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W stę p

Próba odczytywania „na nowo” przesłanek teoretycznych formułowa
nych przez wybitnych przedstawicieli pedagogiki specjalnej i stosowanie 
ich w praktyce pedagogicznej realizowanej w ram ach procesów rew alida
cji, resocjalizacji, rehabilitacji czy oddziaływań ortodydaktycznych wyzna
czyły obszar poszukiw ań walorów terapeutycznych tkwiących (zgodnie 
z założeniem, że istnieje tyle dziedzin wychowania, ile sfer rzeczywistości, 
w jakich funkcjonuje człowiek) w zróżnicowanej m aterii w arsz ta tu  peda
gogicznego.

Za punkt wyjścia przyjęto zakres i treść pojęcia „terapia pedagogiczna” 
zdefiniowanego przez O ttona Lipkowskiego (Resocjalizacja. W arszawa 
1976, s. 217). Według niego do terapii pedagogicznej można zaliczyć „wszel
kie działania pedagogiczne mające na  celu likwidację lub ograniczenie za
burzeń  rozwojowych oraz umożliwienie lub ułatw ienie najkorzystniejsze
go rozwoju jednostkom z odchyleniami od normy”.

Zaliczenie te rap ii pedagogicznej do grupy procesów znaczących (obok 
rewalidacji, rehabilitacji i resocjalizacji) dla realizacji procesu wychowania 
i nauczania  osób niepełnospraw nych oraz próby określenia jej s truk tu ry  
i dynam iki pozw alają n a  ukazanie wieloznaczności i zróżnicowań w sposo
bie traktow ania zagadnień wychowalności, ograniczeń rozwoju, poziomów 
wysiłkowych czy wreszcie osiągania podstawowych celów pedagogiki spe
cjalnej (możliwie najwyższego poziomu przystosow ania społecznego i sa 
modzielnego, niezależnego funkcjonowania w otw artym  środowisku spo
łecznym). Cele te, jak  sądzę, m ogą być osiągane nie tylko dzięki właściwie
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dobranym  metodom, technikom , a w obrębie ich stosowania środkom 
(w ogólnym zarysie powstałe n a  gruncie „filozofii wychowania” i postaw 
wobec niepełnosprawności), ale także tworzeniu klim atu  terapeutycznego. 
K lim at ten  nie poddaje się regułom wyznaczającym poprawność metodo
logiczną badań  nad zagadnieniami terapii pedagogicznej. Je s t m a te rią  nie- 
posiadającą czytelnych, mierzalnych wskaźników, a jednak, zdaniem te ra 
peutów, jest zm ienną znaczącą dla efektów końcowych podejmowanych 
działań terapeutycznych. Dlatego przeniesienie ciężaru gatunkowego po
szukiw ań na  walory terapeutyczne zaw arte w proponowanych przez n a 
uczycieli wychowawców formach zajęciowych realizowanych n a  różnych 
blokach przedmiotowych i tematycznych wydaje się zasadne i pożyteczne.

W prezentow anych tekstach  skupiono uwagę na: wpływaniu n a  sfery 
uczuciowe dziecka, wykorzystaniu pożytecznych organizacyjnie form dzia
łania, w yzwalaniu się z zaham ow ań i blokad, działaniu  twórczym, zada
niach nauczyciela wychowawcy, norm ow aniu zaburzeń w procesach psy
chicznych itp.

A utoram i są, w przeważającej części, nauczyciele akademiccy -  p ra 
cownicy K atedry Pedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii 
U niw ersytetu Śląskiego -  mający doświadczenie zawodowe i praktykę pe
dagogiczną nabyw aną w różnych placówkach szkolnictwa specjalnego.

A dam  Stankow ski


