny mi, pra cu ją ce rów nież we dług mo de lu
ham bur skie go 7.

W na szym kra ju re ali zo wa na jest za rów -
no in te gra cja cał ko wi ta, jak i czę ścio wa.
For ma cał ko wi ta po le ga na two rze niu jed -
ne go wspól ne go dla osób peł no spraw nych
i nie peł no spraw nych sys te mu kształ ce nia,
czy li wspól nych pla có wek oświa to wych, za -
kła dów pra cy oraz in sty tu cji kul tu ral nych.
In te gra cja czę ścio wa po le ga na przyj mo wa -
niu przez po wszech ny sys tem oświa to wy

oraz za kła dy pra cy i in ne in sty tu cje osób
z mniej szym stop niem nie peł no spraw no ści,
względ nie czę ścio wo zre wa li do wa nych.

Obec nie za rów no po ję cie jak i for ma
kształ ce nia sta ły się nie zwy kle po pu lar ne,
na wet mod ne. Kształ ce nie ta kie umo żli wia
roz wój za rów no dzie ciom zdro wym, jak
i nie peł no spraw nym – ale, o czym nie wol no
za po mi nać, jest naj trud niej szym i naj bar -
dziej wy ma ga ją cym ze zna nych mi form
edu ka cji i wy cho wa nia – praw dzi wym wy -
zwa niem dla pe da go gów, ro dzi ców i sa mych
uczniów. Sta no wi rów nież wy zwa nie dla
pań stwa – jest to sys tem dość kosz tow ny.

Szko ła bez prze mo cy
Szko ła, w któ rej pra cu ję, jest ma ła, li -

czy 13 w peł ni in te gra cyj nych od dzia łów.
Ogó łem kształ ci się w niej 225 uczniów,
z cze go po nad 50 osób to dzie ci ze spe cjal -
ny mi po trze ba mi edu ka cyj ny mi. Ka żdy z od -
dzia łów mo że li czyć do 20 osób, w tym od 3
do 5 z ró żny mi dys funk cja mi. Par te ro wy bu -
dy nek szko ły po zba wio ny jest ba rier ar chi -
tek to nicz nych. Do wej ścia głów ne go i ewa -
ku acyj ne go oprócz scho dów pro wa dzą
sze ro kie pod jaz dy dla wóz ków in wa lidz kich
wy po sa żo ne w po rę cze. Du że, prze stron ne
ko ry ta rze umo żli wia ją swo bod ny ruch dzie -
ciom za rów no od po czy wa ją cym pod czas
przerw, jak i spie szą cym się do sal lek cyj -
nych. Sze ro kie ko lo ro we pa sy te ra ko ty i po -
rę cze na ścia nach wy zna cza ją bez piecz ny

Pójście do szkoły łączy się z nobilitacją
dla pierwszaka, który robi mały,
aczkolwiek znaczący krok w dorosłość.
Pierwszy etap edukacji obfituje
w wydarzenia ciekawe, a przede
wszystkim nowe.

6 A. Hu lek, In te gra cyj ny sys tem kształ ce nia i wy cho wa nia, (w:) Pe da go gi ka re wa li da cyj na, War sza wa 1997,
PWN, s. 492–493.
7 In for ma cje za czerp nię te z biu le ty nu in for ma cyj ne go dla osób nie peł no spraw nych i ich opie ku nów „Nie je -
steś sam”, 2004 nr 2, czer wiec 2004.
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ciąg ko mu ni ka cyj ny dla dzie ci, któ re te go
naj bar dziej po trze bu ją (oso by o ku lach,
przy bal ko ni kach, ma ją ce pro ble my z orien -
ta cją czy wzro kiem). Rów nież sa ni ta ria ty
speł nia ją eu ro pej skie stan dar dy. Sa le lek cyj -
ne oprócz prze strze ni dy dak tycz nej po sia da -
ją ką ci ki re lak sa cyj ne wy po sa żo ne w wy kła -
dzi nę dy wa no wą, po dusz ki lub ma te ra cy ki,
na któ rych dzie ci mo gą wy ci szyć się, od po -
cząć, na brać ener gii do dal szej pra cy. Do ty -
czy to wszyst kich uczniów, nie tyl ko ma lu -
chów z kształ ce nia zin te gro wa ne go.

Szko ła ma dwie pra cow nie kom pu te ro we
wy po sa żo ne w no wo cze sny sprzęt dy dak tycz -
ny i spe cja li stycz ny, w tym ta bli cę in te rak tyw -
ną, sfi nan so wa ny mię dzy in ny mi przez Eu ro -
pej ski Fun dusz Spo łecz ny, a ta kże Mul ti-
me dial ny Ośro dek Bi blio tecz ny z do stę pem
do In ter ne tu, no wo cze sną sa lę re ha bi li ta cyj ną
z mo żli wo ścią pro wa dze nia te ra pii SI, świe tli -
cę szkol ną. Ostat nim na byt kiem i wiel ką ra -
do ścią dla dzie ci, na uczy cie li i dy rek cji jest
bez piecz ny i eko lo gicz ny we wnętrz ny plac za -
baw „Ża giel” – zre ali zo wa ny dzię ki pro jek to -
wi „Ra do sna Szko ła”. Od po wied nio przy sto -
so wa na i do brze wy po sa żo na ba za lo ka lo wa
to je den z wa żniej szych czyn ni ków umo żli wia -
ją cych funk cjo no wa nie kształ ce nia in te gra cyj -
ne go. Wie my jed nak od daw na, że szko ła to
nie tyl ko bu dy nek, czy ste i es te tycz nie urzą -
dzo ne po miesz cze nia. 

Szko ła to przede wszyst kim spo łecz ność,
któ ra ją two rzy. Na sze dzie ci, kom pe tent na,
otwar ta na ich po trze by ka dra pe da go gicz na,
a ta kże ad mi ni stra cyj na i ob słu go wa. Już kil -
ka lat te mu In te gra cyj na Szko ła Pod sta wo wa
nr 67 w Ło dzi otrzy ma ła ty tuł „Li de ra In te -
gra cji” przy zna wa ny przez Rzecz ni ka Praw
Dziec ka oraz ty tuł „Szko ła z Kla są” – w ra -
mach wspól ne go pro jek tu Cen trum Edu ka -
cji Oby wa tel skiej i „Ga ze ty Wy bor czej”.
Dum ni je ste śmy, że na sza pla ców ka uzna na
zo sta ła za „Szko łę Przy ja zną Dzie ciom
z Dys lek sją” a ta kże „Szko łę bez Prze mo cy”.

Nie wol no do pu ścić…
Do od dzia łów in te gra cyj nych przy szli

ucznio wie kwa li fi ko wa ni są na pod sta wie

orze cze nia o po trze bie kształ ce nia spe cjal ne -
go wy da wa ne go przez Ze spół Orze ka ją cy Pu -
blicz nej lub Re jo no wej Po rad ni Psy cho lo gicz -
no -Pe da go gicz nej. Orze cze nie ta kie okre śla
ro dzaj i sto pień nie peł no spraw no ści, mo żli wo -
ści roz wo jo we i po ten cjał dziec ka oraz za le ca ne
for my kształ ce nia spe cjal ne go, w tym w szko le

Czworonożny terapeuta
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in te gra cyj nej lub od dzia le in te gra cyj nym, wska -
zu je na nie zbęd ne wa run ki do re ali za cji po trzeb
edu ka cyj nych, a ta kże okre śla for my po mo cy
psy cho lo gicz no-pe da go gicz ne j8. Ko niecz ny jest
rów nież wnio sek ro dzi ców lub praw nych
opie ku nów dziec ka cho re go. O przy ję ciu kan -
dy da ta do pla ców ki de cy du je ko mi sja kwa li fi -
ka cyj na. Nie wszyst kie dzie ci, z ra cji swo ich

za bu rzeń, mo gą i po win ny zo stać ob ję te
kształ ce niem in te gra cyj nym. Nie wol no do pu -
ścić do te go, aby ist nie ją ce de fi cy ty jesz cze
bar dziej się po głę bia ły. Sys tem kla so wo -lek -
cyj ny nie jest wy star cza ją cy dla wszyst kich
dzie ci. Nie za bez pie cza ich po trzeb edu ka cyj -
nych i spo łecz nych. Szko ła in te gra cyj na nie
jest przy go to wa na do za pew nie nia na le ży tej
opie ki uczniom upo śle dzo nym w stop niu
znacz nym i głę bo kim. Jak pi sze Pa ni Ma ria
Sie mie niuch: (…) kształ ce nie in te gra cyj ne po -
win no być tam, gdzie to mo żli we, a spe cjal ne
tam, gdzie to ko niecz ne9.

W na szej pla ców ce wśród dzie ci o spe -
cjal nych po trze bach edu ka cyj nych do mi nu ją
ucznio wie z dys funk cja mi ukła du ru chu (np.
dzie ci z mó zgo wym po ra że niem dzie cię cym
MPDZ). Kształ cą się ta kże:
n oso by z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al -

ną – głów nie dzie ci z tzw. po gra ni cza nor -
my oraz upo śle dzo ne umy sło wo w stop -
niu lek kim – upo śle dze nia głęb sze
zda rza ją się bar dzo rzad ko, 

n dzie ci nad ru chli we z de fi cy tem uwa gi, co
nie za wsze rów no wa żne jest z ADHD, 

n z za bu rze nia mi emo cjo nal ny mi,
n prze wle kle cho re,
n a ta kże nie do wi dzą ce i nie do sły szą ce,
n kil ko ro dzie ci ze spek trum au ty zmu.

Oprócz dzie ci z orze cze niem ma my gro no
ta kich, któ rym po rad nie psy cho lo gicz no -pe -
da go gicz ne wy da ją opi nie o po trze bie do sto -
so wa nia wy ma gań do ak tu al nych mo żli wo ści
psy cho fi zycz nych dziec ka, co zwią za ne jest
z par cjal ny mi de fi cy ta mi roz wo jo wy mi. My -
ślę tu o dys lek sji, dys gra fii, dys kal ku lii czy
za bu rze niach in te gra cji sen so rycz nej.

Usta le nie prio ry te tów
W ka żdej kla sie na więk szo ści lek cji pra cu je

dwóch na uczy cie li: na uczy ciel pro wa dzą cy
– spe cja li sta kształ ce nia zin te gro wa ne go lub
„przed mio to wiec” oraz na uczy ciel wspie ra ją cy
– pe da gog spe cjal ny. Pen sum dy dak tycz ne na -
uczy cie la wspie ra ją ce go to 12 go dzin ty go dnio -
wo, a pro wa dzą ce go – 20. Za tem czas pra cy
obu pe da go gów nie do koń ca się po kry wa.
Wszy scy na si ucznio wie uczą się we dług tej sa -
mej pod sta wy pro gra mo wej, przy czym oma -
wia ne tre ści zmo dy fi ko wa ne zo sta ją zgod nie
z in dy wi du al ny mi po trze ba mi da ne go dziec ka
tak, aby umo żli wić od no sze nie suk ce sów oso -
bom z de fi cy ta mi oraz jak naj sze rzej roz wi jać
po ten cjał jed no stek zdol nych. Jest to ogrom -
nie trud ne za da nie dla na uczy cie li, wy ma ga ją -
ce wie lo po zio mo we go po dej ścia do pra cy. Jed -
nym z wa żniej szych za dań pe da go ga spe c-
jal ne go jest za po zna nie się z orze cze niem oraz
za le ce nia mi po rad ni do ty czą cy mi pra cy
z dziec kiem, dia gno za mi le ka rzy spe cja li stów. 

Ko lej nym eta pem jest usta le nie prio ry te -
tów i stwo rze nie in dy wi du al ne go pla nu edu -
ka cyj no -te ra peu tycz ne go dla kon kret ne go
dziec ka. Na le ży sys te ma tycz nie mo ni to ro wać
po stę py ucznia i na pod sta wie ob ser wa cji do -
sto so wy wać pla ny pra cy do re al nych, ak tu al -
nych po trzeb i zmie nia ją cych się mo żli wo ści
dziec ka. Wszel kie pla ny trak tu je my nie ja ko

Orędownikiem i prekursorem idei
integracji w Polsce był profesor
Aleksander Hulek, który jako pierwszy
zwrócił uwagę na potrzebę włączania
osób niepełnosprawnych w szeroko
pojęte życie społeczne.

8 Bi blio tecz ka re for my 40, Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej o po mo cy psy cho lo gicz no -pe da go gicz nej. War -
sza wa 2001.
9 M. Sie mie niuch, Kształ ce nie „in te gra cyj ne” czy „spe cjal ne”? „Na sze Ży cie”, Łódz ki ma ga zyn osób nie peł no -
spraw nych, 2001 nr 1.
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sztyw ny szkie let na szych dzia łań, ale ja ko ela -
stycz ny ze staw po mo cy do co dzien nej pra cy.
Pe da gog spe cjal ny ja wi mi się w tej sy tu acji
ja ko „czło wiek or kie stra”, któ ry dzię ki swo im
wia do mo ściom i umie jęt no ściom, do świad -
cze niu, ale i pre dys po zy cjom per so nal nym,
krą żąc mię dzy dzieć mi o ró żnych za bu rze -
niach, ła go dzi ich na pię cia, mo ty wu je do po -
dej mo wa nia pra cy, czę sto ga si na głe wy bu chy
emo cji… Wresz cie, na bie żą co w cza sie trwa -
nia za jęć, do sto so wu je wy bra ne po le ce nia,
pro po nu jąc ćwi cze nia o od po wied nim stop -
niu trud no ści, po ma ga w prze czy ta niu bądź
za pi sa niu okre ślo nych in for ma cji. Pa mię taj -
my, że ma pod opie ką od 3 do 5 osób z orze -
cze niem i czę sto kil ka z opi nią, dla któ rych
rów nież na le ży do sto so wać wy ma ga nia
do ak tu al nych mo żli wo ści. Do raź nej po mo cy
mo gą ta kże po trze bo wać spraw ni ucznio wie,
któ rym prze cież nie od ma wia my swo jej uwa -
gi i za an ga żo wa nia. 

Uczę się od lep szych
Je stem mło dym pe da go giem, zbie ram do -

pie ro do świad cze nia, uczę się od lep szych 
i chy lę przed ni mi czo ła. Pe da gog spe cjal ny
nie mo że być zwy kłym, prze cięt nym na uczy -
cie lem… mu si być swe go ro dza ju ar ty stą
– nie kon wen cjo nal nym, kre atyw nym eks tra -
wer ty kiem go to wym na ró żne ma łe i więk sze
„sza leń stwa”. Nie wie lu pe da go gów jest go to -
wych po rzu cić kre dę i ta bli cę, zejść z dzieć mi
do par te ru, po tur lać się po dy wa nie, uma zać
czar ną zie mią, far bą czy my dli na mi, wy ko ny -
wać ćwi cze nia ra zem z dzieć mi raz na ich, raz
na wła snych wa run kach… W kla sie in te gra -
cyj nej pra cu je dwóch na uczy cie li, któ rzy po -
win ni się uzu peł niać, har mo nij nie bu do wać
prze strzeń do pra cy dla sie bie i dzie ci. Otwar -
te, życz li we i twór cze kon tak ty mię dzy ni mi,
po zba wio ne ry wa li za cji i ne ga tyw nych emo -
cji, są jed nym z gwa ran tów suk ce su uczniów.
By wa to trud ne, gdyż ka żdy z nas ma swo je
wy obra że nie o pra cy, wła sne do świad cze nia,
cha rak ter i tem pe ra ment. Je ste śmy ludź mi,
a nikt nie jest do sko na ły – wa żne, aby roz wią -

zy wać pro ble my kon struk tyw nie i za wsze
z my ślą o do brze po ję tym in te re sie po wie rzo -
nych nam dzie ci. Ucznio wie ze spe cjal ny mi
po trze ba mi pro wo ku ją zmia ny w po sta wach
na uczy cie li, wzbu dza ją bar dziej re flek syj ne
po dej ście do wy ko ny wa nych za dań, mo ty wu -
ją do do sko na le nia prak ty ki. W pra cy sta ram
się wdra żać za sa dy or to dy dak ty ki, aby ka żde -
mu z mo ich pod opiecz nych za pew nić opty -
mal ne wa run ki zdo by wa nia wia do mo ści
i umie jęt no ści, a ta kże uła twić mu za ist nie nie
w ze spo le kla so wym, po ka zu jąc po zy tyw ne,
moc ne stro ny da nej oso by, a jed no cze śnie nie
pod kre ślać jej bra ków. 

Or to dy dak ty ka jest dzie łem dy dak ty ki, któ -
ra pro stu je, wy rów nu je, po pra wia, ko ry gu je
za bu rze nia roz wo jo we uczniów wy ka zu ją cych
trud no ści w na uce. Opie ra się na na uko wych
pod sta wach me tod re wa li da cji i re so cja li za -
cji. Zaj mu je się kształ ce niem jed nost ki, dla
któ rej wska za nia dy dak ty ki ogól nej nie są wy -
star cza ją ce. Za sa dy or to dy dak ty ki we dług
Lip kow skie go to:
n za sa da życz li wej po mo cy,
n za sa da kształ to wa nia po zy tyw nej at mos fe -

ry pra cy,
n za sa da ak tyw no ści w na uce,
n za sa da do mi na cji wy cho wa nia,
n za sa da in dy wi du ali za cji,
n za sa da do sto so wa nia tre ści kształ cą cych

do ty pu psy chicz ne go dziec ka10.

Czu ją się za ak cep to wa ne
Po zy tyw na, życz li wa at mos fe ra w kla sie

sprzy ja roz wo jo wi wszyst kich człon ków ze -
spo łu (roz wo jo wi na uczy cie li rów nież… ile

Dla wszystkich dzieci szkoła powinna
być miejscem przyjaznym, gdzie wraz
z konieczną porcją wiadomości
i umiejętności otrzymają należną opiekę
oraz wspierające środowisko
wychowawcze przygotowujące 
do samodzielnego, czynnego życia.

10 http://pl.wi ki pe dia.org/wi ki/Or to dy dak ty ka
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się mo żna od swo ich pod opiecz nych na -
uczyć!). Dzie ci nie peł no spraw ne, któ re czu ją
się za ak cep to wa ne w śro do wi sku uczniow -
skim, ma ją więk szą mo ty wa cję do pra cy, chęt -
niej uczęsz cza ją do szko ły i po dej mu ją no we
wy zwa nia. By wa ją jed nak trud ne, a ich nie ty -
po we za cho wa nia wy ni ka ją ce z za bu rzeń, czę -
sto są kło po tli we, nie ła twe do opa no wa nia
i wy tłu ma cze nia in nym dzie ciom – szcze gól -
nie w kla sach ni ższych. „Nie dy spo zy cje” jed -
nych po wo du ją utra tę bez pie czeń stwa u in -
nych uczniów, a za cho wa nie w tych wa run-
kach po zy tyw ne go na sta wie nia spraw nych
do nie peł no spraw nych dzie ci jest nie zwy kle

trud ne, cho ciaż i tym spraw nym czę sto też nie
bra ku je ani mu szu. Dla te go uwa żam, że do mi -
nu ją cą za sa dą w mo jej pra cy, w pra cy pe da go -
ga spe cjal ne go w ogó le, po win na być za sa da
prze wa gi wy cho wa nia nad kształ ce niem,
kształ to wa nia po zy tyw nej at mos fe ry pra cy
i oczy wi ście in dy wi du ali za cji. 

Po dob ne dy le ma ty i na pię cia wśród dzie -
ci, ale i wśród pe da go gów i ro dzi ców, po wo -
du je for ma oce nia nia uczniow skich osią -
gnięć. Dzie ci w kla sach ni ższych, oce nia ne
w spo sób opi so wy, nie od czu wa ją jesz cze ta -
kie go dys kom for tu jak ich star si ko le dzy. Mi -
mo to trud no cza sem wy tłu ma czyć, dla cze go
chwa li my i cie szy my się z ko śla wo na pi sa ne -
go, jed ne go zda nia Krzy sia, a od czu wa my
nie do syt wo bec wy ka li gra fo wa nej, dłu giej
pra cy Ada sia. Dla cze go po zwa la my dłu żej
pra co wać Krzy sio wi, a ma łe mu Ada sio wi ta -
kich przy wi le jów nie da je my? Oce nia jąc
punk to wo, li ter ka mi bądź cy fra mi jesz cze
bar dziej wy ostrza my te kło po tli we i czę sto
nie spra wie dli we we dług dzie ci kry te ria. Oce -
nia nie te ra peu tycz ne jest nie zwy kle trud ne
za rów no dla nas, jak i na szych uczniów. 

Jak wy tłu ma czyć dzie ciom zdro wym, że
ich osią gnię cia i czę sto nie po rów ny wal ne
osią gnię cia uczniów nie peł no spraw nych
oce nia my po dob nie? Jest to za da nie nie ba -
nal ne, aby wy ka zać, że dla Krzy sia je go pra -
ca to do wód na choć by mi ni mal ny po stęp,
ja ki po czy nił i na dziś – szczyt mo żli wo ści,
a jed no cze śnie sta rać się nie ety kie to wać,
nie pod kre ślać „na okrą gło” ist nie ją cych de -
fi cy tów. Czę sto oce nia my chę ci i za pał
do pra cy, a nie sam jej efekt koń co wy. Dzie -
ciom zdro wym, a szcze gól nie zdol nym, trud -
no przy jąć do wia do mo ści ta ki stan rze czy.
Do brze, je że li ro dzi ce ro zu mie ją mo ty wy ta -
kich dzia łań i w za ci szach wła snych do mów
wspie ra ją na sze edu ka cyj ne i wy cho waw cze
po czy na nia. Ten me dal ma rów nież dru gą
stro nę. Ucznio wie o spe cjal nych po trze bach
czę sto re je stru ją dzie lą ce ich ró żni ce, bar -
dzo chcą do rów nać swo im ko le gom i z re -
zer wą pod cho dzą do pro po no wa nych im
„spe cjal nie do sto so wa nych” za dań, pra gnąc
ro bić to sa mo, co in ni. Od ma wia ją wy ko na -
nia pra cy. Ta ka sy tu acja na pew no nie dzia -
ła na dzie ci mo ty wu ją co, ale kie dy trud no ści
zo sta ją po ko na ne, a koń co we dzie ło bu dzi
du mę… na stę pu je wspól na ra dość, do dat -
ko wo zbli ża ją ca dzie ci i wzmac nia ją ca ist -
nie ją cą mię dzy ni mi nić po ro zu mie nia. Tłu -
ma czy my, tłu ma czy my, tłu ma czy my… Pro -
wa dzi my za ję cia ko rek cyj no -kom pen sa cyj -
ne, ko rzy sta my z me tod pra cy pe da go gi ki
spe cjal nej, ak ty wi zu je my uczniów. Pla ców ka
za pew nia dzie ciom opie kę psy cho lo ga, pe -
da go ga szkol ne go, lo go pe dy i w ra zie po -
trze by re ha bi li tan ta.

Z przy mru że niem oka
Pra ca w kla sie in te gra cyj nej wy ma ga

ogrom ne go tak tu i du że go wy czu cia. Pa ra -
fra zu jąc sło wa Ma rii Grze go rzew skiej (…)
po za przy go to wa niem za wo do wym pe da go -
ga, po za je go wy kształ ce niem, naj ko rzyst niej -
szą, naj bar dziej pod sta wo wą i de cy du ją cą
war to ścią w je go ży ciu i pra cy jest je go
CZŁO WIEC ZEŃ STWO.

Obec ność dzie ci nie peł no spraw nych spo -
wo do wa ła w szko le od cho dze nie od tra dy cyj -
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Pedagog specjalny nie może być
zwykłym, przeciętnym nauczycielem…
musi być swego rodzaju artystą
– niekonwencjonalnym, kreatywnym
ekstrawertykiem gotowym na różne
małe i większe „szaleństwa”.
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nych spo so bów ucze nia, oce nia nia i wy cho -
wa nia, co w kon se kwen cji po ma ga od kry wać
ście żkę hu ma ni zmu w edu ka cji11.

Nie za prze czal ny jest fakt, że z in te gra cji
ko rzy ści wy no szą wszy scy, za rów no zdro wi,
jak i nie peł no spraw ni. Na si ucznio wie
z orze cze niem sta ją się pew niej si sie bie, od -
wa żniej si w po dej mo wa niu wy zwań edu ka -
cyj nych i spo łecz nych, wie rzą w swo je mo żli -
wo ści i choć na mo ment za po mi na ją
o wła snych nie do sko na ło ściach, prze by wa ją
ze zdro wy mi ró wie śni ka mi. Po zo sta li
ucznio wie uczą się to le ran cji wo bec „in no -
ści”, wy ro zu mia ło ści i cier pli wo ści. Z re gu ły
chęt nie słu żą po trze bu ją cym ko le gom swo ją

po mo cą i z przy mru że niem oka pa trzą
na ich kło po tli we za cho wa nia. Obie gru py
uczą się od sie bie zgod nej wspól nej pra cy;
słab si dą żą do wy so ko po sta wio nej po -
przecz ki, lep si uczą się przed kła dać do bro
ko le gów nad wła sny suk ces. Ak cep tu ją sie -
bie na wza jem i da ją do bry po czą tek pra wi -
dło we go funk cjo no wa nia w do ro słym spo łe -
czeń stwie. Są pre kur so ra mi peł nej in te gra cji
spo łecz nej, do któ rej od daw na dą ży my.
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mgr MAG DA LE NA TE RE SA REC ZUL SKA
na uczy ciel wspie ra ją cy 
w In te gra cyj nej Szko le Pod sta wo wej nr 67 w Ło dzi

11 J. Bo guc ka, D. Ży ro, Do świad cze nie pla có wek in te gra cyj nych a hu ma nizm edu ka cyj ny, (w:) Od na ucza nia
in te gra cyj ne go do szko ły rów nych szans, War sza wa 2002, Rzecz nik Praw Dziec ka RP.



DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

Po ję cie in te gra cja pe da go gi ka zapo ży -
czy ła z so cjo lo gii. Ozna cza ono pro ces

łą cze nia, ze spa la nia ró żnych ele men tów
w jed ną ca łość. In te gra cja w pe da go gi ce
spe cjal nej ro zu mia na jest ja ko wie lo kie run -
ko we, ze spo lo ne dzia ła nie, ma ją ce na ce lu
re wa li da cję osób nie peł no spraw nych, a ta k-
że ja ko cel kształ ce nia ogól ne go oraz spe -
cjal ne go lub wy nik pro ce su re ha bi li ta cji nie -
peł no spraw nych. 

In te gra cja szkol na jest skom pli ko wa nym
i wie lo wy mia ro wym pro ce sem. Pa mię tać
na le ży, że nie wy star czy umie ścić dzie ci
zdro we i nie peł no spraw ne w jed nej kla sie,
aby uznać in te gra cję za do ko na ną. Isto tą
sys te mu in te gra cyj ne go jest in dy wi du al ne
po dej ście do ka żde go ucznia, a pod sta wo -
wym ce lem – mak sy mal ne uspraw nie nie
funk cjo no wa nia dziec ka we wszyst kich 
mo żli wych ob sza rach ży cia po przez włą cze -
nie go do gru py szkol nej. 

Po wo dze nie ta kie go sys te mu za le ży
w du żej mie rze od wcze śniej sze go do kład -
ne go za pla no wa nia pro ce su in te gra cji oraz
wła ści we go przy go to wa nia jej uczest ni ków,
tj. na uczy cie li, ro dzi ców, dzie ci „zdro wych”
i nie peł no spraw nych, a ta kże za bez pie cze -
nia od po wied nich wa run ków, między
innymi przy go to wa nia wła ści wych po mo cy
oraz opra co wa nia pro gra mu na ucza nia
z uwzględ nie niem po trzeb i mo żli wo ści
dzie ci in te gro wa nych.

Ana li za sta nu ak tu al ne go 
Na ucza nie in te gra cyj ne uczniów nie peł no -

spraw nych, a zwłasz cza dzie ci au ty stycz nych,
ro dzi wie le opi nii – od za chwy tów po wąt pli -
wo ści. Dia gno za „au tyzm” u wie lu na uczy cie li
wzbu dza lęk i re ak cje obron ne przed na ucza -
niem tych dzie ci. Jed ną z wie lu przy czyn jest
nie zna jo mość te go za bu rze nia roz wo jo we go,
a ta kże, po mi mo co raz więk szej wie dzy na je -
go te mat, wciąż ubo giej do stęp no ści na ryn ku
pol skim li te ra tu ry po świę co nej me to dy ce na -
ucza nia dzie ci z au ty zmem. 

Ze spra woz dań na uczy cie li przed szkol -
nych i szkol nych pla có wek in te gra cyj nych
oraz ma so wych wy ni ka, że w sys te mie aka -
de mic kie go kształ ce nia na uczy cie li w Pol sce
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Dziec ko z au ty zmem 
w gru pie in te gra cyj nej
Integracja dzieci niepełnosprawnych w Polsce jest obecnie
zjawiskiem powszechnie akceptowanym i propagowanym.

n Ni na Za wid niak

Fot. Fotolia
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bra ku je za jęć czy prak tyk przy go to wu ją cych
ich do pra cy z dziec kiem au ty stycz nym, co
skut ku je ich znacz ną nie pew no ścią w za kre -
sie ra dze nia so bie z cha rak te ry stycz ny mi dla
au ty zmu za bu rze nia mi so cjo emo cjo nal ny -
mi, de fi cy ta mi ko mu ni ka cyj ny mi czy sy tu -
acja mi wy ma ga ją cy mi szyb kie go re ago wa nia
przy wy stę po wa niu szcze gól nie trud nych za -
cho wań. Mi mo wie lu sta rań ze stro ny na -
uczy cie li, sto so wa nia ró żnych form te ra pii,
prób in dy wi du ali za cji pra cy, re ali zo wa nia
in dy wi du al nych pro gra mów itp. rzad ko uda -
je się w przy pad ku dzie ci z au ty zmem po go -
dzić „in te re sy” wszyst kich jej uczest ni ków
tak, aby stwo rzyć jak naj lep sze wa run ki po -
zwa la ją ce na peł ną in te gra cję, w któ rej ka żdy
uczeń mo że od no sić suk ce sy edu ka cyj ne
i spo łecz ne. Istot ny pro blem na strę cza rów -
nież fakt, że w orze cze niach z po rad ni psy -
cho lo gicz no -pe da go gicz nych tyl ko część
dzie ci z au ty zmem ma okre ślo ny do kład ny
po ziom roz wo ju umy sło we go. Brak in for -
ma cji o po zio mie ich ewen tu al ne go upo śle -
dze nia w świe tle prze pi sów oświa to wych
zmu sza na uczy cie li do re ali zo wa nia w na -
ucza niu dzie ci z au ty zmem pod sta wy pro -
gra mo wej kształ ce nia ogól ne go i oce nia nia
ich zgod nie z ogól nie przy ję ty mi za sa da mi.
Oczy wi ście, ro zu mie jąc po trze by i mo żli wo -
ści tych dzie ci na uczy cie le sto su ją da le ko
idą ce do sto so wa nia w tym za kre sie, ale nie -
ste ty „ucze nie” dzie ci z au ty zmem np. fi zy ki,
przy ro dy czy ję zy ka ob ce go, gdy nie jest za -
koń czo na ich te ra pia, kie dy ma ją trud no ści
na po zio mie pod sta wo wych umie jęt no ści
szkol nych, jest czę sto kroć nie za sad ne. 

Do dat ko wą sy tu acją utrud nia ją cą pro ces
in te gra cji dziec ka jest brak przy go to wa nia
go do roz po czę cia te go pro gra mu, brak pre -
zen to wa nia przez nie pod sta wo wych, nie -
zbęd nych w kon tak cie z gru pą ró wie śni czą
umie jęt no ści, czy też, chy ba naj bar dziej
utrud nia ją cym pra cę, wy stę po wa niem za -
cho wań agre syw nych, au to agre syw nych czy
sty mu la cyj nych. Wów czas ko niecz na jest da -
le ko idą ca in dy wi du ali za cja pra cy, co nie
jest mo żli we w kla sie, w któ rej jest jesz cze
kil ko ro in nych uczniów z dys funk cja mi,

w tym nie peł no spraw ni ru cho wo, nie do sły -
szą cy, nie do wi dzą cy bądź nie wi do mi, upo -
śle dze ni umy sło wo itd. 

De fi cy ty dzie ci z au ty zmem
w kon tek ście in te gra cji

Jed nym z pod sta wo wych ce lów, ja kie sto -
ją przed te ra peu ta mi wspie ra ją cy mi roz wój
ma łych dzie ci z au ty zmem, jest na uka za -
cho wań spo łecz nych oraz in te gra cja tych
dzie ci z gru pą ró wie śni czą. Za nim po dej -
mie my de cy zję o in te gra cji dziec ka z au ty -
zmem w gru pie przed szkol nej czy szkol nej
przede wszyst kim na le ży zwró cić uwa gę
na to, czy dziec ko po tra fi za cho wać się w ró -
żnych sy tu acjach w oto cze niu ró żnych osób. 

De fi cy ty w funk cjo no wa niu spo łecz nym są
jed nym z ele men tów tzw. „tria dy za bu rzeń au -
ty stycz nych”, są one szcze gól nie wi docz ne
w ogra ni cze niu zdol no ści do udzia łu w na -
prze mien nej in te rak cji z dru gą oso bą. Pro ces
na wią zy wa nia re la cji z in ny mi dzieć mi w przy -
pad ku dzie ci z au ty zmem jest bar dzo trud ny
i czę sto by wa za bu rzo ny, gdyż dzie ci te nie ma -
ją na tu ral nej po trze by na wią zy wa nia kon tak -
tów, in te rak cji z in ny mi ludź mi, czę sto trak tu -
jąc ota cza ją ce je oso by ja ko „śro dek” czy też
„na rzę dzie” do uzy ska nia cze goś, np. ścią gnię -
cia z wy so kiej pół ki atrak cyj nej za baw ki. 

Cha rak te ry stycz ną ce chą funk cjo no wa nia
dzie ci z au ty zmem jest brak za in te re so wa nia
ró wie śni ka mi. Dziec ko au ty stycz ne nie roz -
sze rza za kre su do świad czeń i umie jęt no ści
spo łecz nych w kon tak tach z in ny mi dzieć mi.
Nie któ re z nich cał ko wi cie igno ru ją obec ność
ró wie śni ków. Nie po dej mu ją żad nej wspól nej

Do niedawna autyzm postrzegany był
jako choroba nieuleczalna, bez żadnych
rokowań na poprawę. Obraz ten
odbiega nieco od obecnego stanu
wiedzy. Badania dowodzą, że dzieci
między drugim a piątym rokiem życia,
poddane terapii, osiągają ogromny
postęp rozwojowy. 



ak tyw no ści, nie ro zu mie ją pro stych za sad rzą -
dzą cych za ba wa mi i gra mi. Ba wią się „obok”,
po chło nię te wła sny mi za ję cia mi, za zwy czaj
ma ło atrak cyj ny mi dla in nych. Nie oka zu ją
za in te re so wa nia tym, czym zaj mu ją się part -
ne rzy i nie po tra fią za cie ka wić ich tym, co dla
nich jest in te re su ją ce. Dzie ci te ma ją trud no -
ści ze zro zu mie niem pod sta wo wych re guł
spo łecz nych do ty czą cych ini cjo wa nia i pod -
trzy my wa nia re la cji z in ny mi ludź mi, co wpły -
wa oczy wi ście na to, że nie na wią zu ją kon tak -
tów z ró wie śni ka mi, nie umie ją uczest ni czyć
w za ba wie czy też sa me mu jej za ini cjo wać. 

Za ba wy dzie ci z au ty zmem są ste reo ty po we,
sche ma tycz ne, peł ne po wtó rzeń, po nie waż nie
po tra fią one wy ko rzy sty wać wy obraź ni. Dzie ci
te czę sto ba wią się, pre zen tu jąc nie pra wi dło -
wy wzo rzec za ba wy. W za ba wie nie wy ko rzy -
stu ją la lek czy plu szo wych mi siów, chęt niej
wy bie ra jąc obiek ty me cha nicz ne. Po nad to
mo żli wość na wią za nia kon tak tu z ró wie śni -
kiem jest ogra ni czo na ich ma ły mi zdol no ścia -
mi w za kre sie imi ta cji. Dzie ci z au ty zmem
ma ją ogrom ne trud no ści z na śla do wa niem,
nie uczą się po przez od twa rza nie za cho wań
in nych osób tak jak zdro we dzie ci, dla te go
umiesz cze nie ich w przed szkol nej bądź szkol -
nej gru pie, na wet in te gra cyj nej, bez uprzed -
niej te ra pii in dy wi du al nej – mi ja się z ce lem.
Pa mię tać na le ży jed nak, że dziec ko po opa -
no wa niu od po wied nich umie jęt no ści, do sko -
na lo nych w trak cie in dy wi du al nych za jęć, po -
win no co raz czę ściej prze by wać w więk szym
gro nie lu dzi, co po zwo li mu na ge ne ra li za cję
zdo by tej wie dzy.

Be ha wio ral ny mo del in te gra cji
Do nie daw na au tyzm po strze ga ny był ja -

ko cho ro ba nie ule czal na, bez żad nych ro ko -
wań na po pra wę. W po pu lar nych wy obra że -
niach dzie ci au ty stycz ne wy ka zu ją po wa żne
bra ki w po ro zu mie wa niu się, za ba wie, re la -
cjach z in ny mi oraz w na uce, a ta kże trud ne,
nie ak cep to wa ne za cho wa nia. Ob raz ten od -
bie ga nie co od obec ne go sta nu wie dzy. Ba -
da nia do wo dzą, że dzie ci mię dzy dru gim
a pią tym ro kiem ży cia, pod da ne te ra pii,
osią ga ją ogrom ny po stęp roz wo jo wy. Jed na

z do stęp nych te ra pii, sto so wa na ana li za za -
cho wa nia, za pre zen to wa ła so lid ne pod sta wy
do oba le nia po glą du na au tyzm, ja ko per -
ma nent ne go upo śle dze nia. 

Na pod sta wie ba dań pro wa dzo nych od
po nad 35 lat na ca łym świe cie (m.in. Lo va as,
1987; McE achin, Smith i Lo va as, 1993; Iwa -
ta i in., 1997; But ter, Mu lick i Metz, 2006)
zo sta ło udo wod nio ne, że za sto so wa nie tej
for my te ra pii mo że przy nieść ocze ki wa ną
po pra wę zdro wia dzie ci z au ty zmem. Wie lu
z nich stwa rza szan sę uczęsz cza nia do nor -
mal nej szko ły, a dla nie któ rych na cał ko wi -
cie nor mal ne funk cjo no wa nie. 

Po mi mo ist nie ją cych do wo dów ro dzi ny
dzie ci z au ty zmem czę sto spo ty ka ją się
z myl nym stwier dze niem, że ka żda te ra pia
przy no si iden tycz ne skut ki lub że in ter wen -
cja be ha wio ral na jest nie efek tyw na, a na wet
szko dli wa. Tech ni ki sto so wa nej ana li zy za -
cho wa nia zo sta ły spraw dzo ne pod wzglę dem
efek tyw no ści, co po twier dzi ło jej zdol ność
do po pra wy i do sko na le nia wie lu za cho wań
i umie jęt no ści (np. Bar rett, 1986; Re id, Par -
sons i Gre en, 1989; Van Ho uten i Axel rod,
1993; Carr, Co ria ty i Do zier, 2000; Cu vo
i Da vis, 2000; Wil liams, 2004). 

Bez wąt pie nia za sad ne jest stwier dze nie,
że in te gra cja dziec ka au ty stycz ne go z gru pą
ró wie śni czą to za da nie trud ne. Wy ma ga
od te ra peu ty roz ło że nia te go pro ce su na eta -
py przy go to wu ją ce dziec ko na wej ście do gru -
py. Be ha wio ral ny mo del te ra pii za kła da, że
we wstęp nym eta pie pra cy wszyst kie umie jęt -
no ści przy go to wu ją ce dziec ko do roz po czę cia
pro ce su in te gra cji te ra peu ta prze pra co wu je
z dziec kiem in dy wi du al nie, na stęp nie włą -
czo ne zo sta je jed no „zdro we” dziec ko – „mo -
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Pamiętać należy, że nie wystarczy
umieścić dzieci zdrowe i niepełnosprawne
w jednej klasie, aby uznać integrację
za dokonaną. Istotą systemu
integracyjnego jest indywidualne
podejście do każdego ucznia.
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del”, póź niej stop nio wo zwięk sza się licz ba
dzie ci bio rą cych udział w za da niu. 

Ko lej nym kro kiem jest prze nie sie nie sy tu -
acji te ra peu tycz nej do sa li w przed szko lu czy
szko le, w któ rej z ma łą grup ką dzie ci pro wa -
dzo ne są ćwi cze nia z za jęć in dy wi du al nych.
Na stęp nie sta ra my się wy bie rać ta kie za da -
nia, w któ rych dziec ko bę dzie w sta nie
uczest ni czyć sa mo, współ dzia ła jąc z ca łą gru -
pą, a gdy ra dzi już so bie do brze, mo że my je
po zo sta wiać sa mo (wy co fać swo ją obec ność)
ta kże na za ję ciach nie zor ga ni zo wa nych.

Za da nia zwią za ne z tym ob sza rem te ra pii
mo żna po trak to wać ja ko pew ne go ro dza ju
zwień cze nie do tych cza so wej pra cy z dziec -
kiem, któ re po opa no wa niu wie lu umie jęt no ści
z za kre su na śla do wa nia, ro zu mie nia i nada wa -
nia mo wy, umie jęt no ści przed szkol nych, czyn -
no ści sa mo ob słu go wych, wresz cie za czy na być
go to we do na uki ak tyw ne go udzia łu w ży ciu
gru py ró wie śni czej w przed szko lu czy szko le. 

Przed sta wiam kry te ria wyj ścio we wa run -
ku ją ce roz po czę cie pro ce su in te gra cji. Obej -
mu ją one umie jęt no ści, któ re dziec ko po -
win no na być w trak cie te ra pii in dy wi du al nej,
tak aby póź niej sza pró ba in te gra cji mo gła
być sku tecz na i za koń czyć się suk ce sem:
1. Umie jęt no ści imi ta cji (na śla do wa nia):

n czyn no ści w ob rę bie ru chów mo to ry ki
du żej,

n czyn no ści w ob rę bie ru chów mo to ry ki
ma łej,

n prak sji oral nej.
2. Umie jęt no ści ko mu ni ka cji nie wer bal nej

(ro zu mie nie mo wy):
n wy ko ny wa nie dwu eta po wych po le ceń

skie ro wa nych bez po śred nio do ucznia,
n ró żni co wa nie po le ceń skie ro wa nych

do ucznia i do ca łej gru py,
n wy ko ny wa nie dwu eta po wych po le ceń

skie ro wa nych do ca łej gru py. 
3. Umie jęt no ści ko mu ni ka cji wer bal nej

(mo wa):
n ko mu ni ko wa nie swo ich po trzeb i pra -

gnień,
n pro sze nie o po moc,
n od wza jem nia nie po zdro wień w sto sun -

ku do ró wie śni ków i osób do ro słych,

n udzie la nie od po wie dzi na pro ste py ta nia,
n za da wa nie pro stych py tań,
n uczest nic two w pro stej roz mo wie,
n ak tyw ne uczest nic two w pro stych

wspól nych grach, za ba wach, 
n ini cjo wa nie gier, za baw z in ny mi dzieć mi.

4. Umie jęt no ści szkol ne:
n po ziom uwa gi na za ję ciach od 80%

do 90%,
n umie jęt ność wy ko ny wa nia pro stych prac

pla stycz nych i tech nicz nych (ry so wa nie,
ko lo ro wa nie, wy ci na nie, kle je nie),

n zgła sza nie się do od po wie dzi przez
pod no sze nie rę ki,

n re ali za cja pro gra mu na ucza nia na po -
zio mie pod sta wo wym.

5. Za cho wa nie:
n dziec ko po win no prze ja wiać pra wie

ze ro wy po ziom za cho wań de struk cyj -
nych i agre syw nych we wszyst kich sy tu -
acjach,

n za cho wa nia ste reo ty po we po win ny
znaj do wać się pod cią głą kon tro lą, tzn.
dziec ko an ga żu je się w ste reo ty pie tyl -
ko w kon kret nych wa run kach (np.
w sa mot no ści w do mu), lecz nie prze -
ja wia te go za cho wa nia w po zo sta łych
sy tu acjach (np. w kla sie),

n umie jęt no ści przyj mo wa nia i ak cep to -
wa nia zmian w oto cze niu,

n umie jęt ność spo koj ne go cze ka nia na
swo ją ko lej.

Wszyst kie wy mie nio ne umie jęt no ści
dziec ko jest w sta nie na być w cza sie in dy -
wi du al nych za jęć z te ra peu tą przy za sto so -
wa niu tech nik sto so wa nej ana li zy za cho -
wa nia. 

Ze sprawozdań nauczycieli
przedszkolnych i szkolnych placówek
integracyjnych oraz masowych wynika,
że w systemie akademickiego
kształcenia nauczycieli w Polsce brakuje
zajęć czy praktyk przygotowujących ich
do pracy z dzieckiem autystycznym.
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Po mi mo wcze śnie wdro żo nej in ter wen cji
be ha wio ral nej (przed trze cim ro kiem ży cia)
oraz opa no wa nia przez dziec ko wszyst kich
kry tycz nych umie jęt no ści ko niecz nych do włą -
cze nia go do gru py ró wie śni ków wciąż ist nie je
ry zy ko, że pró ba in te gra cji nie po wie dzie się.
Jed nym z przy czyn ta kiej sy tu acji czę sto by wa
brak kon ty nu owa nia wcze śniej wdro żo nych
pro ce dur te ra peu tycz nych uła twia ją cych au ty -
stycz ne mu dziec ku funk cjo no wa nie w gru pie.
W tej sy tu acji, aby wes przeć dzia ła nia na uczy -
cie la -wy cho waw cy w kla sie oraz przede
wszyst kim in te gra cję dziec ka au ty stycz ne go,

pro gram ABA za kła da szko le nie te ra peu tów
„cie ni”. Te ra peu ta „cień” to wa rzy szy dziec ku
w cza sie je go co dzien nych za jęć przed szkol -
nych lub szkol nych, mo ni to ru jąc je go po stę py. 

Ce lem je go obec no ści w kla sie nie jest
oce na kom pe ten cji na uczy cie la pro wa dzą -
ce go, ale peł na kon cen tra cja na dziec ku
po to, aby pro ces ge ne ra li za cji wcze śniej na -
by tych umie jęt no ści był jak naj spraw niej szy,
po zwa la jąc na stop nio we wy co fy wa nie się
„cie nia” z sa li tak, aby dziec ko mo gło sa mo -
dziel nie funk cjo no wać w gru pie. Te ra peu tą
„cie niem” jest oso ba, któ ra zna hi sto rię te -
ra pii ucznia oraz jest prze szko lo na w za kre -
sie uży cia tech nik sto so wa nej ana li zy za cho -
wa nia. Ma za za da nie uła twić dziec ku
z au ty zmem współ dzia ła nie z ko le ga mi
w tym sa mym wie ku przez sto so wa nie pro -
ce dur mo de lo wa nia i na śla do wa nia, któ re
wcze śniej wdro żo ne by ły pod czas te ra pii in -
dy wi du al nej. Te ra peu ta „cień” przy za sto so -
wa niu in dy wi du al ne go sys te mu mo ty wa cyj -
ne go za chę ca dziec ko do wy ko rzy sty wa nia
na by tych umie jęt no ści i jed no cze śnie znie -
chę ca do an ga żo wa nia się w za cho wa nia,
któ re za bu rza ją pra cę w kla sie. 

W na uce za cho wań spo łecz nych i in te gra -
cji z gru pą bar dzo wa żne jest przy go to wa nie
dzie ci zdro wych do współ pra cy z dziec kiem
au ty stycz nym. Wa żna jest rów nież współ -
pra ca i ko mu ni ka cja po mię dzy te ra peu tą
„cie niem” a na uczy cie lem pro wa dzą cym do -
ty czą ca in ter pre ta cji za rów no po zy tyw nych,
jak i ne ga tyw nych za cho wań dziec ka, ich
przy czyn oraz spo so bów re ago wa nia w przy -
pad ku ich wy stą pie nia. Jed nym z ce lów
obec no ści w kla sie te ra peu ty „cie nia”, pra -
cu ją ce go z dziec kiem w sys te mie in te gra cyj -
nym, jest udzie le nie wska zó wek na uczy cie -
lo wi, jak od po wied nio re ago wać na in dy wi-
du al ne po trze by dziec ka oraz na co na le ży
zwró cić uwa gę pod czas ucze nia go no wych
umie jęt no ści. 

Za C. Mau ri ce (2007, str. 454) przy ta -
czam dzie więć naj wa żniej szych pro ce dur
do ty czą cych „cie nio wa nia”:
1. Bądź cie niem ucznia i jak naj szyb ciej wy co -

fuj się, aby dziec ko nie zo rien to wa ło się, że
je steś za nim. Ozna cza to, że masz ca ły czas
znaj do wać się za je go ple ca mi, aby w po rę
móc in ter we nio wać. Sys te ma tycz ne wy co fy -
wa nie się prze no si kon tro lę na na uczy cie la
pro wa dzą ce go, ak tyw ność czy też miej sce.

2. Wspie raj ucznia w na stę pu ją cych oko licz -
no ściach:
– aby za trzy mać an ga żo wa nie się w nie -

wła ści we za cho wa nia;
– aby po móc mu w wy ko na niu po le ce nia

na uczy cie la w cią gu pięt na stu se kund
od je go wy da nia;

– aby pod po wie dzieć dziec ku, aby re -
ago wa ło wer bal nie na in te rak cje spo -
łecz ne ró wie śni ków;

– by po móc dziec ku w po praw nym sie -
dze niu.

3. Ucznio wie mu szą wy ko ny wać wszyst kie
po le ce nia na uczy cie la. Je śli nie któ re są
zbyt trud ne, mo żesz po móc przez pod po -
wie dzi ma nu al ne lub wska zu ją ce. In struk -
cje na uczy cie la nie po win ny być po wta rza -
ne przez per so nel po moc ni czy („cie nia”).

4. Po sta raj się pod po wia dać dziec ku do pie ro
po upły wie pięt na stu se kund od mo men tu
wy da nia po le ce nia przez na uczy cie la.

Jednym z podstawowych celów, jakie
stoją przed terapeutami wspierającymi
rozwój małych dzieci z autyzmem jest
nauka zachowań społecznych oraz
integracja tych dzieci z grupą rówieśniczą.
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5. Po ma gaj dziec ku w spo sób sub tel ny, sto -
jąc za je go ple ca mi. Wy co fuj się jak naj -
szyb ciej.

6. Oprócz in dy wi du al ne go sys te mu wzmoc -
nień do dat ko wo na gra dzaj dziec ko wer -
bal nie i spo łecz nie, stop nio wo zmniej sza -
jąc wzmoc nie nia.

7. Je śli uczeń kie ru je do oso by po moc ni czej
(„cie nia”) ja kieś py ta nia lub wy ra ża swo -
ją opi nię w da nej kwe stii, skie ruj go
do na uczy cie la, ja ko oso by naj bar dziej
kom pe tent nej.

8. Jak naj czę ściej ara nżuj wspól ne wy ko ny wa -
nie ró żnych czyn no ści wraz z ró wie śni ka mi. 

9. Po nie waż ma my na dzie ję, że dziec ko za -
cznie ko rzy stać z na tu ral nie do stęp nych
wska zó wek (in struk cje na uczy cie la, za -
cho wa nie ró wie śni ków, dzwo nek), pod -
po wie dzi czy wspar cie po win ny być do -
star cza ne z opóź nie niem.

Pod su mo wa nie i wnio ski
Do świad cze nia w za kre sie sku tecz ne go

in te gro wa nia dzie ci z au ty zmem pły ną ce
z ośrod ków na Za cho dzie, sto su ją cych tech -
ni ki sto so wa nej ana li zy za cho wa nia, m.in.
pla có wek w USA, tj. Prin ce ton Child De ve -
lop ment In sti tu te czy New York Child Le ar -
ning In sti tu te, w któ rym mia łam przy jem -
ność ob ser wo wać pro ces wdra ża nia uczniów
au ty stycz nych w sys tem in te gra cyj ny, po zwa -
la ją twier dzić, że mo del pra cy opar tej
na tech ni kach me to dy be ha wio ral nej za pew -

nia dzie ciom z au ty stycz ne go spek trum za -
bu rzeń cen ną oka zję do na uki re gu lo wa nia
i kon tro li swo ich emo cji, roz wi ja nia umie jęt -
no ści spo łecz nych i ko mu ni ka cyj nych przez
ob ser wa cję i na śla do wa nie za cho wań „zdro -
wych” ró wie śni ków oraz wy ko ny wa nie po le -
ceń pra cow ni ków przed szko la czy szko ły. 

Nie wąt pli wie pla ców ki in te gra cyj ne są
jed nym z naj lep szych po my słów na na ukę
no wych umie jęt no ści oraz ge ne ra li zo wa nie
tych już na by tych przez dzie ci z au ty zmem.
Pa mię tać jed nak na le ży, że de cy zja o pod ję -
ciu te ra pii w pla ców ce in te gra cyj nej mu si
być po par ta od po wied nią ewi den cją po -
trzeb ną do roz po czę cia ca łe go pro gra mu in -
te gra cji dziec ka za wie ra ją cą in for ma cje do -
ty czą ce je go roz wo ju in te lek tu al ne go. Nie
wy star czy zo sta wić dziec ka w te go ty pu gru -
pie z za ło że niem: „co z te go wy nik nie, po ka -
że przy szłość”. De cy zja o pod ję ciu pró by
włą cze nia dziec ka au ty stycz ne go wraz
z „cie niem” do gru py in te gra cyj nej po win na
za paść na pod sta wie opi nii sta łe go per so ne -
lu te ra peu tycz ne go, ro dzi ców dziec ka, kon -
sul tan tów be ha wio ral nych oraz dy rek cji
przed szko la lub szko ły, w któ rej pro ces ten
bę dzie się od by wał.

mgr NI NA ZA WID NIAK
Pol skie Sto wa rzy sze nie Te ra pii Be ha wio ral nej

z P. Bą bel, P. Osta szew ski, red., Współ cze sna
psy cho lo gia be ha wio ral na, Kra ków 2008, Wy -
daw nic two Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go.
z J. Lausch -Żuk, In te gra cja osób z nie peł no -
spraw no ścią in te lek tu al ną z oso ba mi peł no spraw -
ny mi – szan se czy za gro że nia? „Wy cho wa nie Na
Co Dzień”, 1998 nr 3.
z K. M. Lau shey, L. J. He flin, En han cing So cial
Skills of Kin der gar ten Chil dren with Au tism Thro -
ugh the Tra ining of Mul ti ple Pe ers as Tu tors, Jo ur -
nal of Au tism and De ve lop men tal Di sor ders 2004.
z C. Mau ri ce, red., Mo de le za cho wań oraz współ -
pra ca z dzieć mi au ty stycz ny mi. Po rad nik dla ro -
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Te ma ty ka jest nie zwy -
kle zró żni co wa na

– ka żdy sce na riusz na in ną
oka zję. Czy tel ni cy znaj dą
w niej po mysł mię dzy in ny -
mi na aka de mię w for mie:
pro gra mu te le wi zyj ne go,
au dy cji ra dio wej na ży wo,
wy wia du sce nicz ne go, spo -
tka nia po la tach, pa ro dii
zna ne go utwo ru, pre zen ta -
cji kom pu te ro wej i „świe -
czor ni cy”. Po nad to na uczy -
cie le mo gą sko rzy stać
z kil ku pro po zy cji uświet -
nie nia na ro do wych świąt
i rocz nic, np. wy bu chu Po -
wsta nia War szaw skie go, wpro wa dze nia sta -
nu wo jen ne go, wej ścia Pol ski do Unii Eu ro -
pej skiej. W zbio rze za miesz czo no rów nież
po mysł na sztu kę pro mu ją cą przy jaźń i kul -
tu rę na co dzień, a prze ciw dzia ła ją cą agre sji,
a ta kże sce na riusz pre zen ta cji mul ti me dial -
nej z oka zji Świąt Bo że go Na ro dze nia.

Za war te w ksią żce sce na riu sze są kre -
atyw ne, a na wet od kryw cze. Łą czą ró żno rod -
ne środ ki wy ra zu, ta kie jak sło wo, ob raz, mu -
zy ka oraz no wo cze sne tech ni ki. Mo gą być
go to wym ma te ria łem do re ali za cji al bo sta -
no wić źró dło no wych in spi ra cji. Nie któ re
z nich wręcz za chę ca ją do do pi sy wa nia ko lej -

nych scen od wo łu ją cych się
do wy da rzeń z wła snej szko -
ły i naj bli ższe go ucznio wi
śro do wi ska. Wszyst kie pro -
po zy cje ma ją cha rak ter te -
atral ny – to ro dza je spek ta -
kli, któ re kreu ją in ną rze-
czy wi stość sce nicz ną i two -
rzą na strój ści śle zwią za ny
z te ma ty ką.

„Uro czy sto ści zwią za ne
z ró żny mi świę ta mi i upa -
mięt nia ją ce wa żne wy da rze -
nia są in te gral ną czę ścią ży -
cia szkol ne go. Dzie je się tak
z dwóch po wo dów – twór -
czość ar ty stycz na jest bar -

dzo do brym spo so bem od dzia ły wa nia wy -
cho waw cze go na dzie ci, sa ma uro czy stość
zaś to do sko na ła oka zja, by do star czyć wie -
dzy na da ny te mat oraz ko lej ne na rzę dzie
wy cho wy wa nia i uwra żli wia nia uczniów.
Dzie ci lu bią ka żdy ro dzaj dzia łal no ści ar ty -
stycz nej – chęt nie śpie wa ją, tań czą, re cy tu ją,
ma lu ją, rzeź bią i ćwi czą akro ba cje gim na -
stycz ne. Pra wie wszyst kie gar ną się do dzia -
łań te atral nych. Uwiel bia ją kre ować, two -
rzyć, wy stę po wać, pro jek to wać ko stiu-
my i de ko ra cje. Bar dzo do brze się czu ją,
wcho dząc w czy jeś ro le i od gry wa jąc ja kieś
po sta cie”.

Po mysł na nie ba nal ną 
uro czy stość szkol ną
Książka Pomysł na niebanalną uroczystość szkolną* to
propozycja całkowitego odejścia od szkolnej rutyny i sztampy.
Każdy z rozdziałów proponuje inną formę teatralną związaną
z jakąś uroczystością szkolną i przedstawia założenia
teoretyczne, a następnie scenariusz.
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* J. Za biel ska, Po mysł na nie ba nal ną uro czy stość szkol ną, Kra ków 2010, wyd. Impuls.

3710/2010



DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

38 Życ ie  Szkoły

Co Pa ni są dzi o po wsta wa niu szkół
z od dzia ła mi in te gra cyj ny mi? 

Mo im zda niem, two rze nie szkół z od dzia -
ła mi in te gra cyj ny mi jest do brym po my słem.
Do klas in te gra cyj nych uczęsz cza ją m.in.
dzie ci z ró żne go ro dza ju za bu rze nia mi roz -
wo jo wy mi, pro ble ma mi w na uce oraz ta kie,
któ re po ru sza ją się na wóz kach in wa lidz kich.
Dla dzie ci zdro wych jest to śro do wi sko,
w któ rym spo ty ka ją się z pro ble ma mi ludz ki -
mi, a nie ma ją z tym stycz no ści po za szko łą.
Mam w kla sie chłop ca z lek kim upo śle dze -
niem umy sło wym. Uczeń ten na po cząt ku
swo jej edu ka cji miał trud no ści z za kli ma ty zo -
wa niem się w kla sie. Przez sto so wa nie ró ż-
nych za baw in te gra cyj nych chło piec za czął
wdra żać się do dzia łań w gru pie i in ni
ucznio wie ak cep tu ją go ta kim, ja ki jest. Ten
przy kład, i wie le in nych, po ka zu je, że do -
brym po my słem jest two rze nie klas in te gra -
cyj nych, gdyż in te gru ją dzie ci z ró żny mi pro -
ble ma mi z dzieć mi zdro wy mi. 

Czy dzie ci, któ rych roz wój Pa ni wspo -
ma ga, więk sze po stę py ro bią wśród zdro -
wych czy prze by wa jąc z dzieć mi z orze -
cze nia mi?

Je że li cho dzi o pro ble my w na uce, to ka ż-
de dziec ko idzie swo im ryt mem. Dzie ci
z orze cze nia mi ma ją na ogół du żo wol niej -
sze tem po pra cy. Uczęsz cza nie do kla sy in -
te gra cyj nej ze zdro wy mi dzieć mi po ma ga im
bar dzo, gdyż chcą im do rów nać, szyb ciej za -
czy na ją pra co wać i ma ją mo ty wa cję do dzia -

ła nia. Zde cy do wa nie le piej roz wi ja ją się
wśród dzie ci zdro wych. 

Ja ki jest sto su nek dzie ci zdro wych do
uczniów z orze cze nia mi? Czy są przy go -
to wy wa ne do te go, że bę dą cho dzić do
kla sy z ko le ga mi z pro ble ma mi?

Ta kie roz mo wy są bar dzo czę sto prze pro -
wa dza ne. Bar dzo du żo ma my po ga da nek
z dzieć mi na te mat ró żnic po mię dzy ludź mi,
nie mó wiąc oczy wi ście o kon kret nych
uczniach, któ rych da ny pro blem do ty czy. Po -
ru sza ne są rów nież te ma ty zwią za ne z to le -
ran cją. Uświa da mia my dzie ciom, że ist nie ją
ucznio wie, któ rzy ma ją trud no ści z na uką. Ca -
łą kla sę przy go to wu je my do te go, aby wspie -
ra ła się na wza jem. Wspo ma ga my się ró żne go
ro dza ju za ba wa mi in te gra cyj ny mi, któ re po -
zwa la ją na głęb szą in te gra cję po mię dzy dzieć -
mi zdro wy mi a dzieć mi z orze cze nia mi. 

Czy trud no być na uczy cie lem wspo ma -
ga ją cym? Na czym ta ka pra ca po le ga?

Na uczy ciel wspo ma ga ją cy przede wszyst -
kim pro wa dzi za ję cia re wa li da cyj ne. Od by -
wa ją się one po za lek cja mi, in dy wi du al nie.
Ta ki na uczy ciel, aby roz po cząć pra cę z da -
nym dziec kiem, za po zna je się na po cząt ku
z wy da ny mi orze cze nia mi. Za ję cia po ma ga -
ją dzie ciom z nor mą in te lek tu al ną le piej
pra co wać na lek cji i przede wszyst kim wy -
rów ny wać szan se edu ka cyj ne. Obec nie pra -
cu ję z dziec kiem, któ re ma lek kie upo śle -
dze nie umy sło we. W związ ku z tym mu szę

n Mag da le na By syn gier

Pra ca na uczy cie la wspo ma ga ją ce go
w kla sach in te gra cyj nych 
wy wiad z mgr An ną Ga łan – na uczy ciel ką wspo ma ga ją cą
w szko le pod sta wo wej z od dzia łem in te gra cyj nym
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przy go to wać dla nie go od dziel ny pro gram
na ucza nia, in ny niż dla resz ty dzie ci. Bo ry -
kam się rów nież z pro ble mem per cep cji
wzro ko wej i słu cho wej za po mo cą ćwi czeń,
któ re po le ga ją na za ba wach i grach edu ka -
cyj nych do sto so wa nych do te go ty pu za bu -
rzeń. Bar dzo wa żne jest do bra nie od po -
wied nich me tod pra cy do in dy wi du al nych
po trzeb ka żde go dziec ka. Je że li cho dzi
o lek cje w kla sie, to pra ca na uczy cie la wspo -
ma ga ją ce go po le ga przede wszyst kim na do -
raź nej po mo cy tym dzie ciom, gdyż pra cu ją
w in nym tem pie niż po zo sta li ucznio wie.
Jest to przede wszyst kim po moc pod czas
pra cy in dy wi du al nej, gdy ucznio wie ma ją
wy ko nać za da nie w ze szy tach, ze szy tach
ćwi czeń, i mo ty wo wa nie do za jęć. Tak to wy -
glą da na co dzień. Po za tym pi sze my in dy wi -
du al ne pro gra my edu ka cyj no -te ra peu tycz ne
na ca ły rok szkol ny dla tych dzie ci. 

Ja ki pro gram na ucza nia prze zna czo -
ny jest dla dzie ci z orze cze nia mi?

Dzie ci, któ re nie ma ją upo śle dze nia umy -
sło we go w stop niu lek kim lub są z nie do słu -
chem ewen tu al nie z nie do wi dze niem, idą
nor mal nym to kiem na ucza nia, z tym że ma -
ją wy dłu żo ny czas na pi sa nie kla só wek bądź
kart kó wek. Na to miast dzie ci z wy mie nio ny -
mi prze ze mnie pro ble ma mi ma ją swój in dy -
wi du al ny tok na ucza nia. 

Z ilo ma ucznia mi jest Pa ni w sta nie
pra co wać pod czas lek cji?

W ka żdej kla sie jest mak sy mal nie pię cio -
ro dzie ci ze spe cjal ny mi po trze ba mi edu ka -
cyj ny mi. Ka żde dziec ko wy ma ga in dy wi du -
al nej opie ki, w związ ku z tym cię żko po móc
wszyst kim na raz. Na ka żdej lek cji wi dzę jed -
no cze śnie pięć rąk w gó rze i trud no mi po -
dejść do ka żde go dziec ka w tym sa mym mo -
men cie. Jest to nie re al ne, ale sta ram się, aby
te dzie ci nie mia ły żad nych za le gło ści i po -

móc im jak naj le piej. Mo gę po wie dzieć, że
pew ne po stę py u tych dzie ci wi dać. Nie tyl -
ko pod wzglę dem edu ka cyj nym, ale ta kże
za cho wa nia. Jest to du ży suk ces, z cze go
bar dzo się cie szę.

Z ja ki mi trud no ścia mi spo ty ka się
Pa ni naj czę ściej?

W kla sie, w któ rej obec nie je stem, są ró ż-
ne dzie ci, przede wszyst kim z nad po bu dli -
wo ścią psy cho ru cho wą i bra ka mi edu ka cyj -
ny mi. Zau wa ży łam, że bar dzo du żo dzie ci
ma pro blem z ucze niem się ma te ma ty ki.
Pra cu ję rów nież z dziec kiem, któ re ma pro -
ble my z per cep cją wzro ko wą. Po le ga to
na prze sta wia niu li te rek w pi sow ni oraz
na ro bie niu błę dów or to gra ficz nych. Tak jak
wspo mnia łam na po cząt ku wy wia du, mam
rów nież w kla sie chłop ca z lek kim upo śle -
dze niem umy sło wym. 

Czy pra ca wy ko ny wa na przez Pa nią
wy ma ga spe cjal nych umie jęt no ści?

Na pew no cier pli wo ści. Uwa żam, że ka ż-
dy na uczy ciel po wi nien po sia dać tę ce chę.
Po za tym za wód ten wy ma ga przede wszyst -
kim umie jęt no ści pra cy z ucznia mi np.
z upo śle dze niem umy sło wym w stop niu lek -
kim czy z dzieć mi, któ re spra wia ją trud no ści
wy cho waw cze. Ka żdy na uczy ciel po wi nien
znać głów ne za sa dy po stę po wa nia z ta ki mi
dzieć mi. W swo jej co dzien nej pra cy kie ru ję
się głów nie za sa da mi pe da go gi ki spe cjal nej
i to jest tak na praw dę naj wa żniej sze. Ka żdy
na uczy ciel wspo ma ga ją cy po wi nien je znać
i umieć za sto so wać w prak ty ce.

Czy lu bi Pa ni swo ją pra cę?
Bar dzo lu bię. Chęt nie zma gam się na co

dzień z trud no ścia mi wraz z dzieć mi, któ re
mam pod swo ją opie ką. Za mie rzam w dal -
szym cią gu po sze rzać wie dzę w tym kie run ku.

Dzię ku ję za roz mo wę



n Ka ro li na Haw ry le wicz

W świe cie fan ta zji
Sce na riusz za jęć wy cho waw czych

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

Te mat: W cza ro dziej skim świe cie fan ta zji.

Cel głów ny: Roz wi ja nie umie jęt no ści
na wią zy wa nia i pod trzy my wa nia kon tak tów
spo łecz nych z gru pą.

Ce le ope ra cyj ne:
Uczeń:

n współ pra cu je z gru pą we dług okre ślo -
nych za sad i przy ję tych re guł,

n na wią zu je pra wi dło we re la cje z gru pą
oraz utrzy mu je z nią kon takt,

n umie jęt nie słu cha in nych osób, nie prze -
szka dza in nym pod czas wy po wie dzi.

Me to dy pra cy: wa lo ry za cyj ne, ćwi czeb -
ne, po da ją ce.

For my: zbio ro wa, gru po wa.

Środ ki dy dak tycz ne: kar tecz ki z na pi sa -
ny mi ta jem ni ca mi ma gi ka (ob ja śnie nie – za -
ba wa w ma gi ka), 3 ar ku sze pa pie ru, far by,
ta śma kle ją ca, kar tecz ki z kształ ta mi fi gur:
kół ka, kwa dra ty i trój ką ty, bu tel ka, ba lon,
so da oczysz czo na, kwas cy try no wy.

Prze bieg za jęć:
1. Przy wi ta nie się z uczest ni ka mi 

– za ba wa pt. „Iskier ka przy jaź ni”
Wszy scy sto ją w krę gu, trzy ma jąc się za

rę ce. Pro wa dzą cy wska zu je oso bę, któ ra roz -
po czy na za ba wę, mó wiąc: Iskier kę przy jaź ni
pusz czam w krąg, niech po wró ci do mych rąk
i de li kat nie ści ska dłoń oso by sto ją cej obok.
Uścisk dło ni wę dru je mię dzy dzieć mi w ko -

ło, a gdy „iskier ka” po wró ci do oso by za czy -
na ją cej za ba wę, wy po wia da ona sło wa:
Iskier ka po wró ci ła i za ba wę za koń czy ła.

2. Po ga dan ka na te mat cza rów i ma gii
Na uczy cie l za da je dzie ciom py ta nia:

– Z czym ko ja rzy wam się sło wo „ma gia”?
– Czym zaj mu je się ma gik?
– Czy chcie li by ście zo stać ma gi ka mi?
– Jak wa szym zda niem wy glą da cza ro dziej?

3. Za ba wa w ma gi ka
Na uczy ciel ob ja śnia uczest ni kom za sa dy

za ba wy. W cza sie tej gry dzie ci pró bu ją po -
znać ta jem ni ce cza ro dzie ja. Pro wa dzą cy wy -
bie ra jed no dziec ko, któ re zo sta je ma gi kiem
– sia da na krze śle sto ją cym w środ ku po -
miesz cze nia. Po zo sta łe dzie ci pro wa dzą cy
usa dza w pół okrę gu, na prze ciw ko „ma gi -
ka”. Na uczy ciel ob ja śnia uczniom, na czym
po le ga za ba wa. Ka żdy z uczest ni ków po ko -
lei wy po wia da jed no ży cze nie, np. port fel
pe łen pie nię dzy, nie usta ją ce zdro wie, do bry
przy ja ciel. Ży cze nia mo gą być re ali stycz ne,
fan ta stycz ne, hu mo ry stycz ne, ale rów nież
bar dzo po wa żne. Ma gik re agu je na pew ne
ży cze nia, mó wiąc: Speł niam to ży cze nie, ale
na in ne re agu je ne ga tyw nie, mó wiąc: Nie
speł niam te go ży cze nia. Za da nie po le ga na
tym, by od gad nąć, dla cze go ma gik raz mó wi
tak, a in nym ra zem nie. To ta jem ni ca, a kto
ją po zna, otrzy ma na ka żde ży cze nie po zy -
tyw ną od po wiedź. Ma gik otrzy mu je od na -
uczy cie la kart kę, na któ rej na pi sa ne zo sta ło,
co to za ta jem ni ca, a po zo sta li uczest ni cy
pró bu ją sa mi ją od gad nąć.
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Pro po zy cje ta jem nic ma gi ka:
– speł nia nie ży czeń tyl ko dziew czyn kom,
– speł nia nie ży cze nia tyl ko co trze ciej oso bie,
– speł nia nie ży czeń tyl ko dzie ciom w oku -

la rach,
– speł nia nie ży cze nia tyl ko wte dy, gdy wy -

po wie dzia ne zo sta ło sło wo pro szę.

4. Ta jem ni cza po stać cza ro dzie ja, 
pra ca pla stycz na w gru pach

Na uczy ciel po da je dzie ciom do wy lo so wa nia
kar tecz ki z kształ ta mi fi gur geo me trycz nych. Są
trzy mo żli wo ści: koła, kwa dra ty oraz trój ką ty.
Dzie ci two rzą gru py zgod nie z wy lo so wa na fi -
gu rą geo me trycz ną. Na uczy ciel roz da je uczest -
ni kom po trzeb ne do za ba wy ma te ria ły. Ka żda
gru pa do sta je po jed nym ar ku szu pa pie ru oraz
far by. Pro wa dzą cy ob ja śnia prze bieg za jęć pla -
stycz nych – dzie ci ma lu ją w trzech gru pach po -
szcze gól ne czę ści cia ła ma gi ka: 

1 gru pa – gło wa i szy ja,
2 gru pa – tu łów i rę ce,
3 gru pa – no gi.

Gru py pra cu ją jak naj -
da lej od sie bie, w ró żnych
miej scach sa li tak, aby
dzie ci nie wi dzia ły wza -
jem nie swo ich prac.
W ten spo sób efekt koń -
co wy bę dzie za ska ku ją cy.
Spo sób na ma lo wa nia ka ż-
de go frag men tu po sta ci
jest do wol ny. Dzie ci po -
win ny kie ro wać się ni czym
nie ogra ni czo ną fan ta zją.
Gdy wszyst kie frag men ty
po sta ci są go to we, na uczy -
ciel skle ja ob ra zy ta śmą
kle ją cą i pre zen tu je ca łość
w wi docz nym miej scu,
chwa ląc dzie ci za wy ko na -
ne ry sun ki.

5. Do świad cze nie
– „za cza ro wa ny 
ba lon”
Do eks pe ry men tu po -

trzeb na jest bu tel ka (co
naj mniej pół li tro wa), so da oczysz czo na, kwas
cy try no wy oraz ba lo ni ki. Na po cząt ku za ba -
wy do świad cze nie wy ko nu je na uczy ciel, na -
stęp nie po ma ga dzie ciom wy ko nać eks pe ry -
ment. Do bu tel ki na le ży wlać 1/3 ob ję to ści
wo dy, na stęp nie zro bić le jek z pa pie ru, we -
tknąć go w szyj kę bu tel ki i wsy pać kwas cy try -
no wy. Lek ko po trzą sa jąc bu tel ką, roz pu ścić
wsy pa ny kwas. Po dob nie za po mo cą pa pie ro -
we go lej ka na le ży na peł nić ba lo nik so dą i na -
cią gnąć go na szyj kę bu tel ki. Pod no sząc ba lo -
nik, so da za cznie wsy py wać się do bu tel ki,
a po kli ku chwi lach, dzię ki po wsta łe mu dwu -
tlen ko wi wę gla, ba lon na dmu cha się.

mgr KA RO LI NA HAW RY LE WICZ
pe da gog szkol ny
Ze spół Szkół Spe cjal nych dla Nie sły szą cych 
i Sła bo Sły szą cych w Tar no wie

z R. Bi gaz zi, E. Bu sa, Pod ręcz nik eks pe ry men -
tów, Kiel ce 2008, Wy daw nic two „Jed ność”.
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n An na Za ją ka ła

Z mo jej prak ty ki…
Praca z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
w jego domu nie jest łatwa. Wszystkie trudności
wynagradza jednak radość, serdeczność i oddanie,
jakim obdarza nauczyciela niepełnosprawne dziecko.

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

Od ośmiu lat uczę dzie ci nie peł no -
spraw ne in te lek tu al nie i ru cho wo

w ich do mach. W ży ciu kla so wym czę sto po -
ja wia ją się suk ce sy ró żne go ro dza ju, z któ -
rych dum ny jest na uczy ciel. O co dzien nej
pra cy na uczy cie li tzw. na ucza nia in dy wi du al -
ne go ra czej nie sły szy się zbyt czę sto. O osią -
gnię ciach dzie ci uczo nych w do mu wie dzą je -
dy nie ich ro dzi ce czy bli scy. Na suk ce sy
nie raz cze ka się dłu go, ale też jest ich spo ro.
A cie szą rów nie moc no, al bo jesz cze moc -
niej, bo oku pio ne są cię żką, żmud ną, sys te -
ma tycz ną pra cą. Bez wzglę du na ro dzaj i sto -
pień nie peł no spraw no ści ka żde dziec ko
nie ustan nie roz wi ja się, pra gnie uzna nia, ak -
cep ta cji, ma po trze bę suk ce su. Na uczy ciel
mu si te po trze by za spo ko ić. Je stem dum na
ze wszyst kich mo ich uczniów, ale chcia ła bym
przed sta wić dziew czyn kę, z któ rą roz po czy -
na łam mo ją dro gę ja ko oli go fre no pe da gog.

Pierw sze wy ra zy
Ka sia ma obec nie 17 lat. Stwier dzo no

u niej upo śle dze nie w stop niu umiar ko wa -
nym, a na stęp nie znacz nym. Jed nak po ten -
cjał tej dziew czyn ki oka zał się ogrom ny. Po -
wo li Ka sia doj rze wa ła emo cjo nal nie,
spo łecz nie. Po kil ku la tach wy tę żo nej pra cy,
do sko na le nia słu chu fo ne ma tycz ne go, po -
zna wa nia ota cza ją ce go świa ta – dziew czyn -
ka prze czy ta ła swo je pierw sze wy ra zy. Czy -

ta nia uczy ła się me to dą ana li tycz no -syn te -
tycz ną w po łą cze niu z glo bal ną. Za czę ły śmy
od te go, co naj bli ższe – od twa rzy. Pod sta -
wo wy mi wy ra za mi by ły: oko, ucho, nos. Po -
tem przy szła ko lej na in ne czę ści cia ła, ele -
men ty ubio ru, na zwy przed mio tów z bli ższe -
go i dal sze go oto cze nia. Jed no cze śnie nie -
ustan nie do sko na li ła umie jęt ność ana li zy
i syn te zy słu cho wej oraz wzro ko wej. Bar dzo
lu bi ła do bie rać np. ele men ty ubio ru
do przy go to wa nych plansz z ich na zwa mi
i od wrot nie. Dwu zna ki zo bra zo wa ły Ka si
plan sze z li te ra mi za wie szo ne na ta siem kach
na na szych szy jach. Do dzi siaj gło ski „rz”
czy „ch” to dla Ka si po pro stu li ter ki trzy ma -
ją ce się za rę ce. 
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Sta ra ma szy na do pi sa nia
Nie zwy kle cen ne i lu bia ne przez dziew -

czyn kę by ły kloc ki Ro cław skie go oraz sta ra
ma szy na do pi sa nia, któ ra rów nież uspraw -
ni ła dło nie. Ja ko sta ry sprzęt wy ma ga ła spo -
ro si ły, by coś na niej wy stu kać. Dzi siaj Ka -
sia jest czy tel nicz ką bi blio te ki szkol nej,
z któ rej chęt nie ko rzy sta. Czy ta baj ki, wier -
szy ki, chęt nie o tym opo wia da. Na le ży pod -
kre ślić du żą mo ty wa cję i za an ga żo wa nie
dziew czyn ki. Ona po pro stu bar dzo chce się
uczyć. Ale to nie wszyst ko, co Ka sia osią -
gnę ła. Dziew czyn ka pi sze. Pi sze li te ra mi
dru ko wa ny mi po śla dzie lub sa mo dziel nie.
Li ter ki cza sa mi się chwie ją, ale naj wa żniej -
sze, że są na pi sa ne sa mo dziel nie. War to do -
dać, że Ka sia lu bi roz wią zy wać pro ste krzy -
żów ki, pra co wać z kom pu te rem, ma swo je
ulu bio ne edu ka cyj ne pro gra my kom pu te ro -
we. Bar dzo lu bi wy ko ny wać wy bra ne ćwi -
cze nia w cza so pi smach or to gra ficz nych dla
klas I–III pt. „Bu nio” i „Or to fa nek”, wy ko -

nu je nie któ re za da nia w ze szy tach ćwi czeń
dla klas I–III. Chęt nie uczest ni czy w im pre -
zach in te gra cyj nych i wspa nia le się na nich
od naj du je. Jej prze wod nicz ką jest ma ma,
któ ra tłu ma czy Ka si ota cza ją cy świat, po ma -
ga zro zu mieć no we wy ra zy, na któ re Ka sia
na tra fia w swo ich ksią żecz kach. 

Oto czo na mi ło ścią i tro ską
Mu szę pod kre ślić cier pli wość i du ży

wkład pra cy ca łej ro dzi ny dziew czyn ki. Zwy -
kłe, co dzien ne pra ce w do mu czy w ogro dzie
są oka zją, aby uczyć Ka się cze goś no we go
lub utrwa lać umie jęt no ści już zdo by te.
Dziew czyn ka jest oto czo na tro ską i mi ło -
ścią. Po tra fi spro stać sta wia nym przed nią
wy ma ga niom. Wiem, że przed Ka sią wie le
pra cy. Ta dziew czyn ka nie osią gnę ła jesz cze
gra ni cy swo ich mo żli wo ści.

reklama

MEDIUM (TOMATIS)

mgr AN NA ZA JĄ KA ŁA
Gim na zjum w So śnie
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DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

Ra zem z dzieć mi ze świe tli cy bio rą
w niej udział ucznio wie kla sy in te -

gra cyj nej, któ rzy są zu cha mi i na le żą
do BGZ „Sło wiań ska Gro ma da” dzia ła ją cej
przy Szko le Pod sta wo wej nr 49 w Bia łym -
sto ku. Za ba wa od by wa się w har ców ce.

Ce le ogól ne:
n Roz sze rze nie idei har cer stwa wśród dzie -

ci ze świe tli cy.
n Za po zna nie z tra dy cja mi i ob rzę da mi lu -

do wy mi.
n Mi łe spę dze nie cza su.
n In te gra cja, wspól na za ba wa z uwzględ -

nie niem za sad bez pie czeń stwa.

Ce le ope ra cyj ne – uczeń:
n Zna zwy cza je i ob rzę dy zwią za ne z wi gi lią

św. Ka ta rzy ny oraz św. An drze ja.
n Chęt nie uczest ni czy w za ba wie. 
n Mi ło spę dzi czas z ko le ga mi.

Me to dy:
n Słow ne: opo wia da nie, roz mo wa.
n Prak tycz ne go dzia ła nia: wró żby, za ba wy

przy mu zy ce.

For my: zbio ro wa, gru po wa, in dy wi du al na.

Środ ki dy dak tycz ne:
n Ma gne to fon, pły ta z pio sen ka mi M. Je -

żow skiej, np. Ko nik na bie gu nach.
n Kar tecz ki z imio na mi, plan sza z dzia ła -

nia mi ma te ma tycz ny mi do ha sła.
n Re kwi zy ty do wró żb i za baw: ma gicz na

pa łecz ka, cza pecz ka dla wró żki, kar ty
z licz ba mi, 2 ser ca z imio na mi, ko lo ro we
kar tecz ki, kar tecz ki z na zwa mi za wo dów,
3 ku becz ki, ró ża niec, pier ścio nek, mo ne -
ta, kar ty z ma gicz ny mi zna ka mi. 

n Ga łąz ki wi śni, 3 fi li żan ki, pu deł ko, lo sy,
kost ki do gry, ko per ty z ko lo ro wy mi kar -
tecz ka mi.

Prze bieg im pre zy:
1. Po wi ta nie. Do sa li wcho dzi wró żka, któ -

ra bę dzie pro wa dzić za ba wę.
Na po cząt ku zu chy usta wia ją się w czte -
rech gru pach i pre zen tu ją har cer skie po -
wi ta nie oraz mel du ją za po mo cą szy fru
obec ność i li czeb ność grup.

2. Za ba wa ru cho wa przy mu zy ce 
„Po znaj my się”
Wszyst kie dzie ci sto ją w roz syp ce. Gdy
sły szą mu zy kę, po ru sza ją się do wol nie
w jej ryt mie. Gdy mu zy ka milk nie, sta ją
i sta ra ją się po dać rę kę sto ją cym w po -
bli żu dzie ciom, mó wiąc swo je imię. 

3. Wró żka za po zna je dzie ci z za da niem
ma te ma tycz nym
Na plan szy za pi sa ne są dzia ła nia ma te ma -
tycz ne. Za da niem jest ob li cze nie rów nań,
któ re od czy tu je wró żka. Na stęp nie wy ni ki
wpi su je na plan szę. Po roz wią za niu wszyst -
kich dzia łań za da niem dzie ci jest od czy ta -
nie ha sła: od wy ni ku naj mniej sze go do naj -
więk sze go. Wró żka od czy tu je ha sło.
7 · 2=14 (w) 25 : 5= 5 (z)

n Ka ta rzy na Ko wal ska

Wie czór an drzej ko wy
An drzej ki to tra dy cja ob cho dzo na w świe tli cy
od wie lu lat. Jest to im pre za in te gra cyj na.
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3 · 4= 12 (o) 10 : 5= 2 (n)
18 : 3=6 (e) 8 · 4=32 (ż)
5 · 6=30 (ó) 7 · 4= 21 (r)
4 · 4=16 (e) 10 · 4=40 (y)
20 : 20=1 (A) 24 : 8=3 (d)
20 : 5=4 (r) 4 · 2=8 (j)
2 · 5=10 (k) 6 · 6=36 (b)
3 · 9=18 (w)
Ha sło brzmi: An drzej ko we wró żby.

4. Wró żka roz ma wia z dzieć mi na te mat
an drze jek na pod sta wie ich prze żyć i do -
świad czeń, na stęp nie opo wia da o tra dy cji
an drze jek i ka ta rzy nek.
W dłu gie je sien ne wie czo ry snu ją się po zie -
mi upior ne du chy. Naj wię cej jest ich w an -
drzej ko wą noc 29 li sto pa da. Z te go po wo -
du daw niej, za nim dziew czę ta sia da ły
do wró żb, sma ro wa ły ra my okien, drzwi
i bram roz tar tym czosn kiem. Ja do czosn ku
was nie na ma wiam, tyl ko wam po wró żę.
Zwy czaj ka ta rzyn ko wych i an drzej ko wych
wró żb ma już po nad 400 lat. W daw nych
cza sach miał wy łącz nie cha rak ter ma try -
mo nial ny – pan ny wró ży ły za mą żpój ście
w wi gi lię św. An drze ja, ka wa le ro wie oże nek
w przed dzień św. Ka ta rzy ny, 24 li sto pa da.
Te raz wró żka uczy dzie ci za klę cia, któ re po -
wta rza ne jest kil ka ra zy: Oj, da da że, oj, ba ba -
że, nie chaj przy szłość się uka że, cza ry -ma ry,
wo sku la nie, co ma się stać, niech się sta nie.

5. Za pro sze nie do wró że nia
n Ma gicz ne licz by

Ka żde dziec ko lo su je kar tecz kę z licz bą
od 1 do 8. Na stęp nie wsta ją wszyst kie oso by,
któ re wy lo so wa ły np. licz bę 1, a wró żka od -
czy tu je, co mó wi licz ba o da nej oso bie.
¶ Two je ulu bio ne ko lo ry to żół ty, zło ty

i po ma rań czo wy. Szczę śli wym ka mie -
niem jest bursz tyn. Je steś oso bą upar tą
i wy trwa łą w dą że niu do ce lu. Nie dłu go
speł ni się Two je ma rze nie.

· Two je ulu bio ne ko lo ry to od cie nie zie le ni.
Po myśl ność przy nie sie ci per ła. Je steś oso -
bą ła god ną, wra żli wą i wy trzy ma łą. Masz
zdol no ści pla stycz ne. Gwiaz dy mó wią, że
bę dziesz miał wspa nia łe i bo ga te świę ta.

¸ Two je ko lo ry to błę kit i sza ry. Szczę śli wy
ka mień to sza fir. Je steś oso bą god ną za ufa -
nia. Po tra fisz być wier nym przy ja cie lem.
Cza sa mi je steś gwał tow ny i trud no z to bą
wy trzy mać. Cze ka cię wspa nia ła pod róż.

¹ Two je ulu bio ne ko lo ry to czar ny i czer wo -
ny. Szczę śli wym ka mie niem jest ame tyst.
Je steś oso bą dy na micz ną i lu bisz ruch
na świe żym po wie trzu. Mo żna po wie rzyć
ci ta jem ni ce. Bę dziesz mieć pra co wi ty rok.

º Two je ulu bio ne ko lo ry to bia ły i ró żo wy.
Szczę śli wym ka mie niem jest dia ment. Je -
steś oso bą im pul syw ną ale in te li gent ną.
Po sia dasz dar bez błęd ne go oce nia nia lu -
dzi. Po znasz praw dzi we go przy ja cie la.

» Two je ulu bio ne ko lo ry to nie bie ski i fio -
le to wy, szczę ście przy nie sie ci tur kus. Je -
steś oso bą ser decz ną, to wa rzy ską, uczci -
wą. Cza sem trud no ci pod jąć de cy zję.
Mu sisz le piej dbać o zdro wie, bo cze ka
cię wie le prze zię bień.

¼ Two je ko lo ry to sza ry i brą zo wy. Szczę ście
przy nie sie ci agat. Je steś ro man ty kiem
i lu bisz spa ce ry w gó rach. Cza sa mi je steś
roz tar gnio ny i gu bisz ró żne rze czy. Pój -
dziesz na wspa nia łe przy ję cie uro dzi no we.

½ Two je ko lo ry to gra na to wy i zło ty. Szczę -
ście przy nie sie ci ru bin. Je steś we so ły, wra -
żli wy. Masz kil ku przy ja ciół, na któ rych
mo żesz li czyć. Cze ka cię nie spo dzian ka.

6. Przed sta wie nie przez zu chy „tań ca
Sło wian” z wy ko rzy sta niem re kwi zy tów
Dzie ci usta wia ją się po ob wo dzie ko ła.

Wró żka pro po nu je po dział na 4 ze spo ły.
Dzie ci wy li cza ją od 1 do 4 i za pa mię tu ją
swo ją licz bę. W sa li przy go to wa ne są 4 sto li -
ki w 4 ro gach.
n Wró że nie z ku becz ków

Pod ku becz ka mi ukry ty jest ró ża niec, pier -
ścio nek, mo ne ta. Ucznio wie wy bie ra ją ku -
be czek, a na uczy ciel od czy tu je wró żbę:
– ró ża niec – spę dzisz ży cie w za ko nie,
– pier ścio nek – nie dłu go bę dziesz miał

sym pa tię,
– mo ne ta – bę dziesz bo ga ty.

n Ko lor praw dy
Na sto li ku le ży 6 ko pert. W ka żdej są
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kart ki ró żne go ko lo ru. Dzie ci wy bie ra ją
ko lor, a wró żka od czy tu je wró żbę:
Nie bie ski – za wsze pil nuj swo ich rze czy,

nie bądź ta ki roz tar gnio ny.
Zie lo ny – bądź ostro żny w dro dze do szko -

ły, patrz uwa żnie pod no gi i roz glą daj
się na przej ściu dla pie szych. Gdy bę -
dziesz uwa żny, nic złe go ci się nie sta nie.

Czer wo ny – jesz za du żo sło dy czy. Je śli
ich nie ogra ni czysz, bę dziesz sta łym
by wal cem u den ty sty.

BBiiaa  łłyy – pi jesz za ma ło mle ka, masz sła be
ko ści. Jedz wię cej na bia łu, a nie tyl ko
chrup ki i wa fel ki.

Żół ty – bar dziej dbaj o zdro wie i do brze się
ubie raj, nie pij zim nych na po jów, gdy je -
steś spo co ny, noś czap kę i sza lik w zi mie.

Czar ny – za czę sto się kłó cisz, uni kaj te -
go, a ży cie sta nie się bar dziej ko lo ro we.

n Ko ści
Na sto li ku stoi ku be czek. W środ ku są 2
kost ki do gry. Dziec ko po trzą sa nim, wy -
rzu ca kost ki i su mu je licz bę oczek: 1 – speł -
nie nie ma rzeń, 2 – nie spo dzian ka, 3 – sym -
pa tia, 4 – do bra wia do mość, 5 – suk ces, 
6 – zdro wie, 7 – list, 8 – cie ka we spo tka nie,
9 – suk ce sy w szko le, 10 – wy ciecz ka, 
11 – pod róż, 12 – bo gac two.

n Lo so wa nie za wo dów
Dzie ci lo su ją kar tecz ki z na zwa mi za wo -
dów, ja kie bę dą wy ko ny wać w przy szło -
ści: ma larz, kra wiec, szewc, ku charz, pie -
lę gniar ka, tak sów karz, mu rarz, pie karz,
le karz, pi sarz, na uczy ciel, spor to wiec,
księ go wa, ma ry narz, ak tor, re ży ser, tan -
cerz, ogrod nik.

7. Za ba wa ze śpie wem „Tań czy my la ba da”
Wszy scy sta ją na ob wo dzie ko ła i trzy ma -
jąc się za rę ce śpie wa ją, po ru sza jąc się
w pra wą stro nę. Tekst pio sen ki: Tań czy -
my la ba da, la ba da, la ba da, tań czy my la -
ba da, ma łe go wal czy ka, tań czą go har ce -
rze, har ce rze, har ce rze, tań czą go har ce rze
i ma łe zu chy też. Za trzy mu ją się i po ka zu -
ją, mó wiąc: ma łe rącz ki, ma łe uszka. Te -
raz ka żdy ła pie de li kat nie za ucho są sia da
z pra wej i le wej stro ny i zno wu wszy scy

po ru sza ją się w pra wą stro nę, śpie wa jąc
tekst pio sen ki. Po tem zmia na na: ma łe
ko lan ka, ma łe kost ki, ma łe czół ka itd.

8. Wró żka pro po nu je ko lej ną wró żbę: 
n Imio na

Dzie ci usta wia ją się w 2 rzę dach: przed
wró żką dziew czę ta, przed na uczy cie lem
chłop cy. Oso by do ro słe trzy ma ją ser ca,
na któ rych na pi sa ne są imio na chłop ców
i dziew cząt. Dziec ko bie rze szpi lecz kę
i wkłu wa ją w ser ce, a do ro sły od czy tu je
imię przy szłe go mę ża lub żo ny.

n Ma gicz ne zna ki
Na ścia nach w sa li przy cze pio ne są kar -
tecz ki z na ry so wa ny mi zna ka mi. Ucznio -
wie sta ją przy wy bra nym zna ku, a wró żka
od czy tu je, co on ozna cza. Zna ki mo żna
na ry so wać do wol nie, np.:
– Otrzy masz zwie rząt ko, o któ rym ma -

rzysz – znak pie sek.
– Speł ni się two je ma rze nie – znak do mek.
– Spo dzie waj się pre zen tu – znak strza ła.
– Omi nie cię po wa żny kło pot – kwiat.
– Otrzy masz wa żną wia do mość – ko per ta.

9. Na za koń cze nie wró żka pro po nu je
za ba wę „Po daj da lej”
Dzie ci po da ją so bie ma skot kę w ryt mie
mu zy ki do pio sen ki M. Je żow skiej Ko nik
na bie gu nach. Gdy mu zy ka milk nie, dziec -
ko, któ re trzy ma ma skot kę, lo su je kar tecz -
kę z pu deł ka, od czy tu je i wy ko nu je za da -
nie, np. wy ko naj 5 przy sia dów. Za da nia
ma ją być pro ste i ła twe do wy ko na nia. Na -
stęp nie mu zy ka zo sta je włą czo na i dzie ci
prze ka zu ją so bie ma skot kę, gdy milk nie,
ko lej na oso ba wy ko nu je za da nia itd.
Na pa miąt kę wspól nej za ba wy wró żka
wrę cza dzie ciom ga łąz ki wi śni i in for mu -
je, że na le ży wło żyć je do wo dy 29 li sto pa -
da. Je śli za kwit ną na Bo że Na ro dze nie,
speł nią się wró żby i prze po wied nie.

mgr KA TAR ZY NA KO WAL SKA 
Świe tli ca w Szko le Pod sta wo wej nr 49
z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi im. Ste fa na Kar dy na ła
Wy szyń skie go Pry ma sa Ty siąc le cia w Bia łym sto ku
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Al bert Ein ste in, po pro szo ny o opi sa -
nie ra dia, po wie dział: Wi dzi cie, te le -

graf jest ro dza jem bar dzo, bar dzo dłu gie go
ko ta. Na ci ska cie je go ogon w No wym Jor ku,
a je go gło wa miau czy w Los An ge les. Ro zu -
mie cie? I ra dio dzia ła na tej sa mej za sa dzie:
wy sy ła cie sy gna ły stąd, a od bie ra ją je tam. Je -
dy ną ró żni cą jest to, że nie ma ko ta. 

Roz ba wi ło mnie to po rów na nie, ale i da ło
wie le do my śle nia. Za czę łam się za sta na wiać,
czy w ogó le mo żna na uczyć ko go kol wiek my -
śleć. Przy glą dam się dzie ciom, przy słu chu ję
stu den tom kie run ków pe da go gicz nych, roz -
ma wiam z pe da go ga mi, psy cho lo ga mi i oka -
zu je się, że nie ma na to py ta nie go to wej od -
po wie dzi. Jed nak spo ty ka my wśród na szych
pod opiecz nych ma łych ein ste inów, mcgy ve -
rów, po my sło wych do bro mi rów. Pro blem: czy
mo żna ko goś na uczyć my śleć, bu dzi spo ry,
kon tro wer sje i ca ły czas jest nie roz strzy gnię te. 

Jed na z de fi ni cji po da je, że my śle nie jest
na rzę dziem uni wer sal nym po zwa la ją cym
mo de lo wać sy tu acje re al ne i nie re al ne, kon -
kret ne i abs trak cyj ne, do brze i sła bo zna ne.
To pro ces łą cze nia ele men tów po znaw czej re -
pre zen ta cji świa ta (ob ra zów, po jęć lub są dów)
w dłu ższe cią gi. Tak utwo rzo ny ciąg za stę pu je

re al ne, ob ser wo wal ne za cho wa nia w rze czy wi -
stym świe cie fi zycz nym lub spo łecz nym, uwal -
nia jąc nas od ko niecz no ści po no sze nia na -
tych mia sto wych skut ków wła snych dzia łań
(Nęc ka, Orze chow ski, Szy mu ra, 2006,
s. 420). My śle nie po le ga za tem na ope ro wa -
niu po sia da ny mi in for ma cja mi o cha rak te rze
da nych spo strze że nio wych, wy obra żeń, sta -
no wią cych wy nik ak tu ali za cji śla dów daw -
nych spo strze żeń, po ję cia mi i są da mi. 

Li te ra tu ra o cha rak te rze psy cho lo gicz -
nym uzu peł nia tę de fi ni cję, in for mu jąc, że
my śle nie skła da się z ta kich pod pro ce sów,
jak: ana li za, syn te za, abs tra ho wa nie i uogól -
nia nie. Dłu gi łań cuch ope ra cji sym bo licz -
nych po le ga więc na ope ro wa niu okre ślo ny -
mi tre ścia mi na wet wte dy, kie dy da ny

n Mo ni ka Just

Przeczytałam kiedyś na stronach internetowych
anegdotę dotyczącą myślenia, tworzenia,
przekształcania i „sprzedawania” pewnych treści, w tym
wypadku wynalazku.

ŚCIEŻKAMI WYOBRAŹNI

My śle nie ja ko pro ces po szu ki wa nia
opty mal nych roz wią zań

Rozwój procesów poznawczych można
i trzeba stymulować chociażby dlatego,
że w młodszym wieku szkolnym
dokonuje się istotna zmiana w rozwoju
zdolności poznawczych dziecka – o czym
często zapominamy.
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przed miot czy zja wi sko nie od dzia łu je bez -
po śred nio na zmy sły. 

Jak za tem kształ tu je się my śle nie ma łe go
dziec ka? Jak zro zu mieć i w ja ki spo sób sty -
mu lo wać je go roz wój? Jak spra wić, by dziec -
ko my śla ło? Py ta nia nie ustan nie nie roz -
strzy gnię te zna la zły miej sce w ob sza rze
kur sów, pro gra mów, czę ścio wo pod ręcz ni -
ków i po wo li po ja wia ją cych się na ryn ku wy -
daw ni czym po mo cy dy dak tycz nych. 

Klient nasz pan
Po nie waż ostat ni mi cza sy dość po wszech ne

sta ło się po wie dze nie: Klient nasz pan, a dziec -
ko to po ten cjal ny klient, spo ty ka my na ba ne -
rach re kla mo wych, w ośrod kach sty mu la cji
roz wo ju dzie ci in for ma cje do ty czą ce kur sów
my śle nia, twór czo ści, twór cze go my śle nia,
tech nik pa mię ci, umie jęt no ści ucze nia, szyb -
kie go czy ta nia i wie le, wie le in nych. Co raz bar -
dziej sta je my się świa do mi fak tu, że roz wój
pro ce sów po znaw czych mo żna i trze ba sty mu -
lo wać cho cia żby dla te go, że w młod szym wie ku
szkol nym do ko nu je się istot na zmia na w roz -
wo ju zdol no ści po znaw czych dziec ka – o czym
czę sto za po mi na my. My śle nie sta je się sa mo -
dziel ną, we wnętrz ną czyn no ścią po znaw czą,
ope ru ją cą po ję cia mi, re ali zo wa ną w sło wach
i prze bie ga ją cą zgod nie z za sa da mi lo gi ki. Ta
no wa po stać my śle nia zwa na by wa my śle niem
po ję cio wym, abs trak cyj nym, sym bo licz nym al bo
słow no -lo gicz nym. A sam roz wój my śle nia do -
ko nu je się eta pa mi i prze bie ga stop nio wo. 

Młod szy wiek szkol ny zwią za ny jest ze
zmia na mi w za kre sie my śle nia. Ozna cza to
zwięk sza ją cą się zdol ność do wpro wa dza nia
i sto so wa nia co raz lep szych stra te gii za pa mię -
ty wa nia. Przej ście od sta dium my śle nia przed -
ope ra cyj ne go do sta dium ope ra cji kon kret -
nych jest zdol no ścią do wy ko ny wa nia dzia łań
umy sło wych w prze ciw nych kie run kach i ro -
zu mie nia ich wza jem nych re la cji. Ozna cza to,
że zdol ność ta po zwa la dziec ku na opa no wa -
nie umie jęt no ści prze pro wa dza nia ope ra cji
lo gicz nych, a więc kla sy fi ko wa nia i sze re go -
wa nia, dzię ki któ rym do sko na li ono spo sób
po rząd ko wa nia przy swo jo nych in for ma cji
(Mat czak, 2003), by po mię dzy 9 a 11 ro kiem

ży cia ope ra cje te zo sta ły wy kształ co ne, or ga -
ni zo wa ne, a na stęp nie do sko na lo ne (Hur -
lock, 1985; Grusz czyk -Kol czyń ska, 1992).

Uświa do mie nie so bie płyn ne go roz wo ju
my śle nia dziec ka (zwłasz cza przez na uczy -
cie la) jest tym bar dziej wa żne, że po cząt ko -
wo, kie dy my śle nie dziec ka ma jesz cze po -
stać my śle nia przed ope ra cyj ne go, pro ce sy
my śle nia są jesz cze w du żym stop niu uza le ż-
nio ne od ich kon kret nej tre ści. Z cza sem
jed nak dziec ko na by wa umie jęt no ści ope ro -
wa nia po ję cia mi co raz bar dziej zło żo ny mi,
jest w sta nie prze pro wa dzić ro zu mo wa nie,
a ta kże po tra fi wró cić do punk tu wyj ścia. 

Bez sprzecz ne sta je się sta no wi sko Fi she ra
twier dzą ce go, że aby dziec ko uczy ło się my -
śleć i uczyć, mu si in for ma cje od bie rać, pro -
du ko wać, ale i je nada wać. Dziec ko znaj du je
się za tem na ta kim po zio mie roz wo ju my śle -
nia, któ ry po zwa la wyjść po za re al ną rze czy -
wi stość i ogar nąć nie tyl ko to, co rze czy wi ste,
ale i to, co jest po ten cjal nie mo żli we.

Ro zu mo wa nie dziec ka 
U dzie ci w młod szym wie ku szkol nym pro -

ce sy my śle nia są naj bar dziej wy ra zi ste pod -
czas: prze twa rza nia in for ma cji (ana li za i syn -
te za, abs tra ho wa nie i uogól nia nie), po wsta -
wa nia no wych tre ści po zna nia (wy obra żeń,
po jęć), ja ko wy nik prze two rzo nej in for ma cji,
w dzia ła niu umy sło wym (prze wi dy wa nie, do -
wo dze nie, wnio sko wa nie i ro zu mo wa nie)
i w dzia ła niu prak tycz nym. 

Prze kształ ca nie się pro ce sów ana li zy
i syn te zy (naj istot niej szych dla pro ce sów my -
śle nia ope ra cji) u dzie ci do ko nu je się w szko -
le pod kie run kiem na uczy cie la. War tość te -
go wtór ne go od bi cia przed mio tu po le ga
na tym, że po do ko na niu ana li zy na stę pu je

Każdy z nas posiada zdolność
do tworzenia w krótkim czasie wielu
rozwiązań określonego problemu.
Wspaniale, jeśli twory naszej wyobraźni
są zaskakujące, nietypowe, oryginalne
i posiadające sens.
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zro zu mie nie. Za da niem na uczy cie la jest za -
tem wdra ża nie uczniów do pra wi dło wej ana -
li zy, któ ra za koń czyć się ma wtór ną syn te zą.
Słu żą te mu ćwi cze nia po le ga ją ce na ak ty wi -
zo wa niu i po bu dza niu dzie ci przez sta wia nie
przed ni mi za dań do roz wią za nia po przez
zró żni co wa ne szcze gó ło we ope ra cje.

Obok ope ra cji ana li zy i syn te zy pod sta wo -
wy mi ele men ta mi pro ce su my śle nia ucznia są
ta kże ope ra cje abs tra ho wa nia i uogól nia nia. 

Abs tra ho wa nie, po dob nie jak wszyst kie
in ne ope ra cje po znaw cze, roz wi ja się stop -
nio wo, eta pa mi: od ele men tar nych form
abs trak cji zmy sło wej do two rze nia się po jęć
abs trak cyj nych oraz uogól nień. Uczeń do -
ko nu je go od mo men tu, w któ rym po zna
ogól ne ce chy istot ne i wspól ne dla ca łej kla -
sy (gru py) przed mio tów, przy swoi je so bie
i utrwa li w po sta ci słów – po jęć, ja kie zna,
po tra fi zde fi nio wać i za sto so wać. Dzię ki
ope ra cji uogól nia nia dziec ko ma mo żli wość
syn te tycz ne go uję cia zdo by tej w szko le wie -
dzy i wy cią ga nia wnio sków ogól nych.

Wraz z pro ce sem abs tra ho wa nia i pro ce -
sem uogól nia nia za cho dzi pro ces kon kre ty -
za cji po le ga ją cy na za sto so wa niu uogól nio nej
wie dzy teo re tycz nej do dal sze go po zna wa nia
ma te ria łu szkol ne go oraz do roz wią zy wa nia
za dań prak tycz nych. Kon kre ty za cja prze ja -
wia się rów nież w umie jęt no ści ilu stro wa nia
ogól nej teo re tycz nej wie dzy przy kła da mi,
w umie jęt no ści od no sze nia po szcze gól nych
fak tów jed nost ko wych do wie dzy ogól nej.

Ro zu mo wa nie dziec ka w wie ku wcze sno-
sz kol nym, jak wi dać, ce chu je zna czą cy po stęp.
W ob sza rze tym od by wa się za uwa żal ny roz -
wój zdol no ści wnio sko wa nia, po mi mo że ope -
ra cje wnio sko wa nia, ja kie wy pra co wu ją dzie ci
w tym wie ku (7–8 lat) są sła bo zró żni co wa ne
i nie w peł ni roz wi nię te. W ce lu uza sad nie nia
swo je go zda nia, są dów i opi nii przy ta cza ją one

naj czę ściej przy kła dy lub po rów na nia przez
ana lo gie do cze goś (Jur kow ski, 1967, Pia get,
In hel der, 1967). Ro zu mo wa nie opie ra się
na pod sta wie prze sła nek, któ re po wsta ją
w rze czy wi sto ści i któ re są wy ni kiem ope ra cji
do ko ny wa nych na kon kre tach. Przy za sto so -
wa niu od po wied niej me to dy edu ka cyj nej za -
czy na ją one jed nak szyb ko na by wać umie jęt -
no ści prze pro wa dza nia ro zu mo wa nia bez
kon kret nych (per cep cyj nie do stęp nych) tre ści.

W dru giej fa zie młod sze go wie ku szkol -
ne go (9–10 lat) dzie ci na by wa ją zdol no ści
uj mo wa nia dość zło żo nych sys te mów za le ż-
no ści, ozna cza ją cych za sad ni czą zmia nę.
W związ ku z tym istot nym za da niem pro ce -
su edu ka cyj ne go sta je się „roz sze rza nie” za -
kre su my śli po za po glą do wą, re al ną rze czy -
wi stość, przy dą że niu do ogar nię cia nie
tyl ko te go, co rze czy wi ste, ale i te go, co jest
po ten cjal nie mo żli we. 

Ma jąc na uwa dze fakt, że my śle nie jest
za sad ni czym ele men tem pro ce su twór cze -
go, mo że my je okre ślić ja ko pro ces po szu ki -
wa nia opty mal nych roz wią zań pro ble mu. 

Jak wkro czyć na ście żkę my śle nia?
PŁYN NIE MY ŚLE Ć1

Ka żdy z nas po sia da zdol ność do two rze -
nia w krót kim cza sie wie lu roz wią zań okre -
ślo ne go pro ble mu.

Wspa nia le, je śli two ry na szej wy obraź ni
są za ska ku ją ce, nie ty po we, ory gi nal ne i po -
sia da ją ce sens. Przed Wa mi za da nie uru cha -
mia ją ce spraw ność twór czą o cha rak te rze
roz grzew ki. Mo żesz wy ko ny wać je in dy wi -
du al nie, w gru pie, al bo jed no cze śnie z ca łą
kla są (rund ka od po wie dzi). 

Po daj na zwy przed mio tów, któ re speł nia -
ją po da ne kry te ria:

Co to jest?
n czer wo ne i okrą głe;

1 Pro po no wa ne ćwi cze nia są ada pta cją na po trze by dzie ci w młod szym wie ku szkol nym ćwi czeń przed sta wia -
nych pod czas La bo ra to riów Tre nin gów Twór czo ści or ga ni zo wa nych przez Pol skie Sto wa rzy sze nie Kre atyw -
no ści (PSK). Wię cej w: K. J. Szmidt, Tre ning kre atyw no ści, Gli wi ce  2008, Wyd. „He lion”; J. Lim bach, J. Vy -
dra, Pri ma ri ly cre ati vi ty, Te xas 2005, Wa co; R. Ro ugier, Szko ła lo gicz ne go my śle nia, Wro cław 2010, Wyd.
„Sied mio gród”; E. Płó cien nik, M. Just, A. Do bra kow ska, J. Woź niak, Me to da i wy obraź nia. Pod ręcz nik dla
na uczy cie li. Lek cje twór czo ści w kl. 2, War sza wa 2009, Wyd. „Di fin”.
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n po dłu żne i mniej sze od gum ki;
n zim ne i nie smacz ne;
n błysz czą ce i go rą ce;
n szorst kie i nie bie skie;
n dłu gie i dro gie.

PO DAJ NA ZWY PRZED MIO TÓW
Pro po no wa ne za da nie ma swo je źró dło

w te stach my śle nia twór cze go mie rzą ce go
płyn ność, gięt kość i ory gi nal ność my śle nia,
oraz w ćwi cze niach po bu dza ją cych zdol ność
abs tra ho wa nia.

Abs tra ho wa nie zaś jest zdol no ścią do strze -
ga nia we wska za nym obiek cie czy też zja wi sku
cech rzad kich, nie ty po wych i ory gi nal nych.
Uczest ni ków za ba wy pro si my o po mi ja nie
cech oczy wi stych, ła two za uwa żal nych.

Po daj na zwy rze czy:
n wy da ją cych dźwię ki;
n lek kich;
n zmie nia ją cych ko lor;
n mniej szych od tem pe rów ki;
n wiel ko ści przed nich zę bów;
n zie lo nych i smacz nych;
n któ rych mo gła uży wać mat ka chrzest na

Kop ciusz ka itd.

WY RA ZO WE KOM BI NA CJE
Nie mal ka żde go dnia gro ma dzi my z na -

szy mi ucznia mi zwro ty, wy ra że nia, pro ste
sło wa, by uło żyć zda nie po praw ne gra ma -
tycz nie i sty li stycz nie. Spró buj my za pi sać je
w trzech ko lum nach.

Uży wa jąc przy naj mniej jed ne go wy ra zu
z ka żdej ko lum ny, ułóż z ucznia mi 7 ró żnych
zdań. Po da ne sło wa mo żesz prze kształ cać
w do wol ny spo sób. Masz mo żli wość roz bu -
do wy wa nia i w do wol ny spo sób uzu peł nia -
nia zda nia in ny mi wy ra za mi. Pa mię taj, że
ka żdy wy raz z ko lum ny po wi nien być wy ko -
rzy sta ny tyl ko raz!

sprze daw ca po mi nąć ga ze ta
kro wa scho wać her ba ta
dziec ko móc ksią żka
szko ła za mknąć że laz ko
ser ce znik nąć buł ka
mysz do tknąć kom pu ter
szklan ka do strzec te le fon

WIE LOZ NACZ NOŚĆ
W ję zy ku pol skim ist nie ją sło wa, któ re ma -

ją wie le zna czeń, np. za mek, bał wan, agent,
ko mór ka. Spró buj je so bie przy po mnieć. 

My śląc o zna cze niu tych słów, z ka żdym
z nich ułóż po trzy zda nia, np.
1. Gniaz do:                                                

                                                              
                                                              

2. Zie mia:                                                  
                                                              
                                                              

3. Pły ta:                                                     
                                                              
                                                              

ZLIC ZA NIE MO ŻLI WO ŚCI
My śle nie to pew ne go ro dza ju gim na sty -

ko wa nie umy słu, to umie jęt ność two rze nia
wła snych me tod, sa mo dziel ne go po szu ki wa -
nia, gro ma dze nia i ze sta wia nia da nych oraz
przyj mo wa nie za wła ści we wie lu mo żli wych
wa rian tów od po wie dzi. 

Wy obraź so bie, że Two im za da niem jest
za pro jek to wa nie su kien ki. Masz do dys po -
zy cji:
n ma te riał czer wo ny;
n ma te riał żół ty;
n zie lo ne gu zi ki;
n gra na to we gu zi ki;

W. Kandinsky „Fugue” (1914)
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n po ma rań czo wą wstą żecz kę;
n fio le to wą wstą żecz kę.

Na ile ró żnych spo so bów mo żesz za pro -
jek to wać su kien kę? Spró buj zbu do wać ta -
be lę mo żli wo ści. Po słu gu jąc się ta be lą, na ry -

suj pro jek ty su kie nek, za ka żdym ra zem uży -
wa jąc ró żnych ko lo rów kre dek. 

WI DZĘ, SŁYS ZĘ, CZU JĘ
Roz wi ja nie i do sko na le nie pod sta wo -

wych zdol no ści umo żli wia ją cych twór cze
roz wią zy wa nie pro ble mów na le ży do pod -
sta wo wych za dań tre nin gów i lek cji twór czo -
ści. W skład tych zdol no ści wcho dzi ta kże
umie jęt ność po słu gi wa nia się ró żno rod nym
słow nic twem i po ję cia mi, rów nież w ob rę bie
po szcze gól nych klas obiek tów i zja wisk.

Ce lem ćwi cze nia jest wy ró żnie nie jak naj -
więk szej licz by nazw, klas, zja wisk, po jęć
i idei oraz po szu ki wa nie no wych, ciekawych,
ory gi nal nych po my słów, a ta kże pró ba pod -
su nię cia po my słu na uło że nie nie ba nal ne go
opo wia da nia.

Za pro po nuj swo im uczniom przyj rze nie
się do wol ne mu ob ra zo wi o abs trak cyj nej,
nie okre ślo nej tre ści. Po wi nien to być ob raz
(re pro duk cja) o du żej mo żli wo ści in ter pre -
ta cji te ma ty ki, za wie ra ją cy wie le ele men tów,
a przede wszyst kim barw ny i przez to po bu -
dza ją cy per cep cję dziec ka.

Mo żesz wy ko rzy stać pra ce na przykład
W. Kan din sky’ego.

mgr MONIKA JUST
pedagog wczesnoszkolny, Łódź

W. Kandinsky „Wall Panel for Edwin R. Campbell’s villa”
(1914)

Smutny zamyślony
Jesienny wiatr
Strąca z drzew 
Ostatnie liście.

Do niedawna
Żółte, brązowe, purpurowe
Tworzyły w parkach
Wspaniałe różnobarwne kobierce.

Teraz szare, skulone
Przycupnęły cichutko.
Czekają na zimę.

Irena Micińska-Łyżniak

Listopad
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DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

Do ro śli nie chcą roz ma wiać z dzieć mi
o śmier ci i cier pie niu. Ale zda rza ją

się sy tu acje, gdy któ ryś z uczniów tra ci ko goś
bli skie go, kie dy na uczy cie le mu szą po ru szyć
ten te mat. Nie war to uni kać tej te ma ty ki.
Nie na le ży też zo sta wiać bez od po wie dzi
trud nych py tań. Ta ki dia log da je wspar cie
ucznio wi, któ re go naj bli żsi, być mo że po grą -
że ni w głę bo kim smut ku, dać nie po tra fią. 

Stam tąd nie ma po wro tu
Pierw sze ze tknię cie z koń cem ży cia do ty -

czy cza sem ulu bio ne go zwie rząt ka. Dzie ci
py ta ją o prze je cha ne go na dro dze psa, nie -
ży we pi sklę le żą ce na chod ni ku, py ta ją o lo -
sy cho mi ka, któ ry na gle za koń czył ży wot. Je -
śli śmierć spo tka oso bę bli ską, prze ży wa ją
wstrząs, re agu ją zło ścią, gnie wem, smut -
kiem, nie chcą się z tym po go dzić. Re ak cja
za le ży od ich wie ku i związ ku ze zmar łą oso -
bą. Gdy są ma łe, uży wa ją sło wa śmierć, nie
ro zu mie jąc je go zna cze nia. Tym, co naj trud -
niej dziec ku za ak cep to wać to jej nie od wra -
cal ność.

Pię cio let ni Ma ciek po po grze bie uko cha -
ne go dziad ka cią gle do py ty wał ro dzi ców,
gdzie on jest. Nie za do wa la ła go od po wiedź,
że jest w nie bie. Oka za ło się, że cho dzi mu

o miej sce, w któ rym zo stał po cho wa ny.
Po kil ku dniach ma ma zo ba czy ła chłop ca,
jak pa ku je war ca by i swo je go ulu bio ne go
mi sia do ple ca ka. Wy bie rał się do nie ba, że -
by po grać z dziad kiem, tak jak wielokrotnie
ro bił to do nie daw na.

Sze ścio let nia Zo sia ko niecz nie chcia ła
wie dzieć, kie dy jej star szy brat wró ci z wła -
sne go po grze bu. Czy nie jest mu zim no?
Na pew no za błą dził i jest głod ny – po wta rza -
ła. Przez dłu gi czas pil no wa ła, by na sto le
stał ulu bio ny ku bek i ta lerz Krzy sia. Ma mu -
siu, zrób dla nie go ka nap kę – pro si ła. On za -
raz przyj dzie.

Tom ko wi z III kla sy zmarł po dłu giej
cho ro bie ta ta. Przez kil ka dni nie by ło
chłop ca w szko le. Pa ni i ko le dzy z kla sy do -
wie dzie li się o tym wy da rze niu. Przy go to wy -
wa li się z wy cho waw czy nią i psy cho lo giem
szkol nym na po wrót Tom ka. Roz ma wia li
o stra cie ko goś bli skie go, o tym, że nie da się
zro zu mieć cu dzych uczuć po tak wiel kiej
stra cie. Mo żna jed nak po ka zać ko le dze, że
jest dla gru py wa żny, że wszy scy za uwa ży li
je go nie obec ność i cie szą się z po wro tu. Ka ż-
de dziecko przy go to wało ry su nek, list al bo
in ną pra cę, by po da ro wać ją ko le dze, gdy
przyj dzie do szko ły.

n Alek san dra Go dlew ska

Śmierć jest nierozerwalnie związana
z życiem. Jest zjawiskiem 
tak naturalnym jak narodziny.

DYLEMATY WYCHOWANIA

Zro zu mieć wo lę
Nie ba
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Gdy stra ta do ty ka przed szko la ka
Dziec ko w wie ku trzech, czte rech lat nie

jest w sta nie po jąć i ogar nąć zja wi ska śmier -
ci. Mo że od czu wać tyl ko smu tek i żal. Je go
lęk jest spo wo do wa ny nie czymś tak dla nie -
go abs trak cyj nym jak śmierć ale sil ny mi re -
ak cja mi emo cjo nal ny mi bli skich. Przed -
szko lak, któ ry , wy da wa ło by się, zro zu miał
fakt, że je go bab cia nie ży je, mo że spy tać
za kil ka dni, dla cze go nie przy szła na je go
uro dzi ny. 

Pię cio la tek, tak jak Ma ciek, wie rzy nie kie -
dy w od wra cal ność śmier ci. My śli, że przez
chwi lę mo żna być mar twym, a po tem znów
wró cić do ży cia. Stop nio wo przy swa ja so bie
praw dę, że „stam tąd” nie ma po wro tu. Czę -
sto boi się, by je go ma ma nie umar ła. Do pie -
ro w póź niej szym wie ku zro zu mie, że śmierć
mo że do tknąć ta kże je go sa me go. W tym
wie ku mo gą po ja wić się bar dziej szcze gó ło we
py ta nia o fi zycz ną stro nę umie ra nia.

Dla sze ścio lat ka po ję cie koń ca ży cia sta je
się ja śniej sze. Po ja wia się też zwią za na z nim
wra żli wość. Za czy na orien to wać się, że
śmierć łą czy się z po de szłym wie kiem oraz
że star si lu dzie umie ra ją na ogół pierw si.

Co my śli star sze dziec ko
Pierw szo kla si ści cza sa mi są już go to wi

udźwi gnąć ca łą praw dę o śmier ci. Ła twiej
jest dziec ku wie rzą ce mu w ży cie po za gro bo -
we, bo brak ja kie go kol wiek cią gu ludz kie go
ist nie nia trud niej przy jąć (ro zu mo wo i emo -
cjo nal nie). Sied mio lat ki wy ka zu ją du że za -
in te re so wa nie jej przy czy na mi: cho ro ba mi,
wy pad ka mi, po de szłym wie kiem. Za czy na ją
po dej rze wać, że ich ta kże mo że to spo tkać.
Ty po we dla te go wie ku są rów nież skar gi:
Chciał bym umrzeć. Nie chce mi się żyć. Nie
na le ży ich jed nak brać zbyt po wa żnie, po -
nie waż naj czę ściej ozna cza ją znie chę ce nie,
zmę cze nie dziec ka. Chciał bym umrzeć to sy -
no nim: Mam dość, chcę od po cząć.

Ośmio -, dzie się cio la tek, z na tu ry bar -
dziej eks pan syw ny, pod cho dzi do te go pro -
ble mu rze czo wo, nie przy kła da już ty le wa -
gi do po grze bów i te go, co się dzie je
z czło wie kiem po śmier ci. Po tra fi wska zy -

wać lo gicz ne i bio lo gicz ne skut ki koń ca ży -
cia (np.: jak się umrze, to już się nie od dy -
cha, nie bi je ser ce). 

Na sto lat ki przyj mu ją śmierć z więk szym
zro zu mie niem. Do cie ka ją isto ty oraz sen su
ży cia i umie ra nia. Mo gą po móc w zor ga ni -
zo wa niu po grze bu, za wia do mić bli skich.
Ma ją świa do mość jej osta tecz no ści, po tra fią
po wstrzy mać się od wy ra ża nia wła snych
uczuć, że by nie za smu cać in nych.

Jak roz ma wiać o śmier ci
W trud nych roz mo wach o śmier ci czy sen -

sie cier pie nia war to mó wić praw dę, pod cho -
dzić do tych spraw na tu ral nie. Dziec ko czę sto
ro zu mie wię cej, niż się te go spo dzie wa my.

Mó wiąc o tym, na le ży po dą żać tro pem
za da wa nych py tań. Je śli wy ja śnie nia do ro -
słe go roz mi ja ją się z za in te re so wa nia mi
dziec ka, roz po zna my to od ra zu po je go
słab ną cej uwa dze. Dziec ko, choć py ta, nie
za wsze jest go to we do przy ję cia od po wie dzi.
In stynk tow nie po tra fi jed nak obro nić się
przed zbyt trud ną praw dą, prze sta jąc słu -
chać al bo in ter pre tu jąc od po wiedź na swój
wła sny spo sób (m in. za prze cza od wra cal no -
ści śmier ci). Dla wy cho waw cy jest to sy gnał,
że na ra zie trze ba dać mu spo kój, nie wy pro -
wa dzać z błę du, ale i nie przy ta ki wać.

Je śli cze goś w ja kiejś kwe stii nie wie my
na pew no, na le ży przy znać się do te go otwar -
cie. Po wie dzieć: Nie wiem, sa ma się nad tym
za sta na wiam al bo: To wszyst ko, co wiem. 

Za miast kłamstw w „do brej wie rze” le -
piej po wie dzieć mniej, ale w zgo dzie z fak ta -
mi. Od po wie dzią by le ja ką sta wia my pod
zna kiem za py ta nia swo ją wia ry god ność, po -
czu cie bez pie czeń stwa i opar cie, ja kie da je -
my dziec ku. Mo że my też za blo ko wać za da -

Dorośli nie chcą rozmawiać z dziećmi 
o śmierci i cierpieniu. Ale zdarzają się
sytuacje, gdy któryś z uczniów traci
kogoś bliskiego, kiedy nauczyciele
muszą poruszyć ten temat.
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wa nie przez nie go trud nych py tań, a tym sa -
mym pod wa żyć za ufa nie, ja kim nas da rzy. 

Wi zy ty na cmen ta rzu
Gdy ktoś umie ra, do ro śli pró bu ją nie kie -

dy uchro nić dziec ko przed swą roz pa czą
i smut kiem. Nie za bie ra ją dzie ci na po grzeb.
Je śli do ty czy to ru chli we go, wier cą ce go się
i prze szka dza ją ce go mal ca, ma to sens.

Udział star sze go: sze ścio -, sied mio lat ka
w tym ob rzę dzie jest jed nak wa żny. Je go
obec ność ma du żą war tość nie tyl ko dla nie go
ale i do ro słych, dla któ rych mo że być źró d-
łem po cie chy.

To sa mo do ty czy od wie dzin na cmen ta -
rzu, szcze gól nie na po cząt ku li sto pa da czy
w rocz ni ce śmier ci naj bli ższych. W ten spo -
sób po zwa la my dzie ciom przy wo ły wać
wspo mnie nia i dzie lić się ni mi.

Gdy umie ra któ reś z ro dzi ców ucznia,
war to za sta no wić się nad udzia łem ca łej kla -
sy al bo cho ciaż ja kiejś jej czę ści ra zem z wy -
cho waw cą w uro czy sto ści po grze bo wej. Im
więk sze wspar cie otrzy mu je mło dy czło wiek,
tym ła twiej mu po ra dzić so bie ze stra tą.

Co mo żna po ra dzić ro dzi com 
Zda rza się, że ro dzi ce ucznia szu ka ją

wspar cia u za przy jaź nio ne go wy cho waw cy.
Nie wie dzą, jak po ra dzić so bie z wła sną ża -
ło bą, a co do pie ro z cu dzą, i ocze ku ją po mo -
cy w po stę po wa niu z dziec kiem.

Kil ka rad dla do ro słych:
n Roz ma wiaj z dziec kiem o zmar łej oso bie,

przy po mi na jąc do bre i złe chwi le z nią
spę dzo ne.

n Nie sta wiaj jej na pie de sta le (w ten spo -
sób na wet nie świa do mie mo żesz da wać
do zro zu mie nia, że dziec ko po win no za -

jąć jej miej sce – do ty czy to w szcze gól no -
ści zmar łe go ro dzeń stwa).

n Oka zuj, że ro zu miesz je go uczu cia i po -
dzie lasz je.

n Po wta rzaj, że do brze, że jest z to bą i mo -
że cie na wza jem so bie po ma gać.

n Po zwa laj mu na oka zy wa nie gnie wu,
smut ku, wszyst kich uczuć na swój spo sób,
ka żdy cier pi prze cież ina czej.

n Wy chodź z dziec kiem z do mu i spró buj
zro bić coś in ne go, mo że na wet za baw ne -
go. Zacz nij w ten spo sób gro ma dzić no we
wspo mnie nia dla sie bie i dla nie go.

n Dbaj o do tych cza so wy po rzą dek ży cia do -
mo we go, dziec ko czę sto znaj du je po cie -
sze nie w tym, że na dal jest okre ślo na po -
ra po sił ków i snu.

n Je śli sam bo ry kasz się ze zbyt wie lo ma
pro ble ma mi, po móż dziec ku zna leźć
oso by, do któ rych mo gły by zwró cić się
o wspar cie du cho we (przy ja ciel, oso ba
du chow na, cio cia itp.).

n Zwróć się o po moc do spe cja li sty, je śli ty
i two ja po cie cha nie mo że cie po ra dzić so -
bie z sy tu acją. Dziec ku mo że być ła twiej
mó wić o swo ich uczu ciach oso bie zu peł -
nie ob cej.

War to pod su nąć ro dzi com lek tu ry
do prze czy ta nia wspól nie z dzieć mi, np. Za -
klę te mia sto i se kre ty smut ku, Smok Lu bo mił
i ta jem ni ce zło ści Woj cie cha Ko łysz ki al bo
Baj ki po ma ga ją dzie ciom C. Nit scha.

Ważne jest, by dziecko, które zadaje trudne pytania, uzyskiwało na nie odpowiedzi.
Gdy widzi, że śmierć i cierpienie jest tematem, o którym można z nauczycielem
porozmawiać, w przyszłości będzie umiało w innych sprawach (na przykład
w obliczu choroby, niesprawiedliwości) korzystać z jego wsparcia.

mgr ALEK SAN DRA GO DLEW SKA
psy cho log
Szko ła Pod sta wo wa nr 209 
w War sza wie
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Do tych cza so we miej sce let nich spo t-
kań se mi na ryj nych, Zu be rec na

Sło wa cji, za mie nio no na Lwów. Współ go -
spo da rzem se mi na rium zo sta ła prof. Nel la
G. Nycz ka ło. Wio dą cym te ma tem kon fe ren -
cji by ły ba da nia kom pa ra ty stycz ne oraz ich
zna cze nie dla roz wo ju pe da go gi ki sto so wa -
nej i teo re tycz nej. Pod ję to roz wa ża nia do ty -
czą ce me tod, tech nik i pro ce dur sto so wa -
nych w ba da niach po rów naw czych, a ta kże
in ter pre ta cji wy ni ków ba dań uzy ska nych tą
dro gą. Za pre zen to wa no wy ni ki ba dań prze -
pro wa dza nych w ra mach prac pro mo cyj -
nych oraz kon cep cje prac dok tor skich. Jed -
nak naj wa żniej szym dniem se mi na ryj nym
był 17 sierp nia 2010 ro ku. Od by ła się wów -
czas uro czy stość nada nia dok to ra tu ho no ris
cau sa Na ro do wej Aka de mii Na uk Pe da go -
gicz nych Ukra iny pro fe so ro wi Je rze mu
Niem co wi. Jest to naj wy ższa god ność aka -
de mic ka, ja ką na da je się oso bom wy ró żnia -
ją cym się osią gnię cia mi w dzie dzi nie na uki
lub wy bit nym i za słu żo nym oso bi sto ściom
świa ta kul tu ry i po li ty ki. 

Wiel kie świę to
Akt nada nia dok to ra tu ho no ro we go jest

za wsze wiel kim świę tem. Na uro czy stość tę,
któ ra od by ła się we Lwo wie, przy by li m. in.:
pre zy dent Na ro do wej Aka de mii Pe da go -
gicz nych Na uk Ukra iny, prof. Wa syl G. Kre -

mień, dy rek tor In sty tu tu Kształ ce nia Pe da -
go gicz ne go i Usta wicz ne go prof. Iwan A.
Zja ziun, se kre tarz NAPN Ukra iny, prof.
Nel la G. Nycz ka ło i wie lu in nych wy bit nych
na ukow ców Ukra iny. Nasz kraj re pre zen to -
wa li m.in.: pro fe sor An na Kar piń ska, pro fe -
sor Ta de usz No wac ki, pro fe sor Sta ni sław
Ka czor, pro fe sor Ry szard Pa rzęc ki, pro fe -
sor Fran ci szek Szlo sek, pro fe sor Ry szard

n Elżbie ta Ma rek

Pro fe sor Je rzy Nie miec 
dok to rem ho no ris cau sa
Jak co roku, już po raz jedenasty odbyło się
Ogólnopolskie Seminarium Badawcze organizowane
przez profesora Franciszka Szloska.
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Ger lach, pro fe sor Ka zi mierz Wen ta, pro fe -
sor Je rzy Ku ni kow ski, pro fe sor Ro mu ald
Ka li now ski oraz po zo sta li uczest ni cy se mi -
na rium. Lau da cję w ję zy ku ukra iń skim wy -
gło sił pre zy dent Na ro do wej Aka de mii Pe -
da go gicz nych Na uk Ukra iny, pro fe sor
Wa syl G. Kre mień, zaś w ję zy ku pol skim ne -
stor pol skiej pe da go gi ki pra cy – pro fe sor
Ta de usz No wac ki. Wy gło szo ne mo wy po -
zwo li ły ze bra nym uczest ni kom te go wa żne -
go wy da rze nia po znać twór czość i cie ka we
ży cie pro fe so ra Je rze go Niem ca. 

Wciąż ak tyw ny za wo do wo
Pro fe sor Je rzy Nie miec uro dził się w Prze -

my ślu 21 mar ca 1929 ro ku, gdzie uczęsz czał
do szko ły pod sta wo wej i li ceum ogól no -
kształ cą ce go. Po zda niu eg za mi nu ma tu ral -
ne go w 1949 ro ku pod jął stu dia hi sto rycz ne
na Uni wer sy te cie Gdań skim. Ukoń czył je
w 1952 ro ku, a na stęp nie w la tach 1953–1956
stu dio wał pe da go gi kę na Uni wer sy te cie
War szaw skim. Tu był też uczest ni kiem se mi -
na rium na uko we go i pod kie run kiem prof.
Bog da na Su cho dol skie go na pi sał pra cę ma -
gi ster ską do ty czą cą tre ści pro gra mów i kosz -
tów kształ ce nia. Po ukoń cze niu stu diów był
zwią za ny z prak ty ką szkol ną ró żnych szcze bli
kształ ce nia i do sko na le nia, zaś po trzy na stu
la tach od ukoń cze nia stu diów pe da go gicz -
nych, w 1969 ro ku, obro nił na Uni wer sy te cie
Gdań skim roz pra wę dok tor ską na te mat
efek tyw no ści kształ ce nia w ma łych szko łach
pod sta wo wych, a po pię ciu la tach od dok to -
ra tu w te jże Uczel ni przy stą pił do ko lo kwium
ha bi li ta cyj ne go, któ re go te ma ty ka do ty czy ła
szkol nic twa ogól no kształ cą ce go w kon tek -
ście za ło żeń re for my. 

W ro ku 1980 Je rzy Nie miec otrzy mał ty -
tuł pro fe so ra na uk hu ma ni stycz nych, a 10 lat
póź niej sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go
Uni wer sy te tu War szaw skie go. Od 1970
do 2005 ro ku był na uczy cie lem aka de mic kim
– ad iunk tem, póź niej do cen tem, aż wresz cie
pro fe so rem Uczel ni w Bia łym sto ku, po cząt -
ko wo fi lii Uni wer sy te tu War szaw skie go,
a od 1997 ro ku sa mo dziel ne go Uni wer sy te -
tu. Tu peł nił funk cje kie row ni ka Za kła du

Dy dak ty ki Ogól nej, dzie ka na Wy dzia łu Pe -
da go gi ki i Psy cho lo gii, pro rek to ra i rek to ra.
Pro fe sor jest wciąż ak tyw ny za wo do wo, ak -
tu al nie pra cu je w Nie pań stwo wej Wy ższej
Szko le Pe da go gicz nej w Bia łym sto ku.

Zwią za ny z lo sa mi pol skiej oświa ty
Od 1980 ro ku pro fe sor Je rzy Nie miec jest

człon kiem Ko mi te tu Na uk Pe da go gicz nych
Pol skiej Aka de mii Na uk oraz uczest ni czy

W profesorskiej todze...

Dar – ukraiński ręcznik
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w pra cach ko mi te tu „Pol ska 2000 Plus” przy
Pre zy dium Pol skiej Aka de mii Na uk. Lo sy
pol skiej oświa ty by ły za wsze do mi nu ją cym
te ma tem za in te re so wań pro fe so ra, któ ry
w la tach 1976–1990 or ga ni zo wał na szcze blu
cen tral nym ba da nia na uko we na te mat sta -
nu i pro gnoz oświa to wych dla Pol ski. W la -
tach 1984–1989 był człon kiem Ko mi te tu
Eks per tów do Spraw Edu ka cji Na ro do wej,
uczest ni czył w ob ra dach Ko mi sji Oświa to -
wej „Okrą głe go Sto łu”. Współ pra co wał
z Isty tu tem Ba dań Edu ka cyj nych w War sza -
wie oraz dzia łał w Cen tral nej Ko mi sji
do Spraw Stop ni Na uko wych. 

Pro fe sor Je rzy Nie miec jest ak tyw ny nie
tyl ko w kra ju, uczest ni czył w wie lu kon fe ren -
cjach i sta żach za gra nicz nych w ta kich kra -
jach, jak Au stria, Bia ło ruś, Bel gia, Buł ga ria,
Cze chy, Fran cja, Hisz pa nia, Izra el, Ka zach -
stan, Luk sem burg, Niem cy, Ro sja, RPA,
Sło wa cja, Szwaj ca ria, Szwe cja, Tur cja, Ukra -
ina, USA, Wę gry. Licz ba Jego opra co wań
na uko wych prze kra cza 300 po zy cji. 

Przed mio tem na uko wych za in te re so wań
pro fe so ra jest pro ces kształ ce nia roz pa try -
wa ny ja ko kon cep cja z jed nej stro ny – na tle
od no to wy wa nych ogól nych ten den cji edu -
ka cyj nych, na to miast z dru giej stro ny – na
wie lo stron nym po zna niu po trzeb oraz uwa -
run ko wań edu ka cyj nych re gio nu 1.

Pro wa dzo ne ba da nia osa dza ją się w kil ku
in te gral nie ze so bą po wią za nych nur tach
i do ty czą: 
n Pro gnoz i stra te gii roz wo ju edu ka cji.
n Ten den cji w dy dak ty ce oraz no wo cze -

snych tech no lo gii kształ ce nia.
n Kre owa nia re form edu ka cyj nych.
n De ter mi nan tów i szans po czy nań edu ka -

cyj nych.

n Al ter na tyw nych in ten cji dia lo gu o re for -
mie edu ka cji.

n Uni wer sy te tu i stu dio wa nia ja ko edu ka -
cyj ne go prio ry te tu XXI w2.

Orę dow nik edu ka cyj nych
po win no ści

Pro fe sor Je rzy Nie miec jest pro mo to rem
dwu na stu prac dok tor skich oraz re cen zen tem
kil ku dzie się ciu prac dok tor skich i ha bi li ta cyj -
nych. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je życz li -
wość, chęć nie sie nia po mo cy i wspie ra nie
w twór czym roz wo ju dru gie go czło wie ka.
War to za cy to wać sło wa, któ re na uro czy stym
spo tka niu we Lwo wie wy po wie dzia ła pro fe sor
An na Kar piń ska z Uni wer sy te tu w Bia łym sto -
ku – uczen ni ca i spad ko bier czy ni je go my śli:
Pro fe sor za wsze był i bę dzie dla nas mi strzem
i men to rem, orę dow ni kiem edu ka cyj nych po -
win no ści i prio ry te tów, prze ko ny wu ją cym in ter -
pre ta to rem ten den cji i tren dów dy dak tycz nych,
świa tłym prze wod ni kiem po me an drach pe da -
go gicz nej sztu ki, pa sjo na tem i pro fe sjo na li stą
swo jej dys cy pli ny, ocze ki wa nym, kom pe tent -
nym i życz li wym „eu ro pe da go giem”, re pre zen -
tan tem szla chet nych czło wie czych cnót i spo -
łecz nie uzna wa nych war to ści, za an ga żo wa nym
pra cow ni kiem na uki, peł nym em pa tii i po sza -
no wa nia dla tych, któ rych wspie ra, in spi ru je
i kształ tu je, zgod nie z ich ta len tem, tem pem pra -
cy i tem pe ra men tem (słyn na pro fe sor ska tria da
„TTT”). To okre śle nia „wy ję te” z twór czo ści na -
uko wej Ju bi la ta, któ re ja kże ade kwat nie wpi su -
ją się w je go wi ze ru nek.

Pro fe sor otrzy mał ży cze nia i gra tu la cje
od zgro ma dzo nych go ści. My ta kże za osią -
gnię cia na uko we i po sta wę peł ną życz li wo ści
i mi ło ści do lu dzi ser decz nie dzię ku je my i ży -
czy my kon ty nu owa nia dal szej twór czej dro gi.

1 Pre zen ta cji syl wet ki pro fe so ra Je rze go Niem ca do ko na łam, wy ko rzy stu jąc tekst lau da cji au tor stwa Ta de -
usza Wa cła wa No wac kie go i Fran cisz ka Szlo ska Twór cze i cie ka we ży cie pro fe so ra Je rze go Niem ca. Tekst ten
po cho dzi z pu bli ka cji Je rzy Nie miec. Dok tor ho no ris cau sa Na ro do wej Aka de mii Na uk Pe da go gicz nych Ukra -
iny, Ki jów 2010.
2 Szcze gó ło wy wy kaz do rob ku na uko we go pro fe so ra Je rze go Niem ca znaj du je się na stro nie:
http://pip.uwb.edu.pl/za kla dy/nie miec.html#nie m3 
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n Zdzi sła wa Ja ni szew ska -Nie ścio ruk

Jak wspie ra my w szko łach
uczniów z upo śle dze niem 
umy sło wym
Społeczna integracja osób z niepełnosprawnością
stanowi dynamiczny i wielozakresowy proces
generujący pozytywne zmiany we wszystkich sferach
i dziedzinach życia społecznego. Szczególną realizację
odnajduje jednak w systemie edukacji.

WARTO PRZECZYTAĆ

Wpro wa dza ne suk ce syw nie re for my
bo loń skie i lan so wa ne przez nie

kształ ce nie usta wicz ne po win ny umo żli wić
co raz więk szej licz bie dzie ci, mło dzie ży i do -
ro słych do tknię tych nie peł -
no spraw no ścią czę ste i sa tys -
fak cjo nu ją ce uczest nic two
w ofe ro wa nych im zró żni co -
wa nych or ga ni za cyj nie roz -
wią za niach. 

Dla te go współ cze sna ofer -
ta edu ka cyj na, bo ga ta i ró żno -
rod na pod wzglę dem or ga ni -
za cyj nym i pro gra mo wym,
po win na uwzględ niać spo łecz -
ny kon tekst i nie zbęd ną sieć
udzie la ne go tym oso bom spe -
cjal ne go wspar cia. Za tem dą -
że nie An ny Zam kow skiej, au -

tor ki ksią żki pt. Wspar cie edu ka cyj ne uczniów
z upo śle dze niem umy sło wym w stop niu lek kim
w ró żnych for mach kształ ce nia na I eta pie edu -
ka cji 1, do roz po zna nia czy zi den ty fi ko wa nia

form owe go wspar cia, jak też
je go sku tecz no ści w ró żnią -
cych się stop niem in te gra cji
or ga ni za cyj no -prze strzen nych
roz wią za niach w edu ka cji
osób z nie peł no spraw no ścią
– in te gra cyj nych, włą cza ją -
cych, ale ta kże se gre ga cyj -
nych, i uję cie ich w per spek-
ty wie eko sys te mu na le ży
uznać za bar dzo traf ne po -
znaw czo, jak też wy so ce istot -
ne dla prak ty ki pe da go gicz nej. 

Przy ję cie wska za nej per -
spek ty wy po zwo li ło bo wiem

1 An na Zam kow ska, Wspar cie edu ka cyj ne uczniów z upo śle dze niem umy sło wym w stop niu lek kim w ró żnych
for mach kształ ce nia na I eta pie edu ka cji, Ra dom 2009, Wy daw nic two Po li tech ni ki Ra dom skiej.



nie tyl ko uka zać zło żo ność po wią zań i za le -
żno ści mię dzy po szcze gól ny mi ele men ta mi
eko sys te mu – ma kro -, eg zo -, me zo - i mi kro -
sys tem, ale przede wszyst kim ich zna cze nie
dla za kre su, ja ko ści i efek tyw no ści wspar cia
edu ka cyj ne go ofe ro wa ne go dzie ciom z lek -
ką nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną w wy -
bra nych – in te gra cyj nych i se gre ga cyj nych
for mach na pierw szym eta pie ich kształ ce -
nia. Au tor ka bo wiem słusz nie uzna ła, że
owo edu ka cyj ne wspar cie w przy pad ku tej
gru py uczniów ma nie ba ga tel ne zna cze nie
dla sku tecz no ści ich spo łecz nej in te gra cji.
Ma ta kże istot ne zna cze nie dla wy rów ny wa -
nia ich edu ka cyj nych szans. 

Ma jąc na uwa dze wska za ne wa lo ry pod -
ję te go przez au tor kę te ma tu, in te re su ją cą
je go re ali za cję od naj du je my w tre ści ksią ż-
ki, za rów no w jej czę ści teo re tycz nej, jak
i ba daw czej. 

W czę ści pierw szej, teo re tycz nej (obej -
mu ją cej roz dzia ły 1–3) do kład nie scha rak te -
ry zo wa no prze mia ny w za kre sie kształ ce nia
spe cjal ne go oraz naj now sze ten den cje
w kształ ce niu se gre ga cyj nym, w teo rii
i prak ty ce edu ka cji in te gra cyj nej i in klu zyj -
nej, a ta kże do świad cze nia kra jów za chod -
nich w tym za kre sie. Część ta za wie ra ta kże
szcze gó ło wą i wszech stron ną cha rak te ry sty -
kę roz wo ju dziec ka z nie peł no spraw no ścią
in te lek tu al ną w stop niu lek kim w wie ku
wcze snosz kol nym w sfe rze roz wo ju fi zycz -
ne go, pro ce sów po znaw czych, oso bo wo ści
i roz wo ju spo łecz ne go. 

Do ko na no w niej prze glą du naj now szych
ba dań kra jo wych i za gra nicz nych uka zu ją -
cych spe cy fi kę psy cho spo łecz nych i edu ka -
cyj nych wskaź ni ków roz wo ju dziec ka z nie -
peł no spraw no ścią in te lek tu al ną w po sta ci
po zio mu przy sto so wa nia spo łecz ne go, po zy -
cji spo łecz nej i osią gnięć szkol nych. W czę -
ści teo re tycz nej uję to rów nież szcze gó ło wą
cha rak te ry sty kę form wspar cia edu ka cyj ne -
go udzie la ne go ucznio wi z nie peł no spraw -
no ścią, pre zen to wa nych w li te ra tu rze kra jo -
wej i za gra nicz nej. Omó wio no wie le cie-
ka wych pro po zy cji, któ re mo gą zo stać wy ko -
rzy sta ne ta kże w wa run kach pol skich. Scha -

rak te ry zo wa no two rze nie mię dzy in sty tu cjo -
nal nych sie ci wspar cia, kon stru owa nie po li -
ty ki szko ły w za kre sie spe cjal nych po trzeb
edu ka cyj nych, mo del współ pra cy i kon sul ta -
cji, wspar cie udzie la ne ucznio wi w kla sie ze
stro ny kom pe tent ne go na uczy cie la i in nych
osób, a ta kże wspar cie udzie la ne przez spe -
cja li stę po za kla są. Do ko na no prze glą du ba -
dań po rów naw czych do ty czą cych efek tyw -
no ści ró żnych mo de li wspar cia, a ta kże
za pre zen to wa ny zo stał wła sny, au tor ski mo -
del sys te mów wspar cia edu ka cyj ne go. Mo -
del ten od no si się do trzech naj wa żniej szych
form kształ ce nia uczniów z nie peł no spraw -
no ścią in te lek tu al ną: szko ły spe cjal nej, in te -
gra cyj nej, ogól no do stęp nej i za wie ra usys te -
ma ty zo wa ną i sze ro ką pro po zy cję form ich
wspie ra nia. 

W em pi rycz nej czę ści pra cy (roz dzia ły 4–8)
au tor ka pre zen tu je wy ni ki ba dań prze pro -
wa dzo ne na pod sta wie za pro po no wa ne go
przez nią mo de lu edu ka cyj ne go wspar cia.
Ich głów nym ce lem by ło usta le nie, ja kie for -
my wspar cia uczniów z nie peł no spraw no ścią
in te lek tu al ną w stop niu lek kim wy ko rzy sty -
wa ne są w trzech for mach kształ ce nia
– w szko le spe cjal nej, ogól no do stęp nej z od -
dzia ła mi in te gra cyj ny mi i szko le ogól no -
do stęp nej oraz ja kie są psy cho spo łecz ne
i edu ka cyj ne efek ty ich sto so wa nia. Wy ni ki
ba dań ilo ścio wych (ob ję to ni mi 122 uczniów
uczą cych się w kla sach I–III, 57 dy rek to rów,
94 na uczy cie li i 65 spe cja li stów wska za nych
form edu ka cyj nych) po zwo li ły na oce nę po -
zio mu wspar cia ofe ro wa ne go z ró żnych źró -
deł ucznio wi z nie peł no spraw no ścią in te lek -
tu al ną w stop niu lek kim. 

Jak wy ka za ły ba da nia, ów po ziom ofe ro -
wa ne go wspar cia był naj wy ższy w szko łach
spe cjal nych i kla sach in te gra cyj nych w szko -
łach ogól no do stęp nych. Był on ta kże wy ższy
w po rów na niu z ofe ro wa nym w szko le ogól -
no do stęp nej ze stro ny spe cja li stów i na uczy -
cie li. Nie ste ty, naj ni ższy po ziom wspar cia
uzy sku ją ucznio wie z nie peł no spraw no ścią
in te lek tu al ną w szko łach ogól no do stęp nych.
Naj wy ższy po ziom wspar cia ofe ru ją tym
uczniom szko ły spe cjal ne, w któ rych zaj mu ją
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też istot nie wy ższe po zy cje spo łecz ne w po -
rów na niu z ró wie śni ka mi uczą cy mi się w kla -
sach in te gra cyj nych i ogól no do stęp nych. Zaś
efek tyw ność wspar cia we wszyst kich for mach
kształ ce nia w znacz nym stop niu wa run ko wa -
na jest po mo cą udzie la ną uczniom do tknię -
tym nie peł no spraw no ścią przez kom pe tent -
ne go na uczy cie la. Wy ni ki ba dań, choć
przed sta wio no tyl ko nie któ re, skło ni ły au tor -
kę do sfor mu ło wa nia pro po zy cji zmian, któ re
w jej oce nie po win ny być do ko na ne w sys te -
mie wspar cia tych uczniów. Owe zmia ny
w spo sób szcze gól ny po win ny ob jąć szkol nic -
two ogól no do stęp ne, bo wiem to w je go prze -
strze ni ucznio wie z nie peł no spraw no ścią in -

te lek tu al ną uzy sku ją sto sun ko wo naj mniej
form edu ka cyj ne go wspar cia.

Przed sta wio ne wa lo ry ksią żki skła nia ją
mnie do jej re ko men da cji dla sze ro kie go
gro na spe cja li stów – pe da go gów i na uczy -
cie li ró żnych spe cjal no ści, te ra peu tów, re ha -
bi li tan tów, so cjo lo gów, pra cow ni ków so cjal -
nych i po mo cy spo łecz nej, jak też osób
za in te re so wa nych pro ble ma ty ką spo łecz nej
i edu ka cyj nej in te gra cji dzie ci z nie peł no -
spraw no ścią. 

dr ZDZI SŁA WA JA NIS ZEW SKA -NIE ŚCIO RUK
Uni wer sy tet Zie lo no gór ski

IS
S

N
 1

2
3
4
5
6
7

Do wykorzystania:
ä Na Dzień Matki
ä Dzień Ziemi
ä Nowy Rok
ä Pasowanie na ucznia i w innych

uroczystościach szkolnych

Zamów: faks (22) 244-84-10, tel. (22) 244-84-11
www.edupress.pl

Niekonwencjonalna pomoc
w nauce poprawnego pisania

n Znakomita pomoc przy wprowadzaniu 
oraz utrwalaniu zasad pisowni

n Nauka połączona z zabawą
n Ułatwienie i urozmaicenie pracy 

nad poprawną pisownią
n Większa aktywność dzieci
n Satysfakcja nauczyciela i sukces 

każdego dziecka

Niezbędne w:
4 Kształceniu zintegrowanym w klasach I–III 

szkoły podstawowej
4 Na zajęciach w świetlicy szkolnej
4 W przedszkolu
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Ta ką wła śnie spo sob ność da je ksią żka
Dia ne M. Lan ge pt. To ge ther in Har -

mo ny. Com bi ning Orff Schul werk and Mu sic
Le ar ning The ory 1. Au tor ka ksią żki jest
człon kiem The Gor don In sti tu te of Mu sic
Le ar nin g2, pro fe so rem nad zwy czaj nym
na Uni wer sy te cie Tek sań skim w Dar ling ton
oraz Re gio nal nym Ko or dy na to rem Edu ka -
cji Mu zycz ne j3. 

Dia ne M. Lan ge przy go to wa ła ksią żkę
nie zwy kle wa żną w kon tek ście za ło żeń ele -
men tar nej edu ka cji mu zycz nej oraz z punk tu
wi dze nia kre atyw nej prak ty ki edu ka cyj nej.
Pró ba po łą cze nia dwóch al ter na tyw nych
kon cep cji mu zycz no -edu ka cyj nych nie jest
ni czym no wym, po nie waż pol ska kon cep cja

po wszech nej edu ka cji mu zycz nej jest wy pad -
ko wą wie lu świa to wych kon cep cji, zwłasz cza
Zol ta na Kodály’a, Emi la Ja qu es -Dal cro zea
i Car la Orf fa 4. W świe tle po wy ższych ra cji,
uni fi ka cja kon cep cji Orf fa i Gor do na nie po -
win na przy spo rzyć więk szych pro ble mów,
a ra czej sta no wi in no wa cyj ny im puls dla
twór czych pe da go gów mu zy ki. Tym bar dziej,
że Dia ne M. Lan ge już wcze śniej opi sy wa ła
swo je pierw sze do świad cze nia dy dak tycz ne
po le ga ją ce na łą cze niu Schul werk Orf fa
z kon cep cją Kodály’a i Dal cro za w ty po wych
dla edu ka cji mu zycz nej co dzien nych ak tyw -
no ściach, ta kich jak: echo -śpie wa nie, echo -
-wy ko ny wa nie in stru men tal ne czy echo -kla -
ska nie. Jed nak in spi ra cje te do cze ka ły się

n Ma ciej Ko ło dziej ski

Nie zwy kła har mo nia 
kon cep cji Orf fa i Gor do na

WARTO PRZECZYTAĆ

Nieczęsto aktywny zawodowo nauczyciel muzyki ma
możliwość sięgnięcia do książki o charakterze
naukowo-metodycznym, w której autor próbuje
w profesjonalny i czytelny sposób łączyć dwie
światowej rangi muzyczne koncepcje edukacyjne: 
Carla Orffa i Edwina E. Gordona.

1 Ksią żka jest do stęp na w wy daw nic twie GIA: http://www.gia mu sic.com.
2 Człon kiem The Gor don In sti tu te of Mu sic Le ar ning jest ta kże au tor ni niej sze go ar ty ku łu. Wię cej o in sty tu -
cie i je go dzia łal no ści non pro fit na stro nie: http://www.giml.org.
3 D. M. Lan ge, An Exa mi na tion of the To na li ties and Me ters in 21st Cen tu ry Ele men ta ry Mu sic Te xt bo oks,
„The GIML AU DEA”, Vol. 14, No 2, Chi ca go Fall 2009, s. 10. 
4 To prze nie sie nie jed nak z grun tu przy po mi na psy cho pe da go gicz ną kon cep cję pię cio ak tyw no ścio wej edu ka -
cji mu zycz nej au tor stwa Ja me sa Mur sel la, w któ rej śpiew, gra na in stru men tach, słu cha nie mu zy ki, im pro wi -
za cja mu zycz na oraz ruch z mu zy ką sta no wi ły pod sta wę ak tyw no ści dziec ka. 
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kon sta ta cji, że lek cje mu zy ki win ny zwie rać
ak tyw ność ru cho wą szcze gól nie we wcze snej
edu ka cji mu zycz nej dziec ka 5. Stąd wy da je
się dy dak tycz nie uza sad nio na ini cja ty wa wy -
daw ni cza Dia ne M. Lan ge sta no wią ca swe -
go ro dza ju su ge stię me to dycz ną in spi ru ją cą
tra dy cyj ne po dej ście dy dak tycz ne w ra mach
co dzien nej prak ty ki edu ka cyj nej.

Spe cy ficz ne wła ści wo ści 
Ksią żka skła da się z czte rech roz dzia łów:

Orff Schul werk, Teo ria ucze nia się mu zy ki,
Po łą cze nie Orff Schul werk i Teo ria ucze nia
się mu zy ki oraz Pio sen ki i śpiew ne re cy ta cje.
W pierw szych dwóch roz dzia łach au tor ka
opi su jąc kon cep cje Car la Orf fa i Edwi na E.
Gor do na nie tyl ko w spo sób wy czer pu ją cy
cha rak te ry zu je teo re tycz ne ich pod sta wy,
ale z nie zwy kłą sta ran no ścią przed sta wia
spe cy ficz ne wła ści wo ści oby dwu kon cep cji 6.
W Orff Schul werk zwra ca uwa gę na in stru -
men ta rium mu zycz ne o okre ślo nej wy so ko -
ści dźwię ku (ksy lo fo ny, me ta lo fo ny ba so we,
al to we i so pra no we, ro dzi nę fle tów po dłu ż-
nych) oraz nie okre ślo nej wy so ko ści dźwię ku
(dre wien ka, bę ben ki i in stru men ty me ta lo -
we). Nie zwy kłą si łę przy pi su je mo wie, uwa ża
bo wiem, że na tu ral ny rytm mo wy jest wa ż-
nym skład ni kiem pro ce su roz wo ju mu zycz-
ne go w kon cep cji Orf fa. 

Ko lej nym punk tem jest zwró ce nie uwa gi
na ro lę bur do nu brzmią ce go naj czę ściej
w ni skich re je strach cha rak te ry stycz nych dla
in stru men tów ta kich jak me ta lo fo ny lub
ksy lo fo ny, ja ko swo iste go pod par cia ba so -
we go dla mu zycz nych po szu ki wań dźwię ko -
wych. Au tor ka zwra ca ta kże uwa gę na spo -
sób ucze nia pio sen ki, któ ry skła da się
z dwóch kro ków me to dycz nych: pre zen ta cji

pio sen ki ja ko ca ło ści przez na uczy cie la oraz
wy ko ny wa nia ka żdej fra zy przez na uczy cie la
i po wta rza nia jej przez dzie ci na za sa dzie
echa. Ina czej mó wiąc, pio sen ki uczy się
frag men ta mi, któ re na uczy ciel pre zen tu je
uczniom, na stęp nie ucznio wie po wta rza ją
z pa mię ci me to dą ana li tycz no -per cep cyj ną 7. 

Nie zwy kle istot nym skład ni kiem me to dy ki
i kon cep cji Orf fa jest Ca łość-Część -Ca łość,
po nie waż w pro ce sie opra co wy wa nia utwo ru
(pio sen ki lub utwo ru in stru men tal ne go)
ucznio wie win ni ak tyw nie uczest ni czyć
w opra co wy wa niu ko lej nych czę ści utwo ru,
gra jąc je na in stru men tach lub two rząc ruch.
Ca łość -część -ca łość pro ce su ucze nia się mu -
zy ki jest wa żnym kom po nen tem ucze nia we -
dług kon cep cji Car la Orf fa. Uwa gę czy tel ni -
ka zwra ca ta kże pod roz dział do ty czą cy
roz wi ja nia kre atyw no ści i im pro wi za cji, któ rą
zda niem Dia ne M. Lan ge po win no się kształ -
to wać od naj młod szych lat po przez mię dzy
in ny mi eks plo ro wa nie in stru men tów mu -
zycz nych (me lo dycz nych i nie me lo dycz nych),
a ucznio wie win ni być nie ustan nie za chę ca ni
do za cho wań kre atyw nych z uży ciem wła sne -
go cia ła, ja ko naj bli ższe go in stru men tu mu -
zycz ne go w co dzien nych ak tyw no ściach mu -
zycz nych w kla sie. Je dy nym kon tro wer syj nym
mo men tem w ksią żce jest za chę ca nie do im -
pro wi za cji mu zycz nej z uży ciem pen ta to ni ki,
któ ra zda niem Edwi na E. Gor do na nie po -
sia da cen trum to nal ne go, a za tem brak jej
obiek tyw nej to nal no ści 8.

Ucze nie się mu zy ki 
W roz dzia le dru gim znaj dzie my szcze gó -

ło we in for ma cje na te mat teo rii ucze nia się
mu zy ki au tor stwa Edwi na E. Gor do na.
Ucze nie się mu zy ki, jak pi sze za Gor do nem,

5 D. M. Lan ge, Com bi ning Mu sic Le ar ning The ory and Orff in the Ge ne ral Mu sic Clas sro om, w: The De ve lop -
ment and Prac ti cal Ap pli ca tion Mu sic Le ar ning The ory, Edi ted by Ma ria Run fo la and Cyn thia Crump Tag -
gart, GIA Pu bli ca tions Inc., Chi ca go 2005, s. 143. 
6 Po rów na nia tych kon cep cji au tor ni niej sze go opra co wa nia do ko nał już wcze śniej w: M. Ko ło dziej ski, Sys -
tem Car la Orf fa a teo ria Edwi na E. Gor do na, w: Kon cep cja Edwi na E. Gor do na w po wszech nej edu ka cji mu -
zycz nej, Płock 2008, Wy daw nic two Na uko we PWSZ, s. 63-66.
7 Na zwa ną i roz po wszech nio ną w pol skiej me to dy ce edu ka cji mu zycz nej naj młod szych przez Le oka dię Jan kow ską. 
8 Zob. M. Ko ło dziej ski, Kon cep cja Edwi na E. Gor do na w po wszech nej edu ka cji mu zycz nej, Płock 2008, Wy -
daw nic two Na uko we PWSZ. 
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jest pro ce sem po dob nym do ucze nia się ję zy -
ka 9. Istot nym, w kon tek ście roz wo ju mu zycz -
ne go opar te go na zna jo mo ści przez na uczy -
cie la po ten cja łu ucznia, jest za gad nie nie
zdol no ści mu zycz nych roz wi nię te w for mie
pod roz dzia łu w oma wia nej ksią żce. Uzdol -
nie nie mu zycz ne trak to wa ne jest bo wiem ja -
ko po ten cjał do na by wa nia osią gnięć mu -
zycz nych i sta no wi nie zmier nie wa żny
pre dyk tor osią gnięć mu zycz nych. Zda niem
Dia ne M. Lan ge zna jo mość po zio mu zdol -
no ści mu zycz nych dzie ci jest de cy du ją ca
w pro jek to wa niu in dy wi du al ne go pro gra mu
mu zycz nej edu ka cji dziec ka i sta no wi fun da -
ment teo rii ucze nia się mu zy ki 10. 

Teo ria ucze nia się mu zy ki skła da się
z dwóch czę ści: ak tyw no ści kla so we i se -
kwen cyj ne ucze nie się, któ re sta no wią esen -
cję pro ce su ucze nia się: ca łość (ucze nie się
za war to ści w ak tyw no ściach kla so wych),
część (ucze nie się czę ści, mo ty wy to nal ne
i ryt micz ne za war te w se kwen cyj nym pro ce -
sie), ca łość (po wrót do ca ło ści w ak tyw no -
ściach kla so wych ze świa do mym za sto so wa -
niem czę ści). Klu czo we po ję cie dla teo rii
Gor do na sta no wi au dia cja, któ ra jest tym
dla mu zy ki, czym my śle nie dla ję zy ka 11. Au -
tor ka przed sta wia więc po zio my i pod po zio -
my ucze nia się, cha rak te ry stycz ne dla teo rii
Edwi na Gor do na z uwzględ nie niem słu cho -
we go, gło so we go i syn te zy czę ści. 

Au tor ka przy pi su je ogrom ne zna cze nie
roz wi ja niu kre atyw no ści i im pro wi za cji mu -
zycz nej, trak tu jąc je, za Gor do nem, ja ko
głów ny cel edu ka cji mu zycz nej. Je śli cho dzi
zaś o na ucza nie pio se nek, to pod kre śla zna -
cze nie uży wa nia ma te ria łu mu zycz ne go
opar te go na ró żnych to nal no ściach (ska lach
mu zycz nych): du ro we, mo lo we har mo nicz -
ne, do ryc kie, fry gij skie, li dyj skie, mik so li dyj -
skie i lo kryc kie z uży ciem od po wied nio

do ska li ru cho me go Do dla du ro wej, La dla
mo lo wej har mo nicz nej itd. 

God ny uwa gi jest sto so wa ny w kon cep cji
Edwi na Gor do na sol feż to nal ny (za czerp nię -
ty zresz tą od Kodàly’a) oraz au tor ski sol feż
ryt micz ny opar ty na ma kro bi tach (pul sie ryt -
micz nym) i mi kro bi tach (wy peł nie niu pul su
ryt micz ne go) ró żny dla me trum dwu dziel ne -
go (np. 44) i trój dziel ne go (np. 68) oraz łą czo ne -
go (np. 5

8). Cie ka wy spo sób, z punk tu wi dze -
nia me to dy ki na ucza nia mu zy ki, opra co wa-
nia pio sen ki, opar ty na za ło że niach kon cep cji
Edwi na E. Gor do na, pre zen tu je Dia ne
M. Lan ge:
n za śpie wa nie przez na uczy cie la ca łej pio -

sen ki (ucznio wie je dy nie słu cha ją);
n za śpie wa nie po now ne pio sen ki i dys ku sja

na te mat fraz, me trum, to nal no ści itp.;
n zaśpie wa nie pio sen ki po now ne i za de -

mon stro wa nie przez na uczy cie la ma kro -
bi tów przy uży ciu stóp (np. ćwierć nu ty);

n zaśpie wa nie pio sen ki po now nie i za de -
mon stro wa nie przez na uczy cie la ma kro -
bi tów i mi kro bi tów przy po mo cy ra mion
(np. ósem ki);

n wy ko na nie (opcjo nal nie) ryt mu pio sen ki
za po mo cą sy lab z sol feżu ryt micz ne go
(Du Dej Du Dej);

n iden ty fi ko wa nie to ni ki w pio sen ce;
n śpie wa nie pio sen ki frag men ta mi (po szu -

ki wa nie cha rak te ry stycz nych mo ty wów
to nal nych i ryt micz nych);

n po now ne śpie wa nie pio sen ki ja ko ca ło ści
n po pro sze nie uczniów, aby za czę li au dio -

wać pio sen kę, uży wa jąc do te go stóp i ra -
mio n12. 
Z po wy ższe go wy ni ka, że istot ną ro lę we

wła ści wym sto so wa niu za ło żeń kon cep cji
Edwi na Gor do na w kla sie szkol nej przy pi su -
je się ru cho wi, któ ry za czerp nię ty zo stał
z me to dy Ru dol fa La ba na kła dą cej na cisk

9 Wię cej o tym: M. Ko ło dziej ski, Mu zy ka i ję zyk we wcze snym dzie ciń stwie, w: Ję zy ki me ta fo ry. Tom 2. Psy cho -
lo gia -Pe da go gi ka -Edu ka cja -Me dia, red. K. Ja ro siń ska -Bu riak, El bląg 2009, Wy daw nic two Na uko we PWSZ,
s. 31–42.
10 D. M. Lan ge, To ge ther in Har mo ny…, s. 20. 
11 E. E. Gor don, Con ti nu ing Stu dies in Mu sic Ap ti tu des, GIA Pu bli ca tions, Inc, Chi ca go 2004, s. 9.
12 D. M. Lan ge, To ge ther in Har mo ny…, s. 26. 
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na czte ry ele men ty: prze pływ, wa gę, prze -
strzeń i czas. 

Kon cep cje Orf fa i Gor do na
W roz dzia le łą czą cym kon cep cje Orf fa

i Gor do na pod kre śla się ró żne tła fi lo zo ficz -
no -edu ka cyj ne oby dwu pro po zy cji. Au tor ka
w mi strzow ski spo sób przed sta wia pro po zy cje
łą cze nia tych dwóch od le głych kul tu ro wo stra -
te gii w jed ną ko he rent ną ca łość. Wi docz ne
więc w kon cep cji Orf fa ucze nie się przez dzia -
ła nie i imi ta cję oraz wy raź ne ukie run ko wa nie
na pro ces na ucza nia sta no wią o jej nie po wta -
rzal no ści i kon ku ren cyj no ści. W kon cep cji
Edwi na Gor do na na to miast ak cen to wa ne
ucze nie się przez zro zu mie nie i au dia cję oraz
se kwen cyj ne prze cho dze nie z po zio mu na po -
ziom pod kre śla te le olo gicz ną stra te gię na ce -
cho wa ną lo gicz ną ko lej no ścią od dzia ły wa nia.
Za rów no w jed nym, jak i dru gim przy pad ku
uży wa nie wła sne go cia ła w ak tyw no ściach mu -
zycz nych jest skła do wą pro ce su ucze nia się.
W przy pad ku jed nak kon cep cji Orf fa to je dy -
nie spo sób wy ko rzy sta nia wła sne go cia ła
do eks plo ra cji dźwię ko wych, a w przy pad ku
teo rii ucze nia się mu zy ki świa do me wy ko rzy -
sty wa nie funk cji be atu. Jed na i dru ga kon cep -
cja pod kre śla zna cze nie roz wi ja nia kre atyw -
no ści i im pro wi za cji mu zycz nej, z tą ró żni cą,
że w przy pad ku Orff Schul werk pro pa gu je się
ogól ny roz wój kre atyw no ści ucznia, a w kon -
cep cji Edwi na E. Gor do na zwięk sza nie słow -
nicz ka mo ty wów to nal nych, ryt micz nych i har -
mo nicz nych skut ku je roz wi ja niem au dia cji

mu zycz nej, czy li zwięk sza się praw do po do -
bień stwo go to wo ści do sto so wa nia im pro wi za -
cji mu zycz nej opar tej na wie lu ska la ch13. 

Po le cam tę ksią żkę
W ostat nim roz dzia le ksią żki za war to kil -

ka sce na riu szy za jęć, w któ rych in te gru je się
oma wia ne dwie kon cep cje z wy mier ną ko -
rzy ścią dla ucznia przy za sto so wa niu ró ż-
nych środ ków i po mo cy dy dak tycz nych.
War to pod kre ślić, że ksią żka na pi sa na ję zy -
kiem na uko wo -me to dycz nym w grun cie rze -
czy ema nu je pro sto tą, co zwięk sza jej szan se
u pol skie go od bior cy. 

Na ko niec na le ży zwró cić uwa gę na to, że
łą cze nie od le głych stra te gii czy kon cep cji
mo że po wo do wać fru stra cję i nie po kój na -
uczy cie li mu zy ki, czę sto nie przy go to wa nych
do pro wa dze nia za jęć zró żni co wa ny mi me to -
da mi opar ty mi na wie lo ra kich mu zycz nych
kon cep cjach edu ka cyj nych. Łą cze nie kon -
cep cji Orf fa i Gor do na wy ma ga przy go to wa -
nia mu zycz ne go i me to dycz ne go, kre atyw ne -
go i świa do me go za an ga żo wa nia się w pro ces
edu ka cji mu zycz nej ze zna jo mo ścią pod sta wy
pro gra mo wej, ce lów kształ ce nia oraz po sia -
da nia wie dzy pro ce du ral nej do ty czą cej sku -
tecz nej apli ka cji 14.

13 Do ba da nia go to wo ści do im pro wi za cji mu zycz nej (har mo nicz nej i ryt micz nej) uczniów słu żą dwa na rzę -
dzia au tor stwa Edwi na E. Gor do na: Har mo nic Im pro vi sa tion Re adi ness Re cord i Rhy thm Im pro vi sa tion Re -
adi ness Re cord do stęp ne na stro nach wy daw nic twa GIA. Z ba dań pro wa dzo nych na gru pie dzie ci je de na sto -
let nich oraz stu den tach spe cjal no ści mu zycz nych i nie mu zycz nych pro wa dzo nych przez au to ra ni niej szej
pu bli ka cji wy ni ka, że istot nym pre dyk to rem go to wo ści do im pro wi za cji (har mo nicz nej i ryt micz nej) jest po -
ziom zdol no ści mu zycz nych. Zob. M. Ko ło dziej ski, Po ziom zdol no ści mu zycz nych usta bi li zo wa nych a go to -
wość do im pro wi za cji har mo nicz nej i ryt micz nej u stu den tów pe da go gi ki, w: Twór czość „co dzien na” w prak ty ce
edu ka cyj nej, red. M. Ko ło dziej ski, Płock 2009, Wy daw nic two Na uko we PWSZ, M. Ko ło dziej ski, Po ziom zdol -
no ści mu zycz nych usta bi li zo wa nych a go to wość do im pro wi za cji har mo nicz nej i ryt micz nej u uczniów je de na sto -
let nich ogól no kształ cą cej szko ły pod sta wo wej, w: Ba da nia na uko we nad kul tu rą i edu ka cją ar ty stycz ną, red. W.
A. Sa cher, Ka to wi ce 2010 (od da ne do dru ku).
14 Pro po zy cje sce na riu szy za jęć łą czą cych idee świa to wych kon cep cje edu ka cji mu zycz nej (Kodàly’a, Orf fa,
Dal cro ze’a i Gor do na) za war to w ksią żce Ma cie ja Ko ło dziej skie go pt. Wy bra ne spo so by oce nia nia osią gnięć
mu zycz nych uczniów ogól no kształ cą cej szko ły pod sta wo wej, Ksią żka do stęp na jest w Wy daw nic twie PWSZ
w Płoc ku na stro nie: http://www.wy daw nic two.pwsz plock.pl.

dr MA CIEJ KO ŁO DZIEJ SKI 
Za kład Hi sto rii Wy cho wa nia i My śli Pe da go gicz nej
In sty tut Pe da go gi ki
Pań stwo wa Wy ższa Szko ła Za wo do wa w Płoc ku
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Liczba wydań w 2011 r. 
(I i II półrocze) Tytuł czasopisma

Cena 1 wyd. 
w 2011

Prenumerata 
roczna 2011

Prenumerata
na I półrocze 2011

11 (6+5)

Magazyn dyrektora szkoły. Sedno 19,90 218,90 119,40
Matematyka

13,90 152,90 83,40
Polonistyka
Życie Szkoły
Wychowanie w Przedszkolu
Wychowanie w Przedszkolu z dodatkiem
„Poradnik Dyrektora Przedszkola”

19,90 218,90 119,40

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 16,90 185,90 101,40

6 (3+3)

Język Niemiecki 22,50 135,00 67,50
Biblioteka. Szkolne centrum informacji

16,90

101,40 50,70

Biologia w Szkole
Chemia w Szkole
Fizyka w Szkole
Polski w Praktyce
Wiadomości Historyczne
Geografia w Szkole

8 (4+4) Geografia w Szkole + dwa numery specjalne: 
nr 1 „ENERGIA”, nr 2 „MAPY”

135,20 67,60

6 (3 + 3)
Animator kultury 101,40 50,70
Emocje – czasopismo dla wychowawców,
pedagogów i psychologów

8,90 53,40 26,70
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