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Wstęp

Jestem psychologiem praktykiem. Od siedemnastu lat pracuję w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci i młodzieży z wszystkimi stopnia
mi upośledzenia umysłowego. Od dziesięciu lat współpracuję z warsztatem tera
pii zajęciowej dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym. Mam doświad
czenie w zakresie poradnictwa psychologicznego i resocjalizacji młodzieży 
niedostosowanej społecznie.

Historia

Podjęłam pracę bezpośrednio po studiach, wyposażona w obszerną widzę te
oretyczną, skromne doświadczenie, ogromny zapał oraz wiarę w sens tego, co ro
bię. Znalazłam się gronie pedagogów specjalnych z wieloletnim stażem i ogro
mnym doświadczeniem nie tylko w bezpośredniej pracy z uczniem, ale także 
w tworzeniu i rozwijaniu struktur służących wspieraniu osób z niepełnospraw
nością umysłową. Kształcenie ogólne, kształcenie zawodowe, opieka, doradztwo, 
rewalidacja indywidualna, wczesne wspomaganie rozwoju, rehabilitacja zawo
dowa i społeczna -  to obszary pracy, w których świadczę pomoc i wsparcie psy
chologiczne osobom niewydolnym intelektualnie oraz ich rodzicom i opiekunom. 
Znam z doświadczenia i wieloletniej obserwacji pracę przedszkoli i szkół specjal
nych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, 
dziennych centrów aktywności oraz kilku innych placówek, których statutowe 
zadania wpisują się w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. I z nara
stającym niepokojem wciąż konstatuję małą skuteczność ich pracy, czy też raczej 
dużą jej nieskuteczność. Kryterium tej efektywności stanowi ilość, trwałość i cha
rakter zamian, którym podlegają podopieczni wspomnianych instytucji w kon
tekście podstawowego celu ich działania.
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Cele pedagogiki specjalnej
Głównym celem pedagogiki specjalnej jest szeroko rozumiana rewalidacja 

osób upośledzonych, chorych, niedostosowanych społecznie lub w inny sposób 
odbiegających od normy. Zarówno w odniesieniu do dzieci, młodzieży, jak i do
rosłych jest ona ukierunkowana na ich wszechstronny rozwój, na realizację indy
widualnego potencjału służącego głównie maksymalnej adaptacji społecznej 
i samorealizacji. W myśl tej idei pedagogika specjalna prowadzi osobę niepełno
sprawną do nabycia kompetencji osobistych i społecznych, umożliwiających 
m.in.:
-  samodzielność i niezależność na co dzień,
-  efektywność w relacjach z ludźmi,
-  przystosowanie do wymogów pracy zawodowej,
-  racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi,
-  właściwą organizację i wykorzystanie czasu wolnego,
-  korzystanie z dóbr kultury i instytucji użyteczności publicznej.

Tymczasem mimo usilnych starań pedagogów specjalnych różnych orienta
cji, skoncentrowanych na różnych priorytetach i sferach funkcjonowania 
człowieka, reprezentujących różne instytucje i frakcje, osoby niepełnosprawne 
nadal funkcjonują na marginesie społeczeństwa. Nadal muszą być w sposób wtó
rny integrowane, włączane, adaptowane do warunków konstytuujących nasze 
życie społeczne. Dlaczego tak trudno jest za pomocą standardowych oraz specyfi
cznych oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych, podejmo
wanych w obszarze pedagogiki specjalnej, przygotować osobę niepełnosprawną 
do efektywnego pełnienia ról związanych z wiekiem i płcią?

Pedagogika (nad)opiekuńcza

Prawdopodobnie wszyscy zgadzamy się z tezą, że sytuacja osoby niepełno
sprawnej, zwłaszcza niepełnosprawnej umysłowo, jest szczególna. Silne uzależ
nienie od konkretu i mała tolerancja na wieloznaczność istotnie obniżają ogólne 
zdolności adaptacyjne i powodują, że uległość wobec otoczenia staje się sposo
bem na przetrwanie. Duża zewnątrzsterowność sprzyja podatności na wpływy, 
a zmniejszony krytycyzm jeszcze tę podatność utrwala. Potrzeba akceptacji, czę
sto frustrowana z powodu niskiego statusu towarzyskiego i społecznego, jest 
wyjątkowo silna w odniesieniu do osób sprawnych. To wzbudza w nas współczu
cie, prowokuje do roztaczania opieki, której wymiar ilościowy i jakościowy często 
nie jest właściwie modulowany. Cały system wsparcia -  wczesna interwencja, 
edukacja, poradnictwo, terapia, prawo -  jest tak skonstruowany, że wyznacza 
osobom niepełnosprawnym bardzo wyraźną rolę: osoby specjalnej troski. Powin
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na ona być „miła, czysta, szczęśliwa, ustawicznie zajęta wykonywaniem społecznie akcep
towanych czynności i przebywaniem w uporządkowanych pomieszczeniach. Musi być za
wsze gotowa do przyjmowania naszych starań i realizowania naszych pomysłów na jej 
szczęście (...). Rola jej polega na tym, byśmy mogli ją chronić przed wszystkimi błędami 
i zagrożeniami, które są przecież normalnym składnikiem życia każdego człowieka" 
(Kwiatkowska, s. 134).

My, pedagodzy specjalni i inni specjaliści, z troski o bezpieczeństwo osób nie
pełnosprawnych, nie dajemy im szansy na żmudne zbieranie doświadczeń 
płynących z codziennego życia, na własne próby i eksperymenty. Niepokoi nas 
każdy błąd, każda nieporadność, jakby ludzie sprawni tych błędów nie popełniali. 
Fachowo pomagamy, poprawiamy i wyręczamy, zaniepokojeni dłuższym bra
kiem efektu lub efektem niewystarczającym. W konsekwencji takiej postawy oso
by poddane specjalnej trosce sukcesywnie tracą wiarę we własne siły i możliwo
ści, obawiają się każdej perspektywy działania, przestają współpracować, 
a zaczynają wykonywać. Decydujemy za nie odnośnie spraw istotnych i drobiaz
gów. Doprowadzamy do kompletnego zaniku samoświadomości i wewnętrznej 
autonomii.

Ludzie sprawni hamują takie zapędy opiekunów i potrafią sobie wywalczyć 
niezależność, ludzie niepełnosprawni, a szczególnie upośledzeni, tego nie potra
fią. Zyskują przeświadczenie, że nie są w stanie skutecznie działać ani wpływać 
na swoje otoczenie, wycofują się z sytuacji nowych i rezygnują z możliwości decy
dowania o sobie, czasem nawet w zakresie najbardziej elementarnych spraw. 
„Stają się wykonawcami prostych poleceń, a satysfakcję czerpią z naszych nagród i pochwał 
-  zawsze oczekują konkretnej nagrody, gdyż nie nauczyli się, że samo działanie i jego efekt 
może dać zadowolenie i satysfakcję" (Kwiatkowska, s. 139). Ta wyuczona bezradność 
bywa często najbardziej namacalnym i najtrwalszym efektem edukacji specjalnej 
i szczególnej troski o osobę niepełnosprawną. Jej usamodzielnienie jest stale 
odkładane w czasie, a gdy w końcu następuje przynosi porażkę. Człowiek „spe
cjalnej troski", pozbawiony ścisłej kontroli i nieustannej opieki, boleśnie zderza 
się z wymaganiami życia codziennego, nawet w jego podstawowym wymiarze.

Innym przejawem nadopiekuńczości wobec osób niepełnosprawnych, brze
miennym w długofalowe i uciążliwe skutki indywidualne oraz społeczne, jest 
chronienie tych ludzi przed pracą. Postrzegają aktywność zawodową jako prak
tycznie niedostępny aspekt życia lub -  co gorsze -  jako alternatywę ostateczną 
w przypadku braku innych możliwości utrzymania się. Produkujemy rzesze bez
robotnych, beneficjentów rent socjalnych, zasiłków i innych form pomocy 
społecznej. Szkolnictwo zawodowe specjalne jest często realizowane bez wię
kszej wiary w jego ostateczne skutki. Wdrażamy uczniów do wykonywania czyn
ności zawodowych, ale nie wyzwalamy w nich potrzeby pracy ani nie budujemy 
etosu pracy. Warsztaty terapii zajęciowej, prowadzące rehabilitacje zawodową
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i społeczną, nie mobilizują nawet do myślenia o pracy. Stanowią rodzaj klubów 
czy dziennych domów pobytu dla osób niepełnosprawnych, z których wiele 
mogłoby pracować.

A przecież nie istnieje prosty związek między stosunkiem do pracy a pozio
mem rozwoju intelektualnego. Istotne są nie tyle konkretne umiejętności -  te mo
żna nabyć stosunkowo szybko -  co potrzeba działania, chęć do podjęcia wysiłku, 
adekwatne przeświadczenie o własnej przydatności i sprawczości oraz świado
mość społecznych zobowiązań.. Warunkiem wzbudzenia zainteresowania i mo
tywacji do pracy jest przede wszystkim uznanie jej zasadności lub wręcz nie
uchronności. Tam, gdzie to możliwe, wszelkie świadczenia powinny być efektem 
kontraktu społecznego, w myśl którego za płacę wymagana jest praca w wymia
rze i charakterze dostosowanym do możliwości i umiejętności danego człowieka. 
Zamiast „załatwiać" niepełnosprawnym renty i zasiłki, trzeba wzbudzać i wzmac
niać potrzebę pracy. Zamiast pytać co lubią i chcą robić, należy wskazać, co już po
trafią, a czego mogą się nauczyć oraz wykonywać skutecznie i satysfakcjonująco. 
Zamiast czynić ich bezradnymi lub roszczeniowymi, powinniśmy formułować 
oczekiwania i nagradzać za realizację standardów społecznych obowiązujących 
wszystkich ludzi. Osoba upośledzona umysłowo lub niepełnosprawna w inny 
sposób „fizycznie często może, ale umysłowo nie pojmuje, psychicznie nie pragnie; czasem 
mogłaby i umiała, gdyby zapragnęła" (E. Seguin), czyli gdyby miała motywację.

Pedagogika (de)motywująca

Motywacja jako czynnik wyzwalający chęć i gotowość do wysiłku leży u pod
staw wszelkiej aktywności człowieka. Może mieć charakter wewnętrzny -  ma 
wtedy swoje źródło w psychicznej konstrukcji osoby i jest względnie stałą jej dys
pozycją. Motywacja zewnętrzna jest uwarunkowana środowiskowo -  oznacza 
okoliczności i warunki świata zewnętrznego, postawy i oddziaływania innych 
osób w otoczeniu. Niezależnie od typu motywacja konstytuuje większość na
szych decyzji lub dążeń, a przez to wpływa na kształt naszego życia i jego jakość.

W odniesieniu do osób z upośledzeniem umysłowym mamy zwykle do czy
nienia z motywacją zewnętrzną, którą my, pedagodzy specjalni, w dużej mierze 
współtworzymy. Jesteśmy współodpowiedzialni za to, czego nasi podopieczni 
chcą i w jakim kierunku podążą. Zamiast koncentrować się na tym, co uczeń wie 
czy umie, warto zadbać o to, jaki jest, w co wierzy, czego pragnie, co stanowi dla 
niego cel i wartość. Warto popracować z jego rodzicami w kierunku urealnienia 
oczekiwań i pragmatyzacji oddziaływań wychowawczych. Nawet rodzice ucz
niów z większymi upośledzeniami nadal postęp w rozwoju i edukacji swoich 
dzieci mierzą kategoriami typowymi dla dzieci w pełni wydolnych (czyta, pisze,
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liczy). Podobnie czynią nauczyciele i wychowawcy, zatem po standardowej edu
kacji dziecko z upośledzeniem:
-  ma wyćwiczoną pamięć i odtwarza mechanicznie informacje, z których nie po

trafi korzystać;
-  jego emocje i pragnienia pozostają niedojrzałe, a mechanizmy adaptacyjne 

niewystarczające;
-  jest samotne i wyobcowane, gdyż nie pasuje do reszty tym, kim jest i tym, jak 

żyje. Stale było traktowane na specjalnych prawach -  nikt się nim poważnie nie 
zajmował, bo nikt nie wierzył w jego możliwości ani zdolności w perspektywie 
samodzielności życiowej.
Tymczasem bardziej niż techniki szkolne do satysfakcjonującego życia jest 

potrzebne poczucie kompetencji i użyteczności społecznej, odnalezienie i wyko
rzystanie własnych dyspozycji, nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z ludźmi, 
zaradność i samodzielność na co dzień, odwaga i odporność na niepowodzenia.

Kształcenie zawodowe młodzieży upośledzonej umysłowo traktujemy często 
jako przedłużenie okresu społecznej ochrony lub czystą formalność wynikającą 
ze struktury systemu edukacji w naszym kraju. Sami nauczyciele czasem nie 
wierzą w możliwość takiego przygotowania zawodowego ucznia, które da mu re
alne szanse zatrudnienia. Osoba niepełnoprawna umysłowo często kończy 
szkołę zawodową lub rehabilitację zawodową w warsztacie terapii z poczuciem 
niekompetencji i lęku. Zwykle nie ma dostatecznej praktyki zawodowej ani moż
liwości odpracowania stażu. Brakuje jej śmiałości, by korzystać z placówek dalsze
go kształcenia i doskonalenia zawodowego. Brakuje jej motywacji i wiary w moż
liwość przełamania negatywnych stereotypów społecznych. Rzecz szczególna, 
placówki i instytucje publiczne walczące o integrację i zatrudnianie osób nie
pełnosprawnych, same ich zwykle nie zatrudniają. Nie tworzą właściwych stan
dardów ani wzorców społecznych. Ulgi dla zakładów pracy z tytułu zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych mają charakter głównie finansowy, co wytwarza nieko
rzystne konotacje społeczne. Zatrudnia się niepełnosprawnych, ponieważ pań
stwo za to płaci a nie dlatego, że są dobrymi pracownikami, że mogą być zawodo
wo użyteczni, a ich praca sama w sobie ma wartość. Jeśli nauczyciel czy instruktor 
zawodu lub terapii nie dostrzega sensu i perspektyw w zatrudnieniu niepełno
sprawnego podopiecznego, jak może je dostrzec i uwierzyć w nie upośledzony 
uczeń lub uczestnik?

Źródłem informacji o świecie i czynnikiem motywującym do rozwoju jest tak
że rodzina. Pedagodzy specjalni, pracując z rodzicami ucznia, powinni im uświa
damiać ich odpowiedzialność za dobre osadzenie dziecka w rzeczywistości, za 
właściwe ukształtowanie jego zdolności adaptacyjnych i za wdrażanie w podsta
wowe nawyki pracy w oparciu o codzienne obowiązki. Ludzie niepełnosprawni 
przyjmują zwykle taki stosunek do pracy, jaki mają osoby dla nich znaczące:



132 Urszula Łapciuk

lekceważenie lub kult pracy, szacunek dla osób pracujących, pozytywną czy ne
gatywną postawę wobec różnych zajęć.

Pedagogika specjalna powinna przewodzić w kształtowaniu adekwatnego 
obrazu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Tymczasem przodują w tym 
media, kreując często skrajne wizje niepełnosprawności. Krańcowo negatywny 
obraz osoby niepełnosprawnej budują programy publicystyczne, głównie o cha
rakterze śledczo-interwencyjnym. Ukazują niepełnosprawnych jako ofiary prze
mocy. Najczęściej są brudni, źle ubrani, zaniedbani (fizycznie odstręczający). Czę
sto zachowują się nietypowo, a w percepcji większości przeciętnych ludzi 
nietypowo oznacza niewłaściwie. Zwykle są przedmiotem czyjegoś nadużycia -  
bezwolne, bierne, niezaradne indukują niepokój, lęk i poczucie winy wynikające 
z faktu, że sami mamy się lepiej. Widzimy w mediach pensjonariuszy domu spo
kojnej starości, upośledzonych trzymanych przez swoich krewnych w ciemnych 
komórkach, naiwnych klientów podejrzanych firm, akwizytorów itd. W takim 
ujęciu osoby niepełnosprawne kojarzą się nam z problemami, a my przecież nie 
lubimy problemów -  po co takich zatrudniać, nawiązywać z nimi kontakty, po co 
takich w ogóle spotykać...

Skrajnie przeciwny obraz osoby niepełnosprawnej obserwujemy w kinie, 
zwykle familijnym. Ukazuje ono niepełnosprawnych jako ofiary przejściowych 
trudności, które dzięki czyjejś bohaterskiej postawie, odzyskują należne im miejs
ce w społeczeństwie. Najczęściej są to dzieci pod opieką rodziców funkcjo
nujących na stosunkowo wysokim poziomie (finansowym, umysłowym, mental
nym). Przeważnie są sympatyczne, zadbane, dobrze wyglądające, a także 
emocjonalnie zachęcające -  czułe, wdzięczne, dobrze reagujące na starania oto
czenia. Filmy osnute są na wątku usilnych starań i zabiegów rodziców o leczenie, 
rehabilitację i dobre traktowanie dziecka (rodzice naszych uczniów też to prze
chodzili, stąd identyfikują się z problemem). Ukazane jest często nieżyczliwe oto
czenie, brak wsparcia, czasem otwarte odtrącenie (identyfikacja rodziców zostaje 
wzmocniona). W punkcie kulminacyjnym pojawiają się dodatkowe kłopoty (od
chodzi jedno z rodziców, pojawiają kłopoty finansowe, szkolne, sąsiedzkie) -  ro
dzice myślą: to tak, jak u nas. Ostatecznie wskutek nieustępliwości i poświęceniu 
rodzica, niepełnosprawne dziecko zaczyna funkcjonować zupełnie poprawnie -  
efekt oczywiście następuje szybko, jest doskonale widoczny, często wręcz spekta
kularny (niemówiący zaczyna mówić całymi zdaniami, niechodzący zaczyna cho
dzić, autyzm czy upośledzenie znikają lub absolutnie nie stanowią problemu). 
Generalnie w programach tego typu osoby niepełnosprawne stanowią określone 
wyzwanie, które sprawdza skuteczność opiekuna lub charakter najbliższego oto
czenia. Natomiast sprostanie temu wyzwaniu staje się niejako wyznacznikiem 
poczucia wartości rodzica oraz miernikiem ich kompetencji rodzicielskich i sukce
su. Samo dziecko niepełnosprawne to i co się z nim dzieje, schodzi na dalszy plan.
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Zarówno skrajnie pozytywny, jak i skrajnie negatywny obraz osób niepełno
sprawnych umieszcza je w pozycji odbiorcy oddziaływań, przedmiotu prześlado
wań lub troski. Odbiera im podmiotowość rozumianą jako możliwość decydowa
nia, wpływania na własne życie, kreowania własnego wizerunku, którego 
integralnym elementem jest niepełnosprawność i jej skutki. Krzywdzenie i wyko
rzystywanie osób niepełnosprawnych jest naganne i powinno być formalnie 
i społecznie piętnowane. Ale nadmierne ich chronienie również jest działaniem 
na ich szkodę i sposobem ograbiania ich z szans na optymalny rozwój. Demoty- 
wuje do wysiłku i podejmowania jakichkolwiek wyzwań. Protekcjonalizm i in
fantylizm w traktowaniu, nieadekwatne pochwały lub niezasłużone nagrody są 
narzędziem manipulacji i ubezwłasnowolniania, gdyż uniemożliwiają ukształto
wanie adekwatnej samooceny. podważają poczucie wartości własnej i sprawczo- 
ści, a także dewaluują prawdziwy smak osiągnięć. Wywołują również poznawczy 
chaos i motywacyjny deficyt -  trudno jest podjąć ryzyko rozwoju, kiedy brakuje 
rozeznania w zakresie własnych kompetencji, kiedy otocznie nie uwiarygodnia 
naszych starań ani nie uprawdopodabnia sukcesu.

Podsumowanie

Od dłuższego już czasu głosi się tezę, że uszkodzenie (defekt), które było kie
dyś w centrum uwagi pedagogiki specjalnej, teraz jest tylko punktem wyjścia dla 
organizacji opieki, kształcenia i usamodzielniania osób niepełnosprawnych. Ce
lem pedagogów specjalnych jest doprowadzić te osoby do maksymalnej niezależ
ności w codziennej egzystencji i zapewnić im niereglamentowany dostęp do 
udziału w życiu społecznym.

Powinno się o tym pamiętać, kształcąc pedagogów i innych specjalistów 
świadczących pomoc i wsparcie osobom niepełnosprawnym. Należy ich wdrażać 
do refleksyjnego i odpowiedzialnego podejścia do obowiązków, a także zachęcać 
do weryfikowania i aktualizowania prawidłowości i hipotez pedagogiki specjal
nej w praktycznym działaniu.

Rozpoczynając pracę z osobą niepełnosprawną -  niezależnie od typu i dotkli
wości jej niepełnosprawności -  zastanówmy się, jakie ostatecznie miejsce prze
znaczamy jej w społeczeństwie, a następnie ukierunkujmy swoje działania tak, by 
ją do tego miejsca doprowadzić. Pomóżmy jej rodzicom, którzy zwykle znają rze
czywistość ludzi sprawnych, nie do końca natomiast uświadamiają sobie sytuację 
własnego niepełnosprawnego dziecka i jego perspektywy. Nie wiedzą, jakie po
winni stawiać wymagania, jakie żywić obawy, czego się spodziewać, co jest w tej 
sytuacji typowe, a co powinno ich niepokoić.

Porzućmy protekcjonalizm na rzecz partnerstwa w pracy z osobami nie
pełnosprawnymi upośledzonymi umysłowo. Nie pochylajmy się nad nimi, ale
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konkretnie wspierajmy, nie pocieszajmy, ale wyjaśniajmy, nie chrońmy, ale przy
stosowujmy, nie zachęcajmy, ale wymagajmy, umożliwiajmy praktykowanie 
samodzielności i niezależności w każdym dostępnym zakresie działania. Zawsze, 
w każdej chwili, przy każdej decyzji i działaniu pamiętajmy o celu naszej pracy -  
o tym do czego kształcimy, do czego wychowujemy. Przewartościujmy nieco pe
dagogikę serca na rzecz pedagogiki rozumu.
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(Over)protective and (de) motivating education 
(Summary)

The text is a reflection of a practicing educator referred to her professional experiences. 
She mainly concentrates on the disproportion between educational goals and real func
tioning of the disabled. In the authors's view, people with a disability still remain at the 
edge of social life. She finds the reason of it within pedagogics itself, particularly in overpro
tective attitudes. Overprotection and some educators' attitudes towards a child with a dis
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ability demotivates subjects of a rehabilitation process. Beside some simplifications and 
emotional involvement of the author, the text underlines an aver lasting and up-to-date 
dilemma of special education -  which is a search of balance between the limits of support 
and autonomy of a disabled one.


