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Doświadczanie „inności” w placówkach edukacyjnych – komunikat z badań przeprowadzonych na Litwie

W ramach programu Zagraniczna mobilnoæ szkolnej kadry edukacyjnej
w ramach projektów instytucjonalnych realizowanego przez FRSE w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego  Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki na zasadach Programu Uczenie siê przez ca³e ¿ycie na terenie województwa
warmiñsko-mazurskiego zosta³ zrealizowany projekt: Kompetencje przedszkolaków z regionu Warmii i Mazur w zakresie edukacji miêdzykulturowej PRESCHOOLER. Projekt ten zosta³ uznany w 2015 r. za przyk³ad dobrej praktyki
i zaprezentowany w publikacji maj¹cej na celu upowszechnianie rezultatów projektów systemowych1.
Wed³ug za³o¿eñ Operatora Programu projekt mia³ na celu podniesienie
jakoci i atrakcyjnoci kszta³cenia oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli
przez dofinansowanie ró¿nych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych za
granic¹ oraz stworzenie profesjonalnych struktur organizowania mobilnoci ponadnarodowej w instytucjach.
Uczestnicy projektu Preschooler mieli mo¿liwoæ wymiany dowiadczeñ
w zakresie kszta³cenia, opieki i wychowania w placówkach edukacyjnych na
Litwie. Jedenacie osób: pracownice przedszkoli z województwa warmiñsko-mazurskiego oraz studentki pedagogiki WSP im. J. Korczaka w Warszawie,
Wydzia³u Nauk Humanistyczno-Spo³ecznych UWM w Olsztynie odby³y trzy
tury mobilnoci: dwie jednotygodniowe, jedna dwutygodniowa (maj  czerwiec
2014 r.)
Instytucj¹ partnersk¹ ze strony litewskiej zosta³a najwiêksza uczelnia pedagogiczna w tym kraju  Vilniaus Kolegija. Litewscy partnerzy bardzo pomogli
w organizacji i koordynacji przebiegu mobilnoci, umo¿liwiaj¹c pobyt w ró¿nych placówkach edukacyjnych Wilna. Specyfikê pracy w szko³ach i przedszkolach litewskich uczestnicy mieli mo¿liwoæ obserwowaæ na przyk³adzie
dwóch szkó³ oraz piêciu przedszkoli. By³y to kolejno: Szko³a podstawowa
im. Jana Paw³a II, Przedszkole Vilija, Przedszkole Pilaitukas, Szko³a Podstawowa
1 Mobilnoæ kadry edukacyjnej  najlepsze projekty, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2015, s. 2831
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im. Joachima Lelewela, Przedszkole Saulute, Przedszkole Karusele oraz Przedszkole Silalis.
Jednym z aspektów, który bardzo interesowa³ uczestniczki, by³ w¹tek innoci wynikaj¹cy z niepe³nosprawnoci i realizowanie w tym zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y. Obserwacje oraz przeprowadzane z kadr¹ pedagogiczn¹ rozmowy by³y dla uczestniczek bardzo niepokoj¹ce.
Okaza³o siê, ¿e w odwiedzanych placówkach dziecko o niepe³nej sprawnoci,
to dziecko inne, które czêsto jest dzieckiem k³opotliwym, a sama niepe³nosprawnoæ implikuje szereg negatywnych skutków. Rozmowy z kadr¹ pedagogiczn¹ odwiedzanych placówek wskazuj¹ na pejoratywne podejcie do dziecka
o niepe³nej sprawnoci. Niechêæ nauczycieli widaæ na ka¿dym kroku, a najbardziej niepokoj¹ce jest to, ¿e tego nie kryj¹.
W niektórych placówkach wileñskich panuje przekonanie  zdaniem nauczycieli tam pracuj¹cych  ¿e dzieci o niepe³nej sprawnoci nale¿y oddzieliæ od
dzieci pe³nosprawnych. Nauczyciele postrzegaj¹ takie dziecko w kategorii nie
tylko innego, ale i gorszego. Wprost stosuj¹ okrelenie inny w stosunku
do dzieci dotkniêtych niepe³nosprawnoci¹, dokonuj¹c jednoczenie zmarginalizowania ich potrzeb. Wynika to byæ mo¿e z faktu, ¿e nauczyciele nie posiadaj¹
kompetencji do pracy z dzieæmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Zjawisko niechêci nauczycieli do pracy z dzieæmi niepe³nosprawnymi jest
najprawdopodobniej zjawiskiem doæ powszechnym na Litwie. Dlatego  zdaniem uczestniczek projektu  aby zmieniæ podejcie nauczycieli do ucznia
z niepe³nosprawnoci¹, nale¿a³oby zapewniæ system wsparcia obejmuj¹cy szkolenia z zakresu wiedzy na temat indywidualnych potrzeb dzieci niepe³nosprawnych, wykorzystywania w³aciwych form i sposobów komunikacji oraz alternatywnych metod kszta³cenia. Pocieszaj¹cy jest fakt, ¿e nauczyciele chêtni do
pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, sami poszukuj¹
ró¿nych wskazówek, jak i materia³ów, które by³yby pomocne do pracy z takim
uczniem.
Rozmowy z nauczycielami uwiadamiaj¹ uczestnikom, ¿e na Litwie nie ma
integracyjnego systemu nauczania. Dominuj¹cy tam edukacyjny system segregacyjny nie przewiduje w zdecydowanej wiêkszoci miejsca dla dzieci niepe³nosprawnych w placówkach powszechnych. Nauczyciele s¹ zdania, ¿e miejsce
dzieci o niepe³nej sprawnoci jest w placówkach specjalnych. Opowiadaj¹, ¿e
zg³aszaj¹ siê do nich dzieci niepe³nosprawne, lecz natychmiast rodzice kierowani
s¹ do placówek specjalnych. Nauczyciele przekonuj¹ rodziców argumentem, ¿e
u nich dziecko nie osi¹gnie odpowiedniego rozwoju. W takiej sytuacji rodzic
 d¹¿¹c do maksymalnego i holistycznego rozwoju swojego dziecka  kieruje
siê rad¹ specjalistów i zg³asza swoje dziecko do placówki specjalnej. Wnio-

Sprawozdania

443

skowaæ mo¿na, ¿e podejcie nauczycieli do dziecka o niepe³nej sprawnoci
zmusza rodziców do podjêcia decyzji, nie pozostawiaj¹c im wyboru w tej kwestii. Zdumienie maluje siê na twarzy nauczycieli, kiedy dowiaduj¹ siê, ¿e
w Polsce przyjmowane s¹ dzieci z ró¿nym stopniem niepe³nosprawnoci do placówek powszechnych, a wybór placówki dla dziecka zale¿y m.in. od rodziców.
Wizyty w placówkach ukaza³y, ¿e wybór cie¿ki edukacyjnej dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych na terenie wileñskim nie nale¿y do dziecka ani
do jego rodziców. Ponadto niechêæ do pracy z dzieckiem innym powoduje,
¿e tylko w niektórych placówkach uczestniczki projektu spotka³y siê z otwartoci¹ na przyjmowanie do grona uczniów dzieci niepe³nosprawnych. Zazwyczaj
by³y to polskie placówki, tj. Szko³a Podstawowa im. Jana Paw³a II, Przedszkole
Vilija, Szko³a Podstawowa im. Joachima Lelewela oraz Przedszkole Saulute.
Poprzez integracjê, dzieci niepe³nosprawne w tych placówkach funkcjonuj¹ wespó³ z dzieæmi pe³nosprawnymi. W grupie jednak nie mo¿e byæ wiêcej ni¿
piêcioro dzieci niepe³nosprawnych. W pozosta³ych placówkach dziecko inne
spychane jest na margines, bowiem placówki nie podejmuj¹ pracy z takim
uczniem, tylko, jak ju¿ wspomniano, odsy³aj¹ je do szkó³ specjalnych.
Podkreliæ jednak nale¿y, ¿e takie podejcie nauczycieli mo¿e wynikaæ
z mniej korzystnej sytuacji na Litwie w zakresie opieki nad dzieæmi niepe³nosprawnymi. W Polsce bowiem dziecko niepe³nosprawne ma prawo do dodatkowej opieki, w zwi¹zku z czym oprócz wychowawcy w grupie musi byæ osoba
wspomagaj¹ca dziecko niepe³nosprawne. W placówkach litewskich natomiast
takiego przywileju nie ma. Jeden nauczyciel musi sprostaæ obowi¹zkom kszta³cenia i wychowania ca³ej grupy  zarówno dzieci pe³no-, jak i niepe³nosprawnych. Lepiej wygl¹da sytuacja w kwestii nauczania indywidualnego. Dziecko,
które nie mo¿e uczêszczaæ do szko³y ze wzglêdów zdrowotnych (fizycznych
i psychicznych  jak to okreli³a jedna z nauczycielek), ma przydzielonego
nauczyciela, który naucza je w warunkach domowych tylko raz w tygodniu
przez dwie godziny.
Dowiadczenia zdobyte podczas wizyty w placówkach wileñskich oraz
rozmowa z kadr¹ pedagogiczn¹ tych placówek ukazuj¹ ci¹g³¹ ospa³oæ szkó³
w tej kwestii. Argumentów ku temu, aby nie odpowiadaæ na potrzeby dzieci
niepe³nosprawnych, dzieci z ADHD, dyslektycznych, zaniedbanych pedagogicznie i innych, jest wiele. Rodzi siê zatem pytanie o istotê szko³y na Litwie i jej
znaczenie w rozwoju dziecka, szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Oczywicie s¹ placówki wileñskie, dla których uczeñ o specjalnych potrzebach edukacyjnych to wyzwanie, któremu nauczyciele próbuj¹ sprostaæ. Placówka wówczas nawi¹zuje wspó³pracê ze specjalistami, wspó³pracuje
z rodzicami dziecka, a nauczyciele podnosz¹ swoje kompetencje w sferze
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kszta³cenia i wychowania dziecka odbiegaj¹cego od normy. To wszystko sprzyja  na miarê mo¿liwoci  prawid³owemu rozwojowi dziecka i powoduje, ¿e
czuje siê ono czêci¹ klasy, jak i spo³ecznoci szkolnej. W wyniku tego podejmuje wyzwania, realizuje siê jako uczeñ i kolega, ale przede wszystkim ma
poczucie bezpieczeñstwa i przynale¿noci, które w naszym funkcjonowaniu jest
tak bardzo wa¿ne. Wed³ug uczestniczek najbardziej przyjaznymi wobec dzieci
z niepe³nosprawnoci¹ by³o Przedszkole Vilija oraz Przedszkole Saulute.
W Przedszkolu Vilija ju¿ na pierwszy ogl¹d widoczna by³a empatia ¿ywiona
wobec dzieci niepe³nosprawnych. Panie z dum¹ opowiada³y, jakich rodków
wychowawczych u¿ywaj¹, by dzieci te czu³y siê kochane i bezpieczne. Pani
dyrektor na podstawie w³asnych obserwacji, opowiada³a, w jak niezwyk³y sposób dzieci pe³nosprawne opiekuj¹ siê niepe³nosprawnymi, jak pomagaj¹ im
w poruszaniu siê po schodach, korytarzach oraz w zwyk³ych codziennych czynnociach. Nauczyciele od samego pocz¹tku wpajaj¹ dzieciom zasady dotycz¹ce
koniecznoci pomagania sobie nawzajem oraz szacunku do siebie. W Przedszkolu Saulute tak¿e widoczna by³a niezwyk³a troska o dzieci niepe³nosprawne.
Ogromne wra¿enie zrobi³a na uczestniczkach specjalnie stworzona sala dla dzieci niepe³nosprawnych, w której dzieci maj¹ przeprowadzane zabiegi i masa¿e
przez specjalnie zatrudnionego w tym celu rehabilitanta. W tych dwóch przedszkolach widaæ, ¿e zarówno dyrekcja, jak i pracownicy nie boj¹ siê wyzwañ
i chêtnie wspó³pracuj¹ w zintegrowanych grupach. W tych placówkach pojawiaj¹ siê dzieci niepe³nosprawne.
Pytania jednak rodz¹ siê w stosunku do nauczycieli i placówek, gdzie
dziecko inne nie ma miejsca w szkole ogólnodostêpnej. Dlaczego dzieciom
tym odbiera siê prawo do normalizowania ich warunków ¿ycia, dlaczego marginalizuje siê je poprzez edukacjê w szko³ach specjalnych, dlaczego rodzicom
dzieci nie pozostawia siê wyboru w zakresie edukacji dziecka niepe³nosprawnego czy te¿ dlaczego placówki nie chc¹ odpowiadaæ na potrzeby dziecka
o innych potrzebach edukacyjnych? Te i wiele innych pytañ pozostaj¹ bez
odpowiedzi, zmuszaj¹c jednoczenie do ci¹g³ego zg³êbiania tematu.
Dzi zjawiskiem powszechnym staje siê niepe³nosprawnoæ i szeroko rozumiane odchylenie od normy. Owa innoæ ju¿ nas tak nie dziwi i wpisuje siê
w nasz¹ codziennoæ, staj¹c siê jednym z jej elementów. Wnioskowaæ by zatem
mo¿na, ¿e ta innoæ jest tak¿e uwzglêdniona w dzia³alnoci ró¿nych instytucji,
które skupiaj¹ siê na opiece, wychowaniu i kszta³ceniu dziecka. Szko³a, jako
instytucja wdra¿aj¹ca i przygotowuj¹ca m³odego cz³owieka do aktywnego
uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym, polegaj¹cego na podejmowaniu wyzwañ,
braniu odpowiedzialnoci za siebie i innych, szanowaniu i popularyzowaniu
wartoci uniwersalnych, na poszanowaniu drugiego cz³owieka, powinna w spo-
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sób szczególny uwzglêdniaæ potrzeby edukacyjne, które s¹ tak bardzo istotne,
a ich realizacja warunkuje bycie jednostki w spo³eczeñstwie.
Projekt: Kompetencje przedszkolaków z regionu Warmii i Mazur w zakresie edukacji miêdzykulturowej PRESCHOOLER, nr 2013-2-PL1-ESF03-43083, realizowany w ramach programu Zagraniczna mobilnoæ szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego  Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki na zasadach Programu Uczenie siê przez ca³e ¿ycie, czas realizacji: 10.12.2013-10.08.2014 r.,
projekt uznany za przyk³ad dobrych praktyk.

Iwona Myliwczyk, Marta liwa
Olsztyn
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sacrum w mediach. Komunikacja – Prowokacja – Profanacja, 11 maja 2015 r., Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Katedra Teologii Moralnej i Etyki Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz Katedra Wspó³czesnych Form Przekazu Wiary Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II, zorganizowa³y 11 maja 2015 r. Ogólnopolsk¹ Konferencjê Naukow¹. Spotkanie powiêcone by³o obecnoci sacrum
w rodkach masowego przekazu: Sacrum w mediach. Komunikacja  Prowokacja  Profanacja. Miejscem realizacji by³ Wydzia³ Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Organizatorzy wyznaczyli sobie za cel przybli¿enie
tematyki korelacji przekazu medialnego z rzeczywistoci¹ transcendentn¹: czy i na
ile twórcy mass mediów w sposób wiadomy odwo³uj¹ siê do g³êbszych wartoci ludzkiej egzystencji, a na ile pos³uguj¹ siê przekraczaniem granic etycznych
prowokacji? Do udzia³u w konferencji zaproszeni byli wszyscy zainteresowani
przedstawionym tematem, a szczególnie przedstawiciele mediów, opiniotwórcy,
kulturoznawcy i teologowie. Zaprezentowana przez organizatorów problematyka
spotka³a siê z bardzo du¿ym zainteresowaniem w rodowisku akademickim.
W dyskursie wziê³o udzia³ 50 prelegentów z 13 orodków naukowych z ca³ej
Polski.
Sesja rozpoczê³a siê w kociele Wy¿szego Seminarium Duchownego Metropolii Warmiñskiej Hosianum w Olsztynie, gdzie pod przewodnictwem
ks. abpa Józefa Górzyñskiego sprawowana by³a Msza wiêta. Arcybiskup
w wyg³oszonej homilii podkreli³ wa¿noæ przedsiêwziêtego tematu i podjêcia
jego rozwa¿ania w ramach dyskursu naukowego. Mówi³, ¿e taki sposób dociekañ daje mo¿liwoæ czytelnego rozró¿nienia sfery sacrum od sfery profanum,

