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Wspó³czenie przed wychowawc¹ dzieci z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ staj¹ szczególnie wyrazicie nowe zadania. Niezale¿nie od tego czy jest
rodzicem, opiekunem, nauczycielem albo terapeut¹, jego zadaniem jest przede
wszystkim kszta³towanie osobowoci dziecka, pomaganie mu w odkryciu
i dowiadczeniu swojej godnoci oraz rozpoznanie w³asnej to¿samoci. Osoba
z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ mo¿e i powinna byæ wiadoma swej godnoci, powinna jej dowiadczaæ w relacjach z ludmi. Cechy i w³aciwoci
sk³adaj¹ce siê na pojêcie ja wp³ywaj¹ na funkcjonowanie cz³owieka w spo³eczeñstwie. Dziêki odpowiednim zabiegom wychowawczym zarówno rodziców,
jak i nauczycieli wspó³pracuj¹cych z dzieckiem z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ bêdzie ono potrafi³o, na miarê swoich mo¿liwoci, okrelaæ siebie
w kategorii oceny, umiejêtnoci, stawiaæ sobie cele i uczyæ siê realnego postrzegania siebie, w³asnej to¿samoci i odrêbnoci. Odpowiedzialnoæ za dziecko, to tak¿e odpowiedzialnoæ za dowiadczenie przez nie prawdy swojego
cz³owieczeñstwa.
* Czêæ pierwsza artyku³u ukaza³a siê w Studiach Warmiñskich 47 (2010).
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1. Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną może
i pragnie się rozwijać, ale potrzebuje odpowiedniej stymulacji

Osoba ludzka przez ca³e ¿ycie uczestniczy w procesie stawania siê.
W istotê osoby jest wpisane d¹¿enie do przekraczania samej siebie. Osobowoæ rozwija siê przez kontakty spo³eczne, ró¿norodne relacje z ludmi. Nie
mo¿na wyobraziæ sobie rozwoju cz³owieka poza spo³eczeñstwem.
Maria Grzywak-Kaczyñska wymienia trzy rodzaje czynników wspó³dzia³aj¹cych w kszta³towaniu siê osobowoci cz³owieka1. Fundamentalnym czynnikiem jest materia³ wrodzony, który cz³owiek przynosi ze sob¹ na wiat
z okrelonymi zadatkami fizycznymi i psychicznymi, z okrelonymi cechami
temperamentu. Ten wrodzony materia³ jest w pewnym stopniu losem cz³owieka, a w niektórych wypadkach decyduje o jego ca³ym ¿yciu, np. przy niepe³nosprawnoci intelektualnej. Jednak ten wrodzony materia³ mo¿e byæ ró¿norodnie kszta³towany przez warunki rodowiskowe, czyli otoczenie ludzkie, przede
wszystkim przez jego ustosunkowanie siê do rozwijaj¹cej siê jednostki2. Tote¿
kolejny bardzo istotny czynnik, to wp³yw warunków zewnêtrznych, rodowiskowych, które modeluj¹ jednostkê. Chodzi nie tylko o bezporednie otoczenie
cz³owieka, ale o ca³y dorobek kulturalny, w formie takich czy innych przekonañ, zasad i norm postêpowania, utrwalonych sposobów zachowania siê
w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. To wszystko modeluje wrodzone mo¿liwoci
rozwojowe cz³owieka od pierwszych chwil jego ¿ycia3. Trzeci czynnik, równie
istotny, to wiêksze lub mniejsze zaanga¿owanie cz³owieka w kszta³towanie
w³asnej osobowoci. Uczenie siê wymaga aktywnoci. Za³o¿enie to dotyczy
ka¿dego cz³owieka, ale szczególnie wa¿ne jest uwiadomienie sobie tego wymogu przy wychowywaniu dziecka z ograniczeniami w uczeniu siê. Aktywnoæ dziecka mo¿e w pewnym stopniu ograniczenia te kompensowaæ.
W wychowaniu chodzi o to, ¿eby cz³owiek sam, w swojej wewnêtrznej
wolnoci, zechcia³ powiedzieæ tak, wyra¿aj¹c zgodê na rozwój i na podjêcie
niezbêdnego trudu zdobywania coraz wiêkszej samodzielnoci. Rodzice czêsto
nie maj¹ czasu ani nie potrafi¹ zainteresowaæ dziecka jakim wartociowym
dzia³aniem. £atwiej posadziæ je przed telewizorem, podaæ do r¹k zabawkê, ni¿
samemu siê z dzieckiem bawiæ, znaleæ przyjemnoæ w przebywaniu z nim,
wspólnym wykonywaniu czynnoci, wspólnym wiêtowaniu4. Programy tele1
2
3
4

M. Grzywak-Kaczyñska, Psychologia dla ka¿dego, Warszawa 1975, s. 98.
Ibidem, s. 9899.
Ibidem, s. 101.
J. Vanier, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich do ¿ycia w prawdziwej mi³oci, Kraków 1987,
s. 45, 5859.

Kształtowanie tożsamości dziecka z niepełnosprawnością intelektualną...

181

Studia Warmińskie 48 (2011)

wizyjne, jakkolwiek interesuj¹ce i kszta³c¹ce, bazuj¹ na biernym odbiorze informacji i obrazów. Nawyk biernoci niezwykle ³atwo siê utrwala, gdy¿
w przeciwieñstwie do aktywnoci nie wymaga wysi³ku.
Efekty oddzia³ywania terapeutyczno-wychowawczego zale¿¹ w du¿ej
mierze od respektowania zasady wszechstronnego aktywizowania wychowanków w trakcie ca³ego procesu edukacyjnego. Wszyscy autorzy zajmuj¹cy siê
problematyk¹ edukacji i terapii osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ s¹
zgodni, ¿e aktywizacja jest niezbêdnym warunkiem efektywnoci oddzia³ywañ
rewalidacyjnych. Chodzi o aktywnoæ emocjonaln¹, sensoryczn¹, motoryczn¹,
intelektualn¹, werbaln¹, recepcyjn¹. Dziecko treæ powinno nie tylko us³yszeæ,
ale zobaczyæ, dotkn¹æ, odczuæ, dowiadczyæ5.
Aktywny stosunek do uczenia siê, do zdobywania zarówno nowej wiedzy,
umiejêtnoci, jak i nowych kontaktów z ludmi, kszta³tuje siê przede wszystkim
w rodowisku rodzinnym, i to w pierwszych latach ¿ycia. I. Obuchowska uwra¿liwia na tê prawid³owoæ uwarunkowan¹ psychologicznie i wskazuje na kilka
istotnych sposobów poznawczego uaktywnienia ma³ego dziecka6:
 Prowadzenie czêstych rozmów z dzieckiem na temat tego, co widzia³o, co
prze¿y³o, tak¿e zachêcanie go do werbalizowania wykonywanych przez nie
czynnoci.
 W³¹czanie dziecka w kulturê dzieciêc¹, np. chodzenie do teatru dla dzieci, na
imprezy, koncerty. Stanowczo nale¿y ograniczyæ czas spêdzany przed telewizorem.
 Dzieci potrzebuj¹ czêstego wzmacniania aktywnoci i wysi³ku poprzez zachêtê, pochwa³ê, nagrodê.
 Do minimum nale¿y ograniczyæ przymus, a ca³kowicie wyeliminowaæ przemoc, czyli oddzia³ywanie na dziecko si³¹.
 Wzbudzaæ zainteresowanie i je utrzymaæ przez stosowanie permanentnej stymulacji.
 Czêsto powtarzaæ treci urozmaicaj¹c materia³ pogl¹dowy.
Dzieci z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ maj¹ trudnoci w koncentracji, gdy¿ ich uwaga jest mimowolna, dlatego wymagaj¹ ci¹g³ego pobudzania
zainteresowania m.in. przez wprowadzanie ró¿norodnych rodków dydaktycznych. S³abo rozwiniêta pamiêæ i wyobrania uzasadnia potrzebê korzystania
z pomocy wizualnych oraz czerpania z ró¿norodnych form zabawowych7.
5 B. Rozen, Edukacja religijna osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹. Studium pedagogiczno-religijne, Olsztyn 2008, s. 154n.
6 I. Obuchowska, Dzieci upoledzone umys³owo w stopniu lekkim, w: I. Obuchowska (red.),
Dziecko niepe³nosprawne w rodzinie, Warszawa 1999, s. 244245.
7 W. Ga³czyñska, Pomoce wizualne w katechizacji specjalnej, Katecheta 5 (1969), s. 211.
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Mylenie o charakterze konkretno-obrazowym stawia wymóg poznawania
przez dotykanie, ogl¹danie, pieszczotê, czyli przez bliski kontakt z obiektem
poznawanym. Jedn¹ z podstawowych strategii nauczania i wychowania jest
ekspresja, czyli wyra¿anie swoich prze¿yæ i myli w wytworach lub zachowaniu siê. Ekspresja stanowi lad konkretnej indywidualnoci, jest potwierdzeniem w³asnej autentycznoci, a jednoczenie pozwala przekraczaæ granice w³asnej odrêbnoci poprzez nawi¹zywanie zwi¹zku ze wiatem8. Dobra metoda
pracy z dzieckiem, to taka, która przyczynia siê do rozwoju zainteresowañ
i postaw twórczych, ale ka¿da metoda wymaga od wychowawcy osobowej,
przyjacielskiej relacji z dzieckiem.
Bardzo wa¿n¹ dziedzin¹ aktywnoci cz³owieka s¹ kontakty interpersonalne i zwi¹zane z nimi wiêzi emocjonalne. To one w³anie inspiruj¹ do wysi³ku.
Prze¿ywane emocje i uczucia motywuj¹ do podjêcia dzia³añ albo ich zaniechania9. Pozytywne emocje wp³ywaj¹ na rozum i wolê. Sferê emocjonaln¹ najbardziej o¿ywia zaciekawienie, zainteresowanie i zadowolenie z osi¹ganych
wyników oraz zastosowanie rodków wizualno-dwiêkowych10. Ciekawoæ
intelektualn¹ rozbudzaj¹ dzia³ania zgodne z zainteresowaniami dziecka, dlatego trzeba je rozpoznawaæ.
Dziecko uczy siê i rozwija przede wszystkim w zabawie. Bieganie, skakanie, wspinanie siê, dotykanie przedmiotów, przesuwanie ich czy rzucanie s¹
najprostszymi czynnociami ruchowymi dziecka, przez które æwiczy ono swoj¹ sprawnoæ ruchow¹ i zmys³ow¹. Trzeba tworzyæ warunki do takiej wielozmys³owej, ró¿norodnej zabawy, anga¿uj¹cej ca³e cia³o dziecka. Ponadto wychowawcy powinni okazywaæ swoj¹ radoæ z radoci bawi¹cego siê dziecka.
Dowiadczenia sensomotoryczne, jakie ma³e dziecko zdobywa podczas zabawy, s¹ niezbêdne do rozwoju jego mózgu. Pozytywne emocje, które siê przy
tym wyzwalaj¹, u³atwiaj¹ uczenie siê ka¿dego rodzaju11. Trzeba stwarzaæ sytuacje, w których dziecko bêdzie mog³o samo co zrobiæ, nazwaæ, okreliæ, prze¿yæ, dowiadczyæ. Respektuj¹c zasadê wielozmys³owego poznania i stosuj¹c
rozmaite formy stymulacji w ¿yczliwej oraz akceptuj¹cej dziecko atmosferze,
wychowawca stwarza warunki do: ujawnienia wszelkich potencjalnych zdolnoci dziecka; utrzymania jakiej funkcji czy umiejêtnoci na dotychczasowym
poziomie; dotarcia z informacj¹ przez najmniej uszkodzony receptor. Wszyst8 W. Pielasiñska, Ekspresja jako wartoæ i potrzeba, Warszawa 1983, s. 54. Za: K. Krawiecka,
Ekspresja plastyczna dziecka z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w aspekcie jego to¿samoci, w: M. Dycht,
L. Marsza³ek (red.), Wobec odmiennoci? Pedagogiczne konotacje, Warszawa 2008, s. 136.
9 A. Jagie³³o, ¯ycie uczuciowe cz³owieka, w: J. Makselon (red.), Psychologia dla teologów,
Kraków 1990, s. 97.
10 Ibidem, s. 311212.
11 I. Obuchowska, Dzieci upoledzone umys³owo w stopniu lekkim, s. 244245.
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kie te dzia³ania maj¹ na celu wspieraæ osobê w wype³nianiu jej zadañ ¿yciowych aktualnie i w przysz³oci.
W dziecku jest naturalne ukierunkowanie na rozwój. Ono chce siê rozwijaæ, chce uzyskaæ uznanie doros³ych, poniewa¿ daje mu to intuicyjne odczucie
swej wartoci. Jednak nadmiernie wymagaj¹cy stosunek do dziecka, jak i nadmierne u³atwianie dziecku codziennych czynnoci, usprawiedliwiaj¹ce jego
biernoæ i niew³aciwe zachowania, utrudniaj¹ rozwój, prowadz¹ do wytworzenia fa³szywego obrazu w³asnego ja. Dziecko mo¿e uciekaæ przed nadmiernymi wymaganiami maj¹cymi na celu przyspieszenie jego rozwoju, przed
ci¹g³¹ krytyk¹ i negatywn¹ opini¹ w wiat marzeñ, izolowaæ siê od otoczenia
murem wrogoci, buntu albo te¿ rezygnowaæ z wszelkiego wysi³ku12. Z kolei
brak bodców pobudzaj¹cych do dzia³ania prowadzi nieuchronnie do zaniku
naturalnej aktywnoci i utraty energii ¿yciowej, do kumulowania energii i napiêæ, które mog¹ byæ roz³adowywane przez zachowania niepo¿¹dane ze spo³ecznego punktu widzenia, mog¹ prowadziæ do depresji i konfliktów wewnêtrznych13.
Trzeba stosowaæ takie formy stymulacji, które bêd¹ pozytywnie wp³ywa³y na rozwój osobowy dziecka. Nie nale¿y nadmiernie przyspieszaæ rozwoju.
Intelektualne mo¿liwoci dziecka s¹ i bêd¹ w ró¿nym stopniu ograniczone, ale
dziecko bêdzie siê rozwija³o. Jeli bêdzie ono wzrasta³o w atmosferze ciep³a
i bezwarunkowej akceptacji, stawiane mu wymagania bêd¹ dostosowane do
jego mo¿liwoci, a ka¿de osi¹gniêcie zostanie dostrze¿one i nagrodzone
 wówczas dziecko bêdzie zdobywa³o nowe i trudniejsze umiejêtnoci. Mo¿na
wówczas z radoci¹ i optymizmem patrzeæ w przysz³oæ. Pomimo ¿e nie zrobi
np. kariery naukowej, to bêdzie szczêliwym cz³owiekiem, kochanym i zdolnym do mi³oci, chocia¿ na sta³e bêdzie potrzebowa³o pomocy ¿yczliwej, bliskiej osoby.
2. Dziecko ucząc się, łatwo się zniechęca,
dlatego potrzebuje pozytywnych wzmocnień

Dzieci z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ czêsto doznaj¹ niepowodzeñ
w toku uczenia siê. Powtarzaj¹ce siê niepowodzenia wytwarzaj¹ negatywn¹
postawê wobec wysi³ku, co wp³ywa hamuj¹co na ca³y proces edukacji. Dziecko, nie odnosz¹c sukcesów, nie ma motywacji do uczenia siê, wiêc nie mobili12
13

M. Grzywak-Kaczyñska, Psychologia dla ka¿dego, s. 84.
D. Wolska, Znaczenie aktywnoci zawodowej w ¿yciu osób doros³ych z upoledzeniem umys³owym, wiat³o i Cienie 3 (1999), s. 78.
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zuje siê, a nieraz swoj¹ pilnoæ i skupienie pozoruje, chocia¿ nie zawsze jest to
dzia³anie wiadome. Procesowi uczenia siê i wychowania dzieci z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ winny towarzyszyæ ci¹g³e wzmocnienia. W procesie
tym powinna byæ równowaga pomiêdzy pora¿kami a sukcesami. Jest ona niezbêdna do w³aciwego funkcjonowania psychicznego dziecka. Trzeba zadbaæ
o to, aby dziecko prze¿ywa³o sukcesy w uczeniu siê14.
Du¿¹ pomoc¹ w pobudzaniu dziecka do wysi³ku na miarê jego mo¿liwoci s¹ ró¿norodne wzmocnienia w postaci nagród. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e nagrodê (wzmocnienie) stanowi to wszystko, co dziecku sprawia przyjemnoæ, radoæ, zadowolenie. Zdarza siê, ¿e to, co wychowawcy uznaj¹ za nagrodê, dla
dziecka nagrod¹ nie jest. Przyk³adem mo¿e byæ pog³askanie dziecka po g³owie.
Czynnoæ tê uwa¿a siê powszechnie za nagradzaj¹c¹. W wypadku dziecka
z g³êbsz¹ niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ i ze stanami lêkowymi g³askanie
po g³owie, czy nawet przekroczenie ze strony wychowawcy granicy bliskoci
kontaktu fizycznego, wcale nagrod¹ nie bêdzie15.
Najskuteczniejszymi czynnikami wzmacniaj¹cymi s¹: pochwa³y s³owne,
po¿ywienie, muzyka, zabawki. Wychowawca, nagradzaj¹c dziecko powinien
okazaæ rzeczywist¹ radoæ z jego sukcesu. Za ka¿d¹ dobrze wykonan¹ czynnoæ i poprawnie wykonane polecenie nale¿y nagradzaæ natychmiast, w sposób
zrozumia³y dla dziecka i daj¹cy radoæ. W przeciwnym razie dziecko nie bêdzie pamiêta³o, za co zosta³o nagrodzone16.
Rodzaj i sposób nagradzania dzieci przez wychowawców w szkole powinien byæ uzgodniony z rodzicami, którzy mog¹ ju¿ w domu przygotowaæ grunt
pod wspólnie ustalony tryb nagradzania. Tym samym stwarzamy mo¿liwoæ
indywidualnego podejcia do nagradzania dzieci. Przy ocenie osi¹gniêæ nale¿y
braæ pod uwagê przede wszystkim wysi³ek dziecka w³o¿ony w wykonanie
zadania, a nie tylko sam wynik pracy. Wymaga to od nauczyciela orientowania
siê w mo¿liwociach poszczególnych dzieci. Najmniejszy nawet sukces, najmniejsze powodzenie maj¹ zazwyczaj wiêkszy wp³yw na efektywnoæ uczenia
siê dziecka z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ ni¿ niepowodzenie. Oczywicie i w tym wypadku nale¿y zachowaæ indywidualne podejcie do ka¿dego
dziecka, zdarza siê bowiem, ¿e u niektórych niepowodzenie jest silniejszym
14

I. Obuchowska, Dzieci upoledzone umys³owo w stopniu lekkim, s. 243; por. H. Nartowska,
Kszta³cenie specjalne. Trudnoci specjalne w uczeniu siê, w: W. Pomyka³o (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993, s. 327329.
15 K.M. Lausch, Katecheza przedkomunijna osób g³êbiej upoledzonych umys³owo, Warszawa
1990, s. 28.
16 K.M. Lausch, Teoretyczne podstawy katechizacji osób g³êbiej upoledzonych umys³owo, Warszawa 1987, s. 103104; J. Lausch-¯uk, Dzieci g³êbiej upoledzone umys³owo, w: I. Obuchowska (red.),
Dziecko niepe³nosprawne w rodzinie, Warszawa 1999, s. 282285.
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bodcem mobilizuj¹cym do pracy17. W obydwu wypadkach wa¿nym elementem pozytywnego wzmocnienia jest ¿yczliwa, akceptuj¹ca postawa wychowawcy wobec dziecka.
3. Dziecko potrzebuje nauczycieli kochających je
i stawiających mu wymagania

Kszta³towanie dojrza³ych postaw wymaga stawiania wychowankowi m¹drych wymagañ dostosowanych do wieku i mo¿liwoci. Wychowanie to przecie¿ przezwyciê¿anie naturalnej w cz³owieku s³aboci, naiwnoci, sk³onnoci
do egoizmu i lenistwa. Kszta³towanie dojrza³ych postaw i uczenie siê rozwa¿nych dzia³añ nie jest mo¿liwe bez podejmowania wysi³ku, bez rezygnacji
z doranej przyjemnoci, co dla osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ nie
jest ³atwe, gdy¿ motywem dzia³ania jest dorana korzyæ18. Pomoc wychowawcza bêdzie polega³a na konfrontowaniu dziecka nie z jakimi abstrakcyjnymi normami i obcymi mu wartociami, lecz z obiektywnymi konsekwencjami jego w³asnego postêpowania, zw³aszcza z tymi, których sam nie potrafi lub
nie chce dostrzec19. Wychowawcy powinni egzekwowaæ naturalne konsekwencje b³êdów, które pope³nia wychowanek. K³amstwo, lenistwo, lekkomylnoæ, wielogodzinne ogl¹danie telewizji itp. powinny powodowaæ okrelone
konsekwencje  i tak trzeba to nazywaæ: konsekwencj¹, a nie kar¹. Jest to
jeden z najtrudniejszych aspektów we wspó³czesnej pedagogice, ale takie wychowanie to pokazywanie zwi¹zku miêdzy okrelonym zachowaniem a jego
konsekwencjami20.
Dziecko winno odczuæ negatywne skutki swoich zachowañ, które wynikaj¹ z chwilowego kaprysu, egoizmu, wygodnictwa, uporu, ale w tej dziedzinie wychowawca powinien mieæ dobre rozeznanie. Powinien przede wszystkim analizowaæ zachowanie dziecka i próbowaæ odpowiedzieæ na pytanie: dlaczego dziecko reaguje tak a nie inaczej? Taka systematyczna refleksja pozwala
na przyczynowo-skutkowe ujmowanie problemów wychowawczych. Jeli wychowawca rozpozna przyczyny niekorzystnych zachowañ, mo¿e wp³ywaæ na
ich zmianê, ma mo¿noæ wspó³decydowania o tym, co nast¹pi. Niestety, bardzo
czêsto w wychowaniu dzieci, zarówno z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹,
17
18

K.M. Lausch, Teoretyczne podstawy katechizacji osób g³êbiej upoledzonych umys³owo, s. 28.
J. Lausch-¯uk, Pedagogika osób z umiarkowanym, znacznym i g³êbokim upoledzeniem umys³owym, w: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Poznañ 2001, s. 150.
19 M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesnoci, Kielce 2002, s. 155.
20 Ibidem, s. 75.
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jak i dzieci w normie intelektualnej, obserwuje siê brak takiej refleksyjnoci.
Zachowania wobec dzieci s¹ czêsto pochopne, bezmylne. Przyk³adem mo¿e
byæ odreagowanie swojej z³oci na dziecku, a wiêc karanie go, gdy samemu
jest siê zdenerwowanym.
W odniesieniu do dzieci z g³êbsz¹ niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ refleksyjnoæ ma specjalne znaczenie. Wiele zachowañ niew³aciwych z punktu widzenia wychowawcy nie wynika ze z³ej woli dziecka, ale z samej natury
zaburzeñ umys³owych. Dzieci te, z uwagi na sztywnoæ mylenia, trudniej
zmieniaj¹ ju¿ raz wykszta³cone nawyki. Jeli wiêc nie uchwycimy jakiego
niepokoj¹cego w ich zachowaniu faktu odpowiednio wczenie, niekorzystne
u dziecka zachowanie utrwali siê i bardzo trudno bêdzie je zmieniæ21.
Dialog z dzieckiem nie wyklucza karcenia i napominania. Nie ma wolnoci bez odpowiedzialnoci, i dzieci ucz¹ siê bycia odpowiedzialnymi, zdaj¹c
sobie sprawê z wagi swoich zachowañ i ewentualnie swoich b³êdów22. Wychowawcy chêtnie siêgaj¹ po motywacjê negatywn¹, polegaj¹c¹ na stosowaniu
nacisku, wykorzystywaniu w³asnej przewagi fizycznej lub psychicznej. Mog¹
one daæ szybki efekt, ale ostatecznie prowadz¹ do pora¿ki wychowawczej23.
W kontakcie z dzieckiem najwa¿niejszy jest szacunek dla niego. Kiedy rzeczywicie trzeba dziecko ukaraæ, to kluczow¹ spraw¹ jest uszanowanie jego godnoci. Kiedy stosujemy kary ³ami¹ce ludzk¹ godnoæ, to ju¿ nie jest dzia³anie
wychowawcze.
Wymagania w odniesieniu do dziecka powinny zawsze stanowiæ realny
dla niego pu³ap. Wymagania trzeba podnosiæ w miarê zauwa¿anych postêpów,
stosuj¹c metodê ma³ych kroków, pamiêtaj¹c przy tym, ¿e ka¿dorazowo nale¿y rozpocz¹æ od tego, co dziecko ju¿ wie i potrafi. Wiedza o dziecku i uwarunkowaniach jego rozwoju pomaga w jego zrozumieniu i s³u¿y w³aciwemu oddzia³ywaniu pedagogicznemu. Dodajmy jeszcze, ¿e dziecko nie lubi byæ nadmiernie poprawiane, korygowane, nie lubi oddzia³ywañ, których nie rozumie,
które przekraczaj¹ jego mo¿liwoci psychomotoryczne oraz tych, które nie s¹
dostosowane do jego indywidualnego tempa rozwoju. Nadto wymagania powinny umo¿liwiaæ dziecku dowiadczanie sukcesów i radoci z przezwyciê¿ania w³asnych s³aboci i z nabywania nowych umiejêtnoci.
Niezbêdnym warunkiem skutecznoci oddzia³ywañ wychowawczych jest
konsekwencja. Dziecko powinno wiedzieæ, na co mo¿e liczyæ ze strony nauczyciela w wypadku takich czy innych swoich poczynañ, powinno umieæ
21 K.M. Lausch, Teoretyczne podstawy katechizacji osób g³êbiej upoledzonych umys³owo, s. 2829;
J. Lausch-¯uk, Dzieci g³êbiej upoledzone umys³owo, s. 281282.
22 E. Aceti, Roniemy razem. Przewodnik dla nauczycieli i wychowawców, Kraków 2000, s. 101.
23 M. Dziewiecki, Odpowiedzialna pomoc wychowawcza, Radom 1999, s. 17.
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przewidzieæ jego reakcje. Dziecko niepewne reakcji wychowawcy nie czuje siê
bezpieczne, staje siê lêkowe, chaotyczne w swoim zachowaniu24. Niekonsekwencja w postêpowaniu wychowawcy powoduje, ¿e dziecko niejednokrotnie
wygrywa swoje na drodze wymuszania przez g³ony krzyk, p³acz, rzucanie
siê na ziemiê, kopanie wszystkich dooko³a. Wychowawca zniecierpliwiony
takim zachowaniem ustêpuje i daje dziecku to, czego chce. Jeli taka sytuacja
bêdzie siê powtarza³a, dziecko szybko zrozumie, ¿e wytrwa³oæ pop³aca.
Z czasem nauczy siê, ¿e jest silniejsze od wychowawcy i przestanie siê liczyæ
z jego zdaniem. Tylko konsekwentna postawa wychowawcy mo¿e sprawiæ, ¿e
dziecko w koñcu uwiadomi sobie, ¿e p³aczem czy krzykiem niczego nie wymusi. W przeciwnym wypadku nast¹pi utrwalanie nieodpowiednich zachowañ
dziecka.
Nie wszystkie ¿yczenia dziecka musz¹ byæ zaspokajane. Ju¿ od jego narodzin zaczyna siê uspo³ecznianie dziecka, czyli uczenie go odpowiedniego
postêpowania z otoczeniem oraz pewnych ograniczeñ jego potrzeb, np. ¿eby
nie zabiera³o zabawki drugiemu dziecku, nie ha³asowa³o, gdy kto pi, w³aciwego i w odpowiednim czasie zaspokajania potrzeb fizjologicznych, zaspokajania g³odu we w³aciwym czasie. Ograniczenia s¹ przykre dla dziecka, ale
jeli czuje siê ono kochane i akceptowane, to je przyjmuje25. Dziecko chce
zas³u¿yæ na uznanie ze strony rodziców, dlatego opanowuje ró¿ne zachcianki
i zachowania, które s¹ przez nich ganione, zmusza siê do ró¿nych czynnoci
przykrych, ale przez nich wymaganych. W ten sposób uczy siê panowania nad
sob¹, d¹¿enia do tego, co podziwia u rodziców albo co wzbudza ich podziw
w nim. To wszystko stymuluje jego rozwój26. Nadmierne za usprawiedliwianie zachowañ dziecka przez doros³ych, pob³a¿anie jego lenistwu i egoizmowi
nie sprzyja jego rozwojowi. W jednym i drugim wypadku dziecko wytwarza
sobie obraz w³asnego ja, co ju¿ bêdzie stanowi³o pewnego rodzaju busolê
w jego dalszym ¿yciu. Trudne jest przekszta³cenie wytworzonego w dzieciñstwie obrazu siebie, obraz ten utrzymuje siê bowiem mimo zmienianych warunków ¿ycia27.
Nad przedmiotem wymagañ nale¿y siê zastanowiæ, aby nie wymagaæ
w sposób bezwzglêdny czego, co w przysz³oci mo¿e okazaæ siê wzglêdne.
Dziecko jest wa¿niejsze od jakiej umiejêtnoci czy programu, którego si³owe
wdra¿anie mo¿e prowadziæ do bardzo przykrych prze¿yæ emocjonalnych.
Dziecko ³atwo jest zraniæ nawet niewiadomie, podchodz¹c zbyt sztywno do
24
25
26
27

J. Lausch-¯uk, Dzieci g³êbiej upoledzone umys³owo, s. 281285.
M. Grzywak-Kaczyñska, Psychologia dla ka¿dego, s. 84.
Ibidem, s. 103
Ibidem, s. 84.

188

Barbara Rozen
Nauki o rodzinie

swych obowi¹zków rodzicielskich czy wychowawczych28. Najlepsza intencja
wychowawcza, najlepszy program bêdzie tylko teori¹, jeli zabraknie m¹drej
równowagi pomiêdzy wymaganiami a mo¿liwociami, zainteresowaniami
i pragnieniami dziecka. Program edukacyjny, pojêcia, umiejêtnoci, nawet modlitwa, mog¹ staæ siê rózg¹ na dzieci29. W wychowaniu potrzebna jest umiejêtnoæ ³¹czenia delikatnoci, wyrozumia³oci z jednoczesn¹ stanowczoci¹, zdecydowaniem, jasnoci¹ wymagañ i konsekwencj¹.
Stawiaj¹c dziecku wymagania odpowiednie do jego wieku i mo¿liwoci,
zachêca siê je do pokonywania barier, trudnoci. Potrzeba pokonywania samego siebie, przekraczania siebie jest wpisana w naturê cz³owieka. Taka jest
droga stawania siê cz³owieka od najm³odszych lat a¿ do pónej staroci.
4. Po okresie dzieciństwa i dorastania dziecko osiąga status
człowieka dorosłego

Badania E.M. Minczakiewicz30 przeprowadzone wród rodziców dzieci
z zespo³em Downa wykaza³y, ¿e rodzice doæ pesymistycznie postrzegaj¹ doros³oæ swych dzieci. Nie widz¹ u nich mo¿liwoci pe³nienia przez nie ról
spo³ecznych. Z uwagi na brak samodzielnoci i potrzebê otaczania ich opiek¹,
przez wielu rodziców postrzegane s¹ jako osoby z wyran¹ mentalnoci¹
dziecka (wieczne dzieci). Trudno jest rodzicom zaakceptowaæ biologiczn¹
doros³oæ swych dzieci, które wykazuj¹ potrzeby o charakterze seksualnym
i pogodziæ z wizerunkiem dziecka o niewielkich potrzebach i ograniczonych
mo¿liwociach rozwoju. P³ciowoæ swych doros³ych dzieci wydaj¹ siê uznawaæ za czynnik ma³o istotny dla ich rozwoju spo³ecznego. Taka postawa, zdaniem autorki, ogranicza, a nawet dodatkowo zaburza sferê rozwoju spo³eczno-emocjonalnego. Przypisywana dziecku rola osoby sterowanej przez ca³e ¿ycie
nie daje mu szans na budowanie samodzielnoci i odkrywanie w³asnej to¿samoci. Autorka nie daje rozwi¹zañ kwestii doros³oci osób z zespo³em Downa,
ale wskazuje na potrzebê weryfikacji wizerunku doros³ego z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹.
Czêsto zdarza siê tak, ¿e fizyczna zale¿noæ dziecka od innych prowadzi
je do infantylnoci we wszystkich aspektach ¿ycia. Nie wolno mu bowiem
dokonywaæ samodzielnych wyborów. Ci¹gle chronione jest przed konsekwencjami swych w³asnych czynów. Nie ucz¹c dziecka tego, ¿e jego czyny poci¹ga28

J. Augustyn, Poznaj siebie i bliniego. O wychowaniu dzieci, wiêziach rodzinnych i ma³¿eñskich oraz uzdrowieniu z poczucia krzywdy, Kraków 2000, s. 2829.
29 Ibidem, s. 30.
30 E. A. Minczakiewicz, A kiedy bêdê du¿y , Bardziej Kochani 4 (2004), s. 47.
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j¹ za sob¹ okrelone konsekwencje, rodzice nie przygotuj¹ go na istniej¹ce
ryzyko, nie pomog¹ mu w dokonywaniu m¹drych i w³aciwych wyborów.
Pob³a¿aj¹ mu w zabawach, grach i czynnociach odpowiednich dla du¿o m³odszych dzieci. Ton g³osu oraz jêzyk u¿ywany w rozmowie bywa czêsto infantylny, a przecie¿ maj¹ prawo do bycia szanowanymi i docenianymi, nie tylko jako
dzieci, lecz równie¿ jako osoby doros³e. Nie mog¹ i nie powinny byæ traktowane
jak Piotru Pan, który nigdy nie doronie. One dorosn¹, a jakoæ ich ¿ycia bêdzie
zale¿a³a od mo¿liwoci uczenia siê na podstawie w³asnych dowiadczeñ31.
Wspieraæ w rozwoju osobê z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, to
przede wszystkim pomagaæ jej w odkrywaniu w³asnej wartoci i realizowaniu
zadañ, jakie stawia przed ni¹ ¿ycie, uwzglêdniaj¹c nie tylko wiek rozwojowy,
ale tak¿e wiek ¿ycia. To wymaga dostosowania stroju, zachowania, zabawy
i aktywnoci do jej wieku metrykalnego. Ubiór powinien byæ stosowny do jej
wieku ¿ycia. Jest to wa¿ne, gdy¿ strój mo¿e budziæ litoæ albo szacunek innych. Mê¿czyzna z zespo³em Downa w marynarce i krawacie budzi respekt.
Ten strój niesie informacjê: to jest osoba doros³a. Trzeba jej pomagaæ w przestrzeganiu norm zachowania, które s¹ w³aciwe ludziom doros³ym i pomagaæ
w dokonywaniu odpowiednich wyborów, pomimo ¿e jej poziom umys³owy jest
ni¿szy ni¿ jej pe³nosprawnych rówieników32.
Wychowanie dziecka ró¿ni siê od wychowania osoby doros³ej, nawet jeli
wykazuje ona powa¿ne braki umys³owe. W osobie doros³ej z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ trzeba widzieæ przede wszystkim doros³ego, a nie dziecko.
Cia³o i umys³ dziecka s¹ jeszcze w trakcie formowania siê, umys³ dziecka
pozostaje ch³onny i otwarty. Cz³owiek doros³y ma ju¿ swoj¹ historiê. J. Vanier,
który spotka³ siê z niejedn¹ histori¹ ¿ycia osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, mieszkaj¹c wspólnie z nimi we wspólnotach Arki, pisze, ¿e jest to
czêsto historia prze¿ytych rozczarowañ albo odrzucenia. Takie osoby widz¹
siebie w krzywym zwierciadle, obwiniaj¹ samych siebie. Trzeba je zapewniaæ
o ich wartoci, podtrzymywaæ, dodawaæ odwagi. Ju¿ raz zosta³y poddane wychowaniu  je¿eli nie tresurze  we w³asnej rodzinie lub w orodku. U osób
z tego rodzaju dowiadczeniami trzeba próbowaæ zmieniæ szkodliwe przyzwyczajenia, naprawiæ wyrz¹dzone szkody i nade wszystko prowadziæ z nimi dialog, którego one tak¿e musz¹ siê uczyæ, gdy¿ do tej pory nikt z nimi partnersko
nie rozmawia³. Nie by³y traktowane podmiotowo33.
31 G. Brearley, Czynniki oddzia³uj¹ce na rozwój osoby, ¿ycie seksualne i stosunki spo³eczne ludzi
niepe³nosprawnych we wczesnym okresie ¿ycia, wiat³o i Cienie 2 (2001), s. 57.
32 D. Wolska, Jak pomóc osobie upoledzonej umys³owo wejæ w doros³e ¿ycie?, wiat³o i Cienie
1 (1999), s. 2930.
33 J. Vanier, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich do ¿ycia w prawdziwej mi³oci, s. 62.
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Jakoæ ¿ycia osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w du¿ej mierze
zale¿y od innych, którzy powinni dostrzegaæ nie tylko jej poziom intelektualny, ale tak¿e wiek metrykalny i liczyæ siê z rozwojem biologicznym. Oznacza
to zmniejszenie kontroli nad ni¹ w pewnym wieku, chocia¿ jest to decyzja dla
rodziców trudniejsza ni¿ w odniesieniu do dzieci pe³nosprawnych. Osoba
z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ tak¿e powinna mieæ wp³yw na swoje ¿ycie i podejmowaæ decyzje, ale samodzielnoæ nie powinna byæ uto¿samiana
z samowystarczalnoci¹.
5. Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
może być samodzielne, chociaż nie jest samowystarczalne

Wspomaganie rozwoju osobowego ma na celu doprowadzenie osoby
z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ do optymalnego poziomu niezale¿noci.
Autonomia to mo¿liwoæ decydowania, dokonywania wyborów w ró¿nych
kwestiach codziennego ¿ycia (rodzaju pokarmu, napoju, wybór ubrania, zabawki, aktywnoci, odpoczynku). Nale¿y stwarzaæ sytuacje, w których osoba
z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ bêdzie mog³a wyraziæ swoj¹ wolê, swój
wybór, choæby gestem, mimik¹. Autonomia, jak twierdzi W. Dykcik34, jest
rodkiem zaznania pe³ni cz³owieczeñstwa, jest celem rozwoju i wychowania
oraz podstaw¹ normalizacji ¿ycia.
Wzrastanie w samodzielnoci jest procesem niezwykle wa¿nym dla
kszta³towania to¿samoci ka¿dego cz³owieka. W samodzielnej decyzji, wyborze jest wiadoma chêæ, wola, na któr¹ godzi siê nasze ja i któr¹ wspiera
nasze ja. Oznacza to, ¿e w czynnociach woli bierze udzia³ ca³oæ psychofizyczna, któr¹ prze¿ywamy jako ja35. W ¿adnych innych czynnociach psychicznych nie prze¿ywamy tak wyranie swego ja, nie mo¿emy tak oczywicie wykazaæ innym tego ja, jak w czynnociach woli, a zw³aszcza w momencie decyzji. Czujemy wyranie, ¿e to my chcemy, ¿e my wybieramy, ¿e my
wspieramy wybran¹ chêæ, ¿e my j¹ realizujemy. Czynnoci woli s¹ czynnociami kszta³tuj¹cej siê osobowoci. W czynnociach woli, które sprawiaj¹, ¿e
cz³owiek jest wtedy sam autorem swych czynów, mo¿na dowiadczyæ poczucia
w³asnej wartoci. Z takich autonomicznych decyzji wyp³ywa poczucie odpowiedzialnoci za swoje czyny36. Nie mo¿na osoby z zaburzeniami umys³owymi pozbawiæ tego wymiaru cz³owieczeñstwa.
34

W. Dykcik, Zakres i przedmiot zainteresowañ pedagogiki specjalnej, w: W. Dykcik (red.),
Pedagogika specjalna, Poznañ 2001, s. 7677.
35 M. Grzywak-Kaczyñska, Psychologia dla ka¿dego, s. 88.
36 Ibidem, s. 8889.
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Niew³aciwe jest uzale¿nianie osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹
od innych, które staje siê efektem zapewniania jej wszystkiego, wyrêczania we
wszystkim, rozwi¹zywania wszelkich problemów. Taki rodzaj pomocy dodatkowo upoledza dziecko, utrudnia dostrze¿enie jego realnych mo¿liwoci
i wzrastanie w samodzielnoci. Jeli rodzice robi¹ wszystko za dziecko, wówczas pozostanie ono nieustannie od nich zale¿ne. Tam, gdzie jest to mo¿liwe,
trzeba dawaæ dziecku prawo do w³asnych chêci, pragnieñ i sposobów37. Dziecko powinno mieæ przestrzeñ na w³asne inicjatywy i swobodê dzia³ania mimo
przekonania rodziców, ¿e sami mogliby wykonaæ co lepiej, dok³adniej, szybciej. Godne uznania s¹ takie postawy rodziców, kiedy planuj¹c rozk³ad domowych zajêæ, bior¹ pod uwagê opinie i ¿yczenia dziecka. Dzieci, których
rodzice licz¹ siê z ich pogl¹dami i ¿yczeniami, wykazuj¹ znacznie wiêkszy
poziom samodzielnoci i wiêksz¹ inicjatywê ni¿ te, które s¹ traktowane przedmiotowo, bez prawa decydowania o swoich sprawach i wspó³decydowania
o ¿yciu rodziny.
Nie mo¿na zwalniaæ osoby z zaburzeniami rozwojowymi od wszelkiej
odpowiedzialnoci. Trzeba pozwoliæ na rozwój tkwi¹cych w niej mo¿liwoci.
Oznacza to potrzebê stwarzania sytuacji, które umo¿liwi¹ jej zaistnienie. Jest
ró¿nica miêdzy pomoc¹ polegaj¹c¹ na robieniu czego za kogo, a pomoc¹
polegaj¹c¹ na wsparciu, towarzyszeniu i robieniu czego z kim. W wychowaniu trzeba wiêc przenieæ akcent z uczenia zale¿noci na uczenie niezale¿noci38. W³asna aktywnoæ i samodzielnoæ rodz¹ wiarê we w³asne si³y. Staje
siê to podstaw¹ do spokojnego prze¿ywania codziennoci, daje poczucie bezpieczeñstwa. Rodzice maj¹ jednak tendencjê, by dziecko z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ wci¹¿ trzymaæ za rêkê, decydowaæ prawie o wszystkim.
Czêstym powodem takich postaw ograniczaj¹cych samodzielnoæ dziecka jest
lêk o nie, ale tak¿e popiech, w jakim ¿yj¹ doroli. Tymczasem d¹¿enie osób
z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ do autonomii jest bardzo widoczne nawet
w drobnych sprawach. To, co czêsto rodzice bior¹ za lepy upór, jest w istocie
pragnieniem samostanowienia, podejmowania decyzji. Rodzicom czy opiekunom mo¿e byæ trudno dostrzec te d¹¿enia, zw³aszcza jeli dziecko nie umie
s³ownie wyraziæ swoich potrzeb39.
Swoista niezale¿noæ wytwarza siê, gdy osoba z niepe³nosprawnoci¹ uczestniczy w ¿yciu rodzinnym i spo³ecznym. Ona jest w stanie nauczyæ siê wielu
37
38

s. 1217.

C. Kosakowski, Droga do godnoci..., wiat³o i Cienie 2 (2000), s. 7374.
D. i A. Wolscy, Godnoæ osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, wiat³o i Cienie 2 (2000),

39 A. Nagórka, Doroli? Wywiad z Halin¹ Czechowsk¹, mam¹ 37-letniej córki upoledzonej
umys³owo, wiat³o i Cienie 1 (1994), s. 8.
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zachowañ przystosowawczych w zakresie samoobs³ugi, komunikowania siê,
kontaktów spo³ecznych, a tak¿e opanowaæ proste czynnoci zwi¹zane z prac¹
zawodow¹40. Im wiêksza bêdzie jej samodzielnoæ i niezale¿noæ, tym mniej
bêdzie prze¿ywaæ napiêæ i lêków, i tym ³atwiej odnajdzie swoje miejsce w ¿yciu.
Dziecko z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w stopniu umiarkowanym
i znacznym osi¹ga niezale¿noæ funkcjonowania tylko w granicach swoich
indywidualnych mo¿liwoci, w zakresie czynnoci dnia codziennego. Wykszta³cenie takich podstawowych umiejêtnoci jest czêsto najwa¿niejszym zadaniem rewalidacyjnym, które zmierza do jak najwiêkszej samodzielnoci
i niezale¿noci, chocia¿ osoba z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ zawsze bêdzie w jakim stopniu zale¿na od innych41 .
6. Radość życia dziecko odnajduje w komunii
z rodziną i społeczeństwem

Cz³owiek nie dowiadczy radoci ¿ycia w odosobnieniu, w samotnoci,
lecz w komunii z rodzin¹ i ze spo³eczeñstwem. Do osi¹gniêcia dojrza³oci
spo³ecznej potrzebuje rodowiska rodzinnego, w³asnego miejsca, gdzie by³oby
mu dobrze ¿yæ, gdzie móg³by byæ sob¹. Potrzebuje obecnoci ojca i matki, ich
serdecznego dotyku, przyjêcia, akceptacji, zachwytu. Potrzebuje braci, sióstr,
przyjació³, kolegów. Dom rodzinny jest miejscem, z którego cz³owiek czerpie
si³ê, zaspokaja najwa¿niejsze swoje potrzeby, rozwija siê osobowo, uczy ¿ycia
w spo³ecznoci ludzkiej, gdy¿ rodzina jest podstawow¹ grup¹ socjalizuj¹c¹42.
W tej najmniejszej komórce ¿ycia spo³ecznego najbardziej skutecznie realizuje
siê proces przyswajania systemu wartoci i wzorów zachowañ. Najczêciej
przebiega on w sposób niemal niezauwa¿alny: poprzez klimat i styl relacji
panuj¹cy miêdzy rodzicami a dzieæmi, wychowankiem a wychowawc¹, wspólne dzia³anie, sposoby reagowania na pojawiaj¹ce siê konflikty czy trudnoci.
Od atmosfery rodzinnej i preferowanych w niej wartoci zale¿y w najwiêkszym stopniu to, jak m³ody cz³owiek bêdzie rozumia³ siebie i wiat oraz w jaki
sposób bêdzie odnosi³ siê do siebie i do otaczaj¹cego go wiata43.
40
41

D. Wolska, Jak pomóc osobie upoledzonej umys³owo wejæ w doros³e ¿ycie, 69.
M. Mieszkowicz, Konstruowanie sytuacji wychowawczych sprzyjaj¹cych rozwojowi spo³ecznemu
dzieci i m³odzie¿y upoledzonych umys³owo w stopniu umiarkowanym i znacznym, w: M. Piszczek (red.),
Przewodnik dla nauczycieli uczniów upoledzonych umys³owo w stopniu znacznym i umiarkowanym,
cz. I, Warszawa 2001, s. 90.
42 F. Adamski, Znaczenie wychowania w rodzinie dla rozwoju osobowego dziecka, w: F. Adamski (red.), Mi³oæ. Ma³¿eñstwo. Rodzina, Kraków 1985, s. 365373.
43 M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesnoci, s. 164.
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W³aciwy klimat w rodzinie zale¿y przede wszystkim od równowagi
i dojrza³oci emocjonalnej rodziców dziecka. Dziecko nadaje nowy sens rodzinie i ca³emu ¿yciu. Rodzicielstwo najczêciej zwi¹zane jest z nadziej¹ pe³niejszego ¿ycia, dope³nieniem zwi¹zku ma³¿eñskiego. Jednak nikt nie oczekuje
dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, a wiêc jego sytuacja psychologiczna
u progu ¿ycia jest na ogó³ zawsze niekorzystna. Zamiast radosnego wiêtowania jest atmosfera smutku i przygnêbienia44. Dziecko z niepe³nosprawnoci¹
intelektualn¹, czêsto z wielorakimi sprzê¿onymi niepe³nosprawnociami, jest
wyzwaniem dla rodziny, która ró¿nie radzi sobie w tej nieoczekiwanej rzeczywistoci. Dlatego w³anie rodzice s¹ pierwszymi osobami w rodzinie, które
potrzebuj¹ pomocy w zaakceptowaniu sytuacji, która bêdzie trwa³a przez ca³e
ich ¿ycie. Najpierw trzeba pomóc rodzicom, aby mogli odpowiedzialnie i radonie prze¿ywaæ swoje macierzyñstwo i ojcostwo45.
Dla dzieci zasadnicze znaczenie ma porozumienie miêdzy rodzicami. Oni
razem daj¹ dziecku poczucie bezpieczeñstwa, dlatego mo¿na powiedzieæ, ¿e
najwa¿niejszym zadaniem ma³¿onków w procesie wychowania dziecka jest
podsycanie wzajemnej mi³oci ma³¿eñskiej, pielêgnowanie tej mi³oci. Zachowanie rodziców, ich odniesienie do siebie i innych jest ród³em radoci i ¿yczliwoci w rodzinie, przynosi satysfakcjê wszystkim jej cz³onkom46. Okazywana wzajemna mi³oæ ma³¿onków jest najlepsz¹ szko³¹ mi³oci dla dziecka.
Niestety, wiele dzieci nie ma w³aciwych wzorów w domu. Wiele ma³¿eñstw
jest rozbitych, rodzice ¿yj¹ w konkubinacie, miejsce mi³oci czêsto zajmuje
nienawiæ, nieufnoæ i obojêtnoæ. Wywodz¹c siê z takiej rodziny dziecko nie
wie, co to znaczy kochaæ i byæ kochanym.
Postawy rodziców w stosunku do dziecka maj¹ zasadniczy wp³yw na jego
ca³ociowy rozwój. Postawy w³aciwe ³¹cz¹ siê ze stworzeniem dziecku odpowiednich warunków stymuluj¹cych rozwój. W³aciwe odniesienie do dziecka
wymaga pe³nej akceptacji jego niepe³nosprawnoci i pomimo ograniczeñ rozwijania jego samodzielnoci. Trzeba dostrzec mo¿liwoæ udzia³u dziecka
w obowi¹zkach domowych. Ju¿ ma³e dziecko mo¿e uczestniczyæ w ¿yciu rodzinnym. Jest takim samym cz³onkiem rodziny jak inni, maj¹cym swoje prawa
44
45

A. Sobolewska, Tajemnica muminków, wiat³o i Cienie 4 (1994), s. 18.
Pomoc jest potrzebna jeszcze przed narodzeniem dziecka, gdy badania prenatalne wykazuj¹
upoledzenie p³odu. O tym, jak rozmawiaæ z rodzicami dziecka na temat diagnozy i jak ich wspieraæ,
aby otrzyman¹ wiadomoæ prze¿ywali jak najmniej dramatycznie pisze: D. Kornas-Biela, Wczesna
pomoc psychopedagogiczna rodzinie dziecka z upoledzeniem umys³owym, wiat³o i Cienie 4 (2001),
s. 511.
46 Rodzina a integracja osób niepe³nosprawnych w dzieciñstwie i wieku dorastania. Wnioski
miêdzynarodowego kongresu zorganizowanego przez Papiesk¹ Radê ds. Rodziny. 24 grudnia 1999,
wiat³o i Cienie 3 (2006), s. 51.
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i obowi¹zki. Ono chce byæ potrzebne, chce ¿yæ tak, jak inni, trzeba mu w tym
pomóc. Tylko wtedy, gdy bêdzie aktywne w ¿yciu, gdy bêdzie mia³o swój
udzia³ w dynamice ¿ycia rodzinnego i spo³ecznego, bêdzie mog³o siê doskonaliæ i rozwijaæ oraz czerpaæ radoæ z ¿ycia.
Budowanie wiêzi z innymi u³atwia aktywnoæ edukacyjno-zawodow¹.
Ka¿da osoba, nawet z g³êbokim stopniem niepe³nosprawnoci, ma pragnienie
pe³nienia chocia¿by maleñkiej roli, u¿ytecznej dzia³alnoci i samodzielnego
odciniêcia swojego ladu w zbiorowym spo³ecznym wysi³ku. Je¿eli powa¿nie
traktujemy potrzebê w³¹czania osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹
w ¿ycie spo³eczne, to trzeba równie¿ przygotowywaæ je do szeroko rozumianej
pracy47. Mo¿liwe jest przygotowanie tych osób do wykonywania wielu prac
o charakterze jednostajnym, które nie zawieraj¹ w sobie elementów nowoci
i zaskoczenia. Podjêcie pracy zawodowej i otrzymywane wynagrodzenie za
wykonywan¹ pracê daje poczucie bycia u¿ytecznym i potrzebnym oraz niezale¿nym, rozwija pewnoæ siebie i dobr¹ samoocenê48. Praca pomaga zintegrowaæ siê z ludmi sprawnymi, nobilituje spo³ecznie, utrwala zachowania pozytywne. Oczywicie nie wszystkie osoby z niepe³nosprawnoci¹ s¹ w stanie
pracowaæ. Niektóre ze wzglêdu na swoje ograniczenia nigdy nie bêd¹ zdolne
do pracy, ale wiele z nich chce i mo¿e podj¹æ pracê.
Osoby, którym stworzy siê mo¿liwoci pracy w warunkach chronionych,
otrzymuj¹ szansê na samorealizowanie siê i rozwijanie osobowoci. Niestety,
w Polsce zdecydowana wiêkszoæ osób z niepe³nosprawnoci¹ po ukoñczeniu
szko³y pozostaje na rencie socjalnej, jest czêsto pozbawiona jakiejkolwiek aktywnoci zawodowej49. Niektórzy bior¹ udzia³ w warsztatach terapii zajêciowej. Trzeba przyznaæ, ¿e jest to forma dyskryminacji mniej sprawnego cz³owieka. Ten problem dostrzeg³ i o nim pisa³ Jan Pawe³ II w encyklice Laborem
exercens50. Papie¿ dobitnie i jednoznacznie wskaza³ na potrzebê stwarzania w
pañstwie warunków umo¿liwiaj¹cych w³¹czenie siê osobom z jakimkolwiek
stopniem niepe³nosprawnoci w dzia³alnoæ produkcyjn¹ zgodnie ze swymi
kwalifikacjami i mo¿liwociami. Winni oni otrzymaæ sprawiedliwe wynagro47

A. Sekuradzki, Praca dla osób doros³ych z upoledzeniem umys³owy, wiat³o i Cienie 3
(1999), s. 10. Autor zaprzecza, jakoby praca oparta by³a na wymaganiu wysokiej wydajnoci. Wskazuje,
¿e prac¹ jest to wszystko, co prowadzi do powiêkszenia wartoci dodanej oraz równie¿ to, co przysparza spo³eczeñstwu okrelonych wartoci w wymiarze spo³ecznym. Nie chodzi wiêc o zysk, ale o innego
rodzaju wydajnoæ, która mo¿e byæ udzia³em osób niepe³nosprawnych, np. przemiana spo³eczeñstwa na
bardziej ludzkie.
48 D. Wolska, Jak pomóc osobie upoledzonej umys³owo wejæ w doros³e ¿ycie?, s. 79.
49 J. P¹k, Trudnoci osób niepe³nosprawnych w znalezieniu pracy i zatrudnieniu, wiat³o i Cienie
3 (1999), s. 40.
50 Jan Pawe³ II, Encyklika Laborem exercens, w: Encykliki Ojca wiêtego Jana Paw³a II, t. I,
Kraków 1996, s. 100154.
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dzenie i mo¿liwoæ awansu. Osoba z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ nie
powinna czuæ siê uzale¿niona od spo³eczeñstwa, bêd¹c na marginesie wiata
pracy. Sytuacj¹ w najwy¿szym stopniu niesprawiedliw¹ jest dopuszczanie do
¿ycia spo³ecznego, a wiêc tak¿e do pracy, tylko osoby w pe³ni sprawne. Papie¿
tak¹ sytuacjê nazywa wprost dyskryminacj¹ s³abych i chorych przez silnych
i zdrowych51.
Zakończenie

W spo³eczeñstwie godnoæ osoby ludzkiej powinna byæ chroniona i realizowana. Wychowawcy winni umieæ dostrzec w wychowanku to, co cenne, co
najbardziej ludzkie i takim widzeniem otwieraæ przed nim samym umiejêtnoæ
w³aciwego rozumienia siebie. Trzeba te¿ budziæ spo³eczn¹ wiadomoæ wartoci i sensu ¿ycia osób, których codzienna egzystencja naznaczona jest niepe³nosprawnoci¹. Jednak w naszym spo³eczeñstwie nie ka¿dego uwa¿a siê za
wartociowego, nie ka¿dy jest akceptowany, nie ka¿dy obdarzany jest szacunkiem  trzeba spe³niaæ okrelone wymagania. Pochwa³y zazwyczaj otrzymuj¹
piêkni, sprawni, utalentowani, inteligentni, bogaci. We wspó³czesnej kulturze
do cech najwy¿ej promowanych, na podstawie których okrela siê wartoæ
cz³owieka, nale¿y atrakcyjnoæ fizyczna i inteligencja. Jest to bardzo niesprawiedliwa i niebezpieczna miara ludzkiej wartoci, prowadz¹ca do spo³ecznych
uprzedzeñ. Osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ nie maj¹ szansy sprostaæ tym wymogom. Trzeba równowa¿yæ wp³yw wspomnianych cech w wartociowaniu osoby i jest to zadanie dla wszystkich wychowawców.
Podjêta refleksja nad to¿samoci¹ dziecka z zaburzeniami umys³owymi
domaga siê uznania w nim podmiotu oddzia³ywañ wychowawczych i podejmowania dzia³añ rozwijaj¹cych poczucie godnoci i umo¿liwiaj¹cych rozpoznawanie prawdy o bogactwie w³asnej natury. wiadomoæ fundamentalnych
podstaw to¿samoci w³asnej i drugiego jest podstaw¹ w relacjach miêdzyosobowych. Poznawanie prawdy o sobie pomaga nadaæ pozytywny sens naszemu
istnieniu i dostrzec wartoæ i sens ¿ycia ka¿dego cz³owieka.
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THE FORMATION OF THE IDENTITY OF CHILD
WITH THE MENTAL DISABILITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS
(SUMMARY)

The formation of the identity of child with the mental disability in the educational process is
the second part of the paper, which purpose is the approximation of the fundamental truth about
the person with mental disability. The realization of this truth is the task of the education. The task
of the educator is to help to every child to discover and experience its dignity and to recognise its
identity. The man experiences and develops himself through the relations with people and existential situations. The child with the mental disability can grow up like another children but it needs
proper stimulations and good conditions to the comprehensive activity during the whole educational process. There is a very important thing to overcome the hindrances and difficulties in the
educational process. The necessity of the overcoming is included in the nature of the man. The
realization of this need has the influence on the proper mental activity of child. The children with
the mental disability have the same psychological stages like another children. After childhood and
adolescent period the child becomes adult. It is necessary to help to him in selecting of proper
dress, behaviour, playing and activity in this age. The growing of independence is a very important
process for the future identity. The fundamental role plays the family. If the participation in the
social life completes the proper educational influence of the family, the child will experience
abundance of its personality, value of life and happiness of its being.

DIE IDENTITÄTGESTALTUNG DES KINDES
MIT DEN GEISTESSTÖRUNGEN IM ERZIEHERISCHEN PROZESS
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Identitätgestaltung des Kindes mit den Geistesstärungen im erzieherischen Prozess ist
der zweite Teil des Aufsatzes, dessen die Hauptidee die Vorstellung der Wahrheit von der Person
mit den Geistesstärungen ist. Die Verwirklichung dieser Wahrheit ist die Aufgabe der Erziehung.
Jeder Erzieher soll dem Kind in der Würden- und Identitätserfahrung helfen. Jeder Mensch kann
sich durch die Relationen mit den anderen Leuten und die verschiedenen Situationen kennenlernen
und entwickeln. Das Kind mit den Geistesstärungen kann sich entwickeln, wie jedes andere, aber
es braucht richtige Stimulation und Umstände zur vielseitigen Tätigkeit während des ganzen
Erziehungsprozesses. Man muss während dieses Prozesses alle Hindernisse und Schwierigkeiten
überschreiten. Die Notwendigkeit der Selbstüberwindung ist mit der menschlichen Natur verbunden und ein kleines Kind erfährt sie. Die Verwirklichung dieser Notwendigkeit hat den Einfluss auf
die richtigen psychischen Funktionen des Kindes. Die Kinder mit den Geistesstärungen haben
dieselben Entwicklungsetappen, von dennen die Psychologie spricht. Nach Kindheit und Reifen
das Kind wird der Erwachsene. Man muss diesem Kind in der Erwählung der richtigen Gewänder,
Verhalten und Spiele für sein Alter helfen. Das Reifen der Selbstständigkeit ist sehr wichtiger
Prozess für die Gestaltung der Identität. Die Familie spielt in diesem Prozess eine Grundrolle.
Wenn die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ergänzt den Famielieneinfluss, kann man hoffen,
dass das Kind Reichtum seiner Persönlichkeit, Wert eigenes Leben und Freude der Exsistenz
erfährt.

