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WSTĘP

„Z tego co posiadamy,

 powinnyśmy radośnie i chętnie 

udzielać innym”.1.

św. Elżbieta Węgierska

1 Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Wrocław 1987, s. 3
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Siostry Elżbietanki od ponad 165 lat pomagają w Polsce i na świecie wszystkim

ludziom, którzy potrzebują pomocy. W Zielonej Górze służą nieprzerwanie pomocą od

ponad wieku. Z tego co same posiadają dzielą się z drugim człowiekiem za wzorem

swojej  Patronki  św. Elżbiety.  Otwarte  na  potrzeby ludzkie  podejmują  wciąż  nowe

dzieła, wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności. 

Celem niniejszej pracy jest ukazanie działalności opiekuńczo – wychowawczej

Sióstr Elżbietanek wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w prowadzonej przez

Zgromadzenie placówce pod kątem wspomagania ich rozwoju przez pracę indywidu-

alną i wybrane metody terapii. 

Człowiek, bez względu na rodzaj i  stopień  niepełnosprawności,  jest jedyny i

niepowtarzalny i do każdego należy podchodzić z wielkim szacunkiem i indywidual-

nie. W niniejszej pracy ukazano w jaki sposób Siostry Elżbietanki starają się dbać o

wszechstronny rozwój wychowanków i odpowiadać na ciągle nowe potrzeby współ-

czesnego człowieka. Różnorodność metod pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnospraw-

ną stanowi bogactwo i efektywność mającą na celu stymulację rozwoju młodego czło-

wieka, który musi przejść te same stadia rozwoju, co sprawny rówieśnik. Różnica po-

lega na tym, że niepełnosprawni osiągają to w sobie właściwym tempie i dochodzą do

takiego etapu, który umożliwia im ich organizm.

Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiona

zostanie specyfika pracy Sióstr Elżbietanek w Zielonej Górze w kontekście historycz-

no – społecznym i historii Zgromadzenia. Szczególną uwagę poświęcono w tym roz-

dziale pracy opiekuńczo – wychowawczej wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

W drugim rozdziale omówione zostaną teoretyczne podstawy niniejszej pracy

ze wskazaniem na funkcje, cele oraz zadania specjalnych placówek opiekuńczo – wy-

chowawczych, specyfikę pracy nauczyciela i wychowawcy. W rozdziale zaprezento-

wane zostaną wybrane metody pracy z wychowankami: Metoda Dobrego Startu, Me-

toda Ruchu Rozwijającego oraz Metoda Tomatisa i Metoda Biofeedbecka. Dwie osta-

nie są najnowszymi terapiami stosowanymi w pracy z wychowankami. Aby przybliżyć

pracę tymi metodami, w ostatnim rozdziale, dokonano analizy sposobu prowadzenia

zajęć na przykładzie czterech wychowanków. Ukazano efekty osiągane przez pacjen-

tów w trakcie prowadzenia terapii.
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W trzecim rozdziale pracy omówiono metodologiczne podstawy pracy. Wyzna-

czono cele, przedmiot i problemy badawcze oraz metody, techniki i narzędzia, które

posłużą przy gromadzeniu informacji. W tym rozdziale dokonano prezentacji terenu

badawczego i grupy badawczej.

W ostatnim rozdziale  przedstawiona  zostanie  efektywność  pracy wybranymi

metodami, charakterystyka pracy nauczyciela w placówce prowadzonej przez Siostry

Elżbietanki oraz skuteczność wybranych form i metod w pracy z wychowankami.

ROZDZIAŁ I  SPECYFIKA PRACY SIÓSTR ELŻBIETANEK W ZIE-

LONEJ GÓRZE

1. 1 Z historii Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek2

Wielkie przeobrażenia ekonomiczno – społeczne jakie przyniosła pierwsza po-

łowa XIX wieku nie pozostawały bez wpływu na życie religijno – kościelne. Bieda,

2 Opracowano na podstawie  J. Pater, Zarys dziejów Zgromadzenia, [w]: Nasza przeszłość, red. A. Scheltz, Kra-
ków 1981 oraz Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Wrocław 1987
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choroby, wojny przyczyniły się wzrostu zapotrzebowania na działalność charytatywną

i w tym też czasie powstało wiele nowych zgromadzeń zakonnych.

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety powstało w 1842 roku w Nysie. Inicjatorką

powstałej wspólnoty była Klara Wolff, a wraz z nią działalność rozpoczynały Maria

Luiza Merkert wraz ze swoją siostra Matyldą Merkert i Franciszka Werner. Te cztery

młode  dziewczyny postanowiły  nieść  pomoc ludziom najuboższym w ich domach.

Opiekowały się chorymi i potrzebującymi. Roztaczały także opiekę nad dziećmi.

Ich działania szybko dostrzegły władze kościelne i świeckie. Po dwóch latach

pracy siostry podjęły pierwsze kroki zarejestrowania swojej działalności, niestety mu-

siały jeszcze poczekać i w 1850 roku otrzymały oficjalne zatwierdzenie Stowarzysze-

nia Szarych Sióstr przez magistrat nyski, a w 1858 roku przez władze kościelne.  

W okresie  kulturkampfu  Siostry  Elżbietanki  nie  zostały  zsekularyzowane  ze

względu na posługę żołnierzom na froncie, którą pełniły niezależnie od wyznania. W

tym czasie wiele zgromadzeń zakonnych uległo kasacie. 

Okresem intensywnego rozwoju Zgromadzenia były lata 1886 -1908. W tym

też czasie przybyły Siostry Elżbietanki do Zielonej Góry. Zgromadzenie rozrastało się

znacznie  liczebnie.  Do zakonu  wstępowało  corocznie  ok.  100  kandydatek.  Siostry

otwierały nowe domy z różnego rodzaju działalnością na Śląsku i poza nim. 

Przed wybuchem II wojny światowej zgromadzenie liczyło 4827 członkiń  w

519 domach. Czas wojny zdecydowanie zmniejszył  liczebnie zakon. Po odzyskaniu

wolności siostry wróciły do swoich domów i wcześniej prowadzonej działalności. Nie-

stety nie trwało to długo, bo już od 1949 roku władze ludowe rozpoczęły przejmowa-

nie prowadzonych przez siostry dzieł. Rozpoczęto od upaństwowienia szpitali, a na-

stępnie przedszkoli, domów dziecka i wszystkich placówek opiekuńczo – wychowaw-

czych. Z domów dziecka wywożono dzieci sprawne, a na ich miejsce zwożono niepeł-

nosprawne ze znacznym i głębokim upośledzeniem. Ostatecznie do roku 1960 usunię-

to siostry ze szpitali oraz przedszkoli, a pozostawiono je tylko w domach pomocy spo-

łecznej  z głęboko upośledzonymi dziećmi i dorosłymi.  Siostry usunięte  z placówek

podjęły prace w parafiach jako katechetki, zakrystianki, prowadziły domy biskupów i

księży.  Tam gdzie  to  tylko  było  możliwe  pracowały wśród  małych  dzieci  w  tzw.
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„Przystaniach” lub „Ochronkach”. Były to przydomowe lub parafialne przedszkola fi-

nansowane z darów dobroczyńców.

Czasy komunizmu to trudny okres w życiu Zgromadzenia. Siostry były areszto-

wane i wywożone do obozów pracy, skrupulatnie i tendencyjnie kontrolowane przez

wszelkie możliwe urzędy. Jednakże nieprzerwanie pełniły służbę w domach pomocy

społecznej, w ambulatoryjnej służbie pielęgniarskiej, wśród dzieci i młodzieży. 

Po upadku komunizmu, wydana ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Kato-

lickiego,  pozwalająca na nauczanie religii i religijne wychowanie dzieci i młodzieży

pozwoliła  siostrom  z  nowym  zapałem podjąć  apostolat.  Elżbietanki,  jako  jedne  z

pierwszych, wróciły do przedszkoli prowadzonych przed 1960 rokiem. Już we wrze-

śniu 1989 roku siostry stanęły przy dzieciach w przedszkolu w Krotoszynie, które jest

do dzisiaj placówką oświatową na prawach publicznych3.

Współzałożycielką Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety była Maria Merkert, która

„przeszła przez życie uczciwie, szlachetnie. Jej czyny mówią o ułożonym trzeźwym po-

glądzie na życie, jej dynamizm wywodzi się z ducha głębokiej wiary (...). Jej świetlana

postać pozostanie aktualna jak długo będzie potrzebna pomoc bratnia, zwłaszcza cier-

piącym i chorym”4. Maria Merkert została beatyfikowana 30 września 2007 roku w

Nysie,  a  jej  dzieło  i  posłannictwo kontynuują  Siostry  Elżbietanki  dzisiaj  na  całym

świecie. Objęły pracą misyjną Brazylię, Boliwię, Paragwaj, Litwę, Ukrainę, Kazach-

stan, Rosję, Czechy i Jerozolimę. We wszystkich domach misyjnych siostry pracują z

dziećmi i młodzieżą

W krajach misyjnych Ameryki Południowej siostry zajmują się ambulatoryjną

pielęgnacją chorych, duszpasterstwem parafialnym, formacją katechetów i młodzieży,

pomocą  ludziom biednym, więźniom, duszpasterstwem i dożywianiem dzieci. Organi-

zują także  kursy robót ręcznych, troska o kaplice parafialne.

Praca misyjna we wschodnich krajach koncentruje się głównie na pracy z dziećmi i

młodzieżą, prowadzeniu domów dziecka, świetlic oraz katechezą.

3 Archiwum Prowincjale Sióstr św. Elżbiety w Poznaniu, Kronika Prowincji (1954 – 1990) s. 258
4 E. Frankiewicz, Matka Maria Merkert, Wrocław 1982
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Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety jest placówką kontemplacyjno – czynną stąd

wiele czasu siostry w swoim życiu poświęcają na modlitwę. Modlitwa jest podstawą

ich pracy apostolskiej i nadrzędnym zadaniem5

1.  2  Placówki  opiekuńczo  –  wychowawcze  prowadzone  przez  Zgromadzenie

Sióstr św. Elżbiety

Siostry Elżbietanki, odpowiadając na potrzeby Kościoła i człowieka na prze-

strzeni lat,  w swoje życie  i  działalność  od początków istnienia Zgromadzenie  mają

wpisaną pracę z dziećmi i młodzieżą. 

Jedną z pierwszych placówek elżbietanek na której siostry podjęły działalność

wychowawczą było miasto Prudnik (1854r.). Tam siostry założyły przedszkole, siero-

ciniec, a później świetlicę dzienną dla dzieci.  Placówki o profilu wychowawczym bar-

dzo szybko powstawały na Śląsku, a później w Wielkopolsce. Do roku 1859 siostry

pracowały w 11 miastach służąc małym dzieciom i sierotom6. Zwiększająca się liczba

nowych  członkiń  Zgromadzania  dawała  możliwości  podejmowania  nowych  dzieł  i

otwierania  nowych  domów.  Oprócz  dobrze  funkcjonującej  opieki  ambulatoryjnej  i

pracy w szpitalach, przedszkolach, sierocińcach siostry rozpoczęły prowadzenie szkół

i  pensji  dla  dziewcząt.  Głównie  prowadziły  szkoły  zawodowe  przyuczając  młode

dziewczęta do prowadzenia domów i szkoły pielęgniarskie. Uczyły gotowania, szycia,

haftu i różnego rodzaju robótek ręcznych.7 Zakonnice swoją działalność rozszerzały

poza granice i tak powstały domy zakonne w krajach Skandynawskich: Szwecji, Nor-

wegii, Danii.

Mimo prześladowań w okresie „kulturkampfu” siostry pracowały bardzo owoc-

nie. Jeżeli uległa oficjalnej kasacji dana placówka to zakonnice potrafiły nawet zdjąć

habit i pracować dalej wśród dzieci w świeckich strojach. Siostry te nadal były zakon-

nicami i należały do Zgromadzenia . Tak było np. w Dusznikach.

Z czasem stało się prawie regułą, że przy nowo powstałym domu elżbietańskim

istniało przedszkole lub inna placówka opiekuńczo – wychowawcza typu żłobek, sie-

5 Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Wrocław 1987, s.
6Opracowano na podstawie s. I. Kokot, Działalność opiekuńczo - wychowawcza, [w]: Nasza przeszłość, red. A.
Scheltz, Kraków 1981, s. 341 - 343
7 Tamże, s. 348 - 349
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rociniec, świetlica, internat. Jeśli siostry nie pracowały we własnych domach, to udzie-

lały się w parafiach prowadząc  katechezę, nauczając religii w szkołach państwowych,

przygotowując dzieci do I Komunii św. Siostry zajmowały się także dziećmi głuchy-

mi, ociemniałymi i upośledzonymi umysłowo8.

 Do pracy w szkołach i  przedszkolach Siostry Elżbietanki  zdobywały odpo-

wiednie kwalifikacje najczęściej w Seminariach Nauczycielskich (Poznań, Grudziądz),

Szkole Nauk Społecznych oraz na kierunkowych studiach wyższych.

Siostry Elżbietanki dbały nie tylko o rozwój umysłowy i duchowy swoich wy-

chowanków, lecz także o ich zdrowie i siły fizyczne prowadząc różnego rodzaju bez-

płatne stołówki.

Zakonnice  pełne  oddania  sprawom  dzieci  nie  zaniedbywały  i  ich  rodziców

wspomagając wszelkimi sposobami.  Biednym dawały odzież,  przyjmowały dzieci  i

dziewczęta z biednych rodzin do szkół za darmo. Ciekawą inicjatywą w okresie mię-

dzywojennym, była praca w stacjach opieki nad matką i dzieckiem, , gdzie siostry pro-

wadziły  akcję  kuchni  mlecznych  tzw.  „kropla  mleka”9.  Stacje  takie  działały  np.  w

Brześciu Kujawskim, Opalenicy, Osiecznej, Sępólnie Krajeńskim.  

Tuż przed wybuchem II wojny światowej  Zgromadzenie liczyło 512 domów

zakonnych w których prowadzono 566 instytucji o profilu opiekuńczo – dydaktyczno

– wychowawczym. W czasie wojny siostry, które nie zostały wywiezione do obozów

pracy, nadal zajmowały się dziećmi. W tym okresie najczęściej ubrane były w strój

świecki10. Niemcy zatrudniali siostry nauczycielki, przedszkolanki, wychowawczynie

do prac najbardziej zagrożonych na utratę zdrowia i życia. Była to praca na oddziałach

zakaźnych, gruźliczych, w domach opieki społecznej dla osób głęboko upośledzonych.

Po II wojnie światowej na zachodzie siostry ponownie objęły szkoły i przed-

szkola. W Polsce zakonnice wróciły do przedszkoli i szpitali, ale nie na długo. W la-

tach 1949 – 1962 usunięto wszystkie elżbietanki z ich własnych zakładów. Zostały one

tylko w 15 Domach Pomocy Społecznej dla dzieci i dorosłych głęboko upośledzonych

i chorych  psychicznie.  Władze  ludowe upaństwowiły  szpitale,  przedszkola,  szkoły.

Siostry przeszły do katechizacji przy parafiach. W niewielu miejscowościach powstały

8 Tamże, s. 355
9 Tamże, s. 361
10 Tamże s. 377
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tzw. ochronki i „przystanie” dla dzieci. Warunki jakie panowały w tych placówkach

były trudne. Brakowało zabawek, pomocy dydaktycznych, było bardzo mało miejsca,

a mimo to rodzice chętnie oddawali swoje pociechy pod opiekę sióstr11. 

Po roku 1989 siostry odzyskały niektóre z zabranych im własności i wróciły,

tam gdzie to było tylko możliwe, do działalności jaką pierwotnie prowadziły. Pierw-

szym przedszkolem w „nowych czasach” odzyskanym przez elżbietanki była placów-

ka w Krotoszynie. Funkcję dyrektorki placówki objęła s. Samuela Werbińska obecna

Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. W kolejnych latach zakonni-

ce odzyskiwały utracone mienie. 

Obecnie na terenie Polski elżbietanki prowadzą 18 przedszkoli, 3 ochronki, 6

Domów Pomocy Społecznej dla Dzieci, 5 Ośrodków Wychowawczych, 1 Ośrodek Re-

habilitacyjno – Wychowawczy i  3 Domy Dziecka, 3 świetlice dziennego pobytu12.

Siostry przyjmują także na stancje studentki i dziewczęta szkół średnich.

„Coraz bardziej postępująca dechrystianizacja społeczności oraz występujące

coraz częściej  rozbicie rodzin daje siostrom szerokie pole działalności  wymagające

poważnego zaangażowania apostolskiego w dziedzinie  wychowania dzieci  w przed-

szkolach, przystaniach dziecięcych, świetlicach dziennych, domach dziecka, zakładach

wychowawczych i szkołach.”13

1.3 Charakterystyka działalności opiekuńczej, wychowawczej, rehabilitacyjnej i

terapeutycznej placówki Sióstr Elżbietanek w Zielonej Górze14

Siostry Elżbietanki od ponad 125 lat nieprzerwanie mieszkają i pracują w Zielo-

nej Górze. Są mocno wpisane w krajobraz miasta i życie społeczeństwa. Zielonogórza-

nie w czasach reżimu komunistycznego nazywali budynek Sióstr przy Placu Powstań-

ców Wlkp. „ELŻBIETANKI”. Młodsi mieszkańcy, nie kojarzyli nazwy z siostrami za-

konnymi.  Elżbietanki  zawsze  służyły  ludności  jako pielęgniarki,  katechetki,  przed-

szkolanki i tak jest do dziś.

11 Archiwum Prowincjale Sióstr św. Elżbiety w Poznaniu, Kronika Sióstr Elżbietanek (1945-1953) i (1954-1990)
12 Schematyzm Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Rzym 2007
13 Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Rzym 1987 r. s. 57
14 Opracowano na podstawie kronik domowych Sióstr Elżbietanek w Zielonej Górze t. I, II, III obejmujących
lata 1905 – 1985. Kronika t. I została przetłumaczona z języka niemieckiego przez s. Symplicję Koszałka
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Trzy Siostry Elżbietanki w 15 sierpnia 1882 roku przybyły do Zielonej Góry.

Od początku zajęły się ambulatoryjną opieką  nad chorymi. Rok później zajmowały

się 121 chorymi różnych wyznań. W 1885 roku ukończyły budowę domu zakonnego.

Równocześnie  założyły przedszkole.  Na temat  losów prowadzonej  przez zakonnice

ochronki wiadomo niewiele. W Archiwum Państwowym w Starym Kisielinie, jak do-

wiadujemy się z relacji dyrektora, znajduje się wzmianka, że  placówka powstała, nie

ma jednak szczegółowych informacji jakie były jej dalsze losy. Ochronka była prowa-

dzona w budynku obok nowo wybudowanego zakonu.

Od początku pobytu sióstr w Zielonej Górze jednym z celów było założenie

szpitala. By móc osiągnąć cel Siostry Elżbietanki powołały Fundację św. Jana, która

zbierała pieniądze na jego powstanie. Przez kolejne lata dzięki staraniom i aktywności

zakonnic dobudowano środkową część budynku z kaplicą domową. W tej części zna-

lazło się miejsce na dom starców i hospicjum.

W 1927 roku otwarty i poświęcony został nowy szpital do którego przyjmowa-

no wszystkich chorych bez względu na wyznanie. Sytuacja sióstr znacznie pogorszyła

się w 1936 roku. Wielki wpływ na tę zmianę miała zawierucha polityczna, która do-

tknęła Europę. Szpital przeszedł pod jurysdykcję miasta. Zmniejszone zostały dotację

na opiekę szpitalną. W myśl rozporządzenia Rzeszy przekształcono szpital na wojsko-

wy i tak już zostało do końca II wojny światowej.

W tym czasie,  podobnie jak w latach poprzednich siostry oprócz pielęgnacji

chorych we własnym szpitalu spieszyły z pomocą chorym w ich własnych domach i

dzieciom w przedszkolu.

Po II wojnie światowej, mimo braku środków finansowych i materialnych sio-

stry z pomocą ludzi dobrej woli przystąpiły do renowacji całego obiektu. Już 16 lipca

1946 roku w Uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej nastąpiło poświęcenie całkowicie

odnowionej kaplicy i oddanie parteru oraz I piętra dal chorych. W 1947 roku szpital

już  całkowicie  wyremontowany gotowy był  na przyjmowanie  chorych.  W tym też

roku otwarto przedszkole przy kościele parafialnym św. Jadwigi. Dziećmi w tej pla-

cówce zajęły się Siostry Elżbietanki.

Czasy powojenne to czasy rozwijającego się reżimu komunistycznego. W 1949

roku Powiatowy Związek Samorządu terytorialnego w Zielonej Górze przejął komi-
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syjnie w bezpłatne użytkowanie szpital sióstr, budynki gospodarcze i ogród. Próbowa-

no także przejąć pomieszczenia klauzury, jednakże decyzją Ministerstwa Administra-

cji Publicznej pozostawiono klauzurę zakonnicom i pozwolono im pracować nadal na

swych stanowiskach w szpitalu.  Zmieniono jednakże przełożoną  pielęgniarek,  którą

dotychczas była elżbietanka s. Symplicja Koszałka.

Dnia 30 maja 1960 roku był dniem tragicznym w skutki dla mieszkańców Zie-

lonej Góry i sióstr. W zielonogórskim Domu Katolickim miał miejsce incydent pole-

gający na obronie przez mieszkańców budynku w którym uczyły się  dzieci  religii.

Dom Katolicki mimo zaciętego oporu ludzi został przejęty przez władze państwowe.

Wkrótce po tym przykrym wydarzeniu władze wojewódzkie wydały zarządzenie, „że

wszystkie siostry pracujące na terenie szpitala muszą być zwolnione z pracy jako wy-

nagrodzenie za skandal w Domu Katolickim”15.

„Dnia 4 czerwca 1962 roku przyszła kolej na następne zwolnienia. S. Gloriosa

Bilicka i s. Sabina Knapik otrzymały wymówienie pracy od Zrzeszenia Caritas z sie-

dzibą w Gorzowie Wlkp. Z trzymiesięcznym wymówieniem i Władze Oświatowe przeję-

ły tę placówkę od Caritas”16.

Siostry Elżbietanki od 1960 roku zajęły się katechezą w parafii, zakrystią, biu-

rem parafialnym i nadal ambulatoryjną opieką nad chorymi. Część sióstr przeniesiono

na inne placówki. Był to czas bardzo trudny dla Kościoła i Zgromadzenia.

Elżbietanki lata 1960 – 1992 nazywają „niewolą domu”. W tym czasie zlikwi-

dowano szpital i w budynku powstały specjalistyczne przychodnie wojewódzkie. Bu-

dynek ulegał po raz kolejny dewastacji. Zamykano kolejne piętra ze względów bezpie-

czeństwa.

Kiedy po roku 1989 sytuacja polityczna uległa zmianie zaistniała możliwość

odzyskania budynku. W 1992 roku siostry rozpoczęły starania o zwrot własności. Zde-

wastowany  budynek  zwrócono  prawowitym  właścicielkom  19  października  1992

roku.

W 1993 roku Siostry Elżbietanki rozpoczęły generalny remont budynku. Na po-

moc państwa nie można było liczyć, ale zakonnice jak to już wcześniej pokazały pod-

15 Kronika domowa Sióstr Elżbietanek, Zielona Góra t. I., s. 39
16 Tamże, s. 41
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jęły się trudu renowacji budynku i przystosowania go do potrzeb osób niepełnospraw-

nych17. 

Po odzyskaniu budynku, władze miasta i kurator oświaty zaproponowali  sio-

strom utworzenie ośrodka szkolno – wychowawczego. Projekty generalnego remontu

były ukierunkowane na szkołę i internat dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej fi-

zycznie i intelektualnie. W trakcie trwania remontów w mieście została otwarta szkoła

integracyjna i istniała wcześniej szkoła specjalna więc nie było potrzeby organizowa-

nia kolejnej szkoły w mieście. Siostry podjęły decyzję o utworzeniu internatu dla dzie-

ci i młodzieży niepełnosprawnej fizycznie w normie intelektualnej. W niewielu mia-

stach Polski funkcjonowały takie ośrodki. Była to nowość na rynku edukacyjnym. Bu-

dynek został w pełni przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach,

przy chodzikach, o kulach i chodzących bez używania środków ortopedycznych ale

wymagających ciągłej rehabilitacji. 

Remonty trwały do września 1995 roku. Kiedy 4 września został otwarty Ośro-

dek dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo elżbietanki nie myślały,  że

ponownie wpiszą się życie zielonogórzan. O powstałym internacie szybko rozeszła się

wiadomość w różne strony województwa i całej Polski. W pierwszym roku działalno-

ści zamieszkało 14 młodych niepełnosprawnych osób z różnego rodzaju schorzeniami.

Były to dzieci uczęszczające18 do szkoły podstawowej, młodzież szkół średnich oraz

uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej. Wszyscy oni pochodzili z okolicznych miej-

scowości.  W drugim roku istnienia ośrodka zdecydowaną większość stanowiła mło-

dzież szkół średnich i studenci z całej Polski19. Do dzisiaj w ośrodku przebywają mło-

dzi  ludzie,  którzy wierzą,  że niepełnosprawność  nie  jest  przeszkodą  do osiągnięcia

sukcesu w życiu. Starają się zdobywać wiedzę i umiejętności, a także tytuły naukowe,

każdy na miarę swoich możliwości fizycznych i intelektualnych. Na przestrzeni 14 lat

działalności placówki wielu wychowanków ukończyło szkołę średnią, zdobyło wyższe

wykształcenie, uzyskało tytuł doktora, założyło rodziny czy też czynnie włączyło się

w życie społeczne i polityczne.  Siostry z wieloma wychowankami utrzymują  nadal

kontakty, śledzą koleje ich życia, uczestniczą w ważnych momentach ich życia. 

17 Kronika Ośrodka Rehabilitacyjno Wychowawczego, Zielona Góra (1995 – 2005), s. 4
18 Kronika Ośrodka Rehabilitacyjno Wychowawczego, Zielona Góra (1995 – 2005), s. 9
19 Dziennik zajęć pozalekcyjnych. Rok szkolny 1996/1997
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Zdecydowana większość wychowanków ośrodka to osoby z Mózgowym Pora-

żeniem Dziecięcym i młodzież po wypadkach z uszkodzonym rdzeniem kręgowym.

Do internatu trafiają także osoby z dystrofią mięśni i stwardnieniem rozsianym, prze-

pukliną oponowo – rdzeniową, chorobami onkologicznymi utrudniającymi samodziel-

ne poruszanie się  oraz niewidomi, niedowidzący i słabo słyszący.  Wszyscy wycho-

wankowie są w normie intelektualnej i z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjal-

nego.

W placówce dużą wagę przykłada się do estetyki pomieszczeń i przystosowania

ich do potrzeb niepełnosprawnych wychowanków. Pokoje w internacie są również ko-

lorowe i wyposażone w meble pokojowe. Łazienki są  przystosowane w podobnym

sposób jak łazienki domowe. Dzieci i młodzież po ukończeniu edukacji, czy też pew-

nego jej etapu wraca do domów i musi być przygotowana do funkcjonowania w życiu

codziennym, dlatego wyposażenie jest podobne jak w środowisku rodzinnym. Więk-

szość czasu wychowankowie spędzają w pokojach mieszkalnych. Tam też się uczą. Na

piętrze znajduje się także sala telewizyjna i pokój komputerowy. Większa część mło-

dzieży korzysta z własnych laptopów. 

Głównym celem placówki jest, aby młodzież po ukończeniu nauki szkolnej po-

przez kompleksową rehabilitację gotowa była do podejmowania odpowiedzialnych de-

cyzji,  do  akceptacji  własnej  osoby.  Ambicją  personelu  jest,  aby   wychowankowie

wkroczyli w dorosłe życie jako pełnowartościowi i dojrzali ludzie.

Po reformie  służby zdrowia  w 1999 roku,  nie  było  możliwości  zapewnienia

młodzieży niepełnosprawnej rehabilitacji na terenie budynku, dlatego siostry postano-

wiły utworzyć zakład rehabilitacji. W pierwszych latach działalności usługi rehabilita-

cyjne świadczone były przez ZOZ miejski, a po reformie służby zdrowia siostry otwo-

rzyły zakład rehabilitacji, którego organem prowadzącym i założycielskim jest Zgro-

madzenie Sióstr św. Elżbiety. Placówka jest wyposażona w nowoczesny sprzęt. Przy

zakupie sprzętu brano,  w pierwszej  kolejności,  pod uwagę  potrzeby wychowanków

ośrodka. W rehabilitacji siostry zatrudniały na początku dwie rehabilitantki, z których

jedna służyła pomocą podopiecznym na terenie internatu. Młodych ludzi rozpoczyna-

jących samodzielną „wędrówkę” edukacyjną należało nauczyć podstawowych czynno-

ści samoobsługowych typu: toaleta, kąpanie, ubierania, przesiadanie z wózka, samo-
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dzielne poruszanie po mieście. Należy w tym miejscu przypomnieć, że były to lata 90-

te, gdzie dopiero niepełnosprawni zaczynali samodzielnie funkcjonować na rynku pra-

cy, a więc też i edukacyjnym. Rolą wychowawców było i jest uczenie samodzielności

w  podejmowaniu  decyzji,  organizacji  czasu  przeznaczonego  na  naukę,  rekreację  i

czynności higieniczne. Dzisiaj z rehabilitacji może korzystać każdy wychowanek, któ-

ry ma skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty. Oprócz tego dla dzieci przed-

szkolnych dwa razy w tygodniu rehabilitantka prowadzi ćwiczenia korekcyjne.

Obecnie z rehabilitacji u „ELŻBIETANEK” oprócz wychowanków korzystają

pacjenci z terenu całego miasta. Zakład jest wyposażony w nowoczesny sprzęt. Pracu-

jąca w nim kadra jest fachowo przygotowana, wykształcona. Zakład posiada certyfikat

Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. 

Misja  placówki  jest  ukierunkowana  na świadczenie  pomocy pacjentom przy

jednoczesnym stworzeniu atmosfery serdeczności , spokoju i stabilności. Personel

pragnie każdemu pacjentowi poświęcić tyle czasu, aby oprócz oczekiwań związanych

z leczeniem ciała, uleczyć także jego duszę20. 

Przy dobrze funkcjonujących dwu placówkach w 2001 roku powstało przed-

szkole jako nowe dzieło prowadzone przez Siostry Elżbietanki. Jest ono odpowiedzią

na prośby rodziców,  którzy przyprowadzali  dzieci  na  rehabilitację.  Wychodząc na-

przeciw ich potrzebom zakonnice otworzyły przedszkole dla dzieci z niepełnospraw-

nością sprzężoną. Do przedszkola uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektu-

alną, z Mózgowym Porażeniem dziecięcym, Zespołem Downa, autyzmem, przepukli-

ną oponowo – rdzeniową. Wychowankami są także dzieci, które nie posiadają orze-

czenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ale mają wystawioną opinię z poradni psy-

chologiczno - pedagogicznej o wspomaganiu rozwoju. Są to dzieci z ADHD, opóźnio-

nym rozwojem mowy lub trudnościami adaptacyjnymi w przedszkolu masowym. 

Duża powierzchnia przedszkola, pozbawiona barier architektonicznych pozwala

dzieciom na swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń. Jak w całym budynku, tak-

że i w pomieszczeniach przedszkolnych, szczególną uwagę przywiązuje się do estety-

ki, wyglądu i wyposażenia pomieszczeń. Codziennie prowadzona jest dokumentacja

oceny sal przedszkolnych. Przedszkole wyposażone jest w bezpieczne meble zakupy-

20 Księga Jakości Zakładu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego „ELŻBIETANKI”, wyd. 2, Zielona Góra 2004, s. 8
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wane jedynie w firmach, które posiadają atesty bezpieczeństwa. Meble dobrane są ko-

lorystycznie i funkcjonalnie. Dzieci mają swobodny do nich dostęp i możliwość samo-

dzielnego z nich korzystania. W placówce znajdują się między innymi różnorodne ką-

ciki tematyczne wyposażone w odpowiednie pomoce i materiały dydaktyczne, do któ-

rych dzieci mają nieograniczony dostęp. Dzieci mają również dostęp do komputerów.

Ilość pomieszczeń pozwala na bardzo indywidualny przebieg zajęć. Dzięki temu dzie-

ci mogą eksperymentować, badać i poznawać otaczający świat według własnych po-

trzeb i zainteresowań.

Każdy pokój w placówce przeznaczony jest do specyficznych potrzeb przed-

szkolaków. Dwie sale zajęć wyposażone, w taki sposób aby służyć  jako „jadalnia”,

sala zajęć  plastyczno – technicznych,  a także zajęć  indywidualnych.  W salach tych

dzieci mają szufladki przeznaczone na swoje przybory oraz drobne zabawki zwłaszcza

manualno – konstrukcyjne tj. różnego typu klocki, układanki, puzzle, przekładanki.

W sali ciszy znajdują się cztery łóżeczka, domek lustrzany i mały kącik z bajka-

mi.  W przedszkolu w harmonogramie dnia nie ma miejsca na leżakowanie, jednak w

sali tej dzieci mają możliwość odpoczynku, wyciszenia się w miarę indywidualnych

potrzeb i chęci. Często również pomieszczenie to jest wspólnym miejscem odpoczyn-

ku po posiłkach.

Większą część czasu w przedszkolu wychowankowie wspólnie spędzają bawiąc

się w sali zabaw. Jest to jedna z większych sal w placówce. Wyposażona jest w kąciki

zainteresowań (kącik kuchenny, majsterkowicza, fryzjerski, lekarski oraz kącik lalek),

w samochody, kącik wypoczynkowy oraz sprzęt medialny (telewizor, wideo, kino do-

mowe). Również wszechstronny korytarz jest wykorzystany. Znajduje się na nim wy-

stawa przestrzennych prac dziecięcych, kącik przyrodniczy, akwarium, klatka z szyn-

szylem. Na ścianach wiszą gazetki, tabla oraz certyfikaty i podziękowania.

Łazienka dostosowana do potrzeb dzieci wyposażona jest w regulowane umy-

walki, uchwyty ułatwiające poruszanie się i utrzymanie równowagi, przewijak (poło-

wa dzieci jest pampersowana). W razie potrzeby łazienka posiada także alarm.

W kuchence przedszkolnej odbywają się cotygodniowe zajęcia kuchenne. Jest

ona odpowiednio wyposażona w sprzęt kuchenny i bezpieczne meble.
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Przedszkole jest placówką katolicką i stąd kieruje się specyficzną misją która

brzmi: „swoim życiem i działalnością pragniemy naśladować Chrystusa w Jego odda-

niu sprawom Rodziny i jak On pochylać się nad ludźmi w potrzebie”21.

W dążeniu do stałego doskonalenia i spełnienia wymagań związanych z działal-

nością opiekuńczą, edukacyjną, wychowawczą, rehabilitacyjną i terapeutyczną w pla-

cówce przyjęto politykę jakości. Przedszkole posiada certyfikat Systemu Zarządzania

Jakością ISO 9001:2000.

W celu zapewnienia realizacji dzieciom i młodzieży kompleksowej rehabilitacji

Siostry Elżbietanki otworzyły od września 2009 roku pracownie terapeutyczne. Dzięki

pracy terapeutycznej wychowankowie mają możliwość rozwijania w ciekawy sposób

swoich zdolności, umiejętności i pogłębiania wiedzy. Część pracowni powstało dzięki

projektowi Ministerstwa Edukacji na zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży ze specjal-

nymi  potrzebami edukacyjnymi.  Są  to pracownie:  Tomatisa,  Biofeedbacka,  logope-

dyczna, Montessori. Oprócz tego wychowankowie mogą korzystać z sali doświadcza-

nia świata, sauny,  fotela do masażu oraz poprawiać  koncentrację  uwagi za pomocą

urządzenie mindball i avs.

Terapia Metodą  Tomatisa polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego

materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki. W metodzie prof. Tomatis wyko-

rzystał  muzykę  poważna  muzykę  Mozarta,  chorały  gregoriańskie  i  dźwięki  mowy

ludzkiej np. głos matki. 

Biofeedback umożliwia trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i

uzyskania  kontroli  nad procesami fizjologicznymi  zachodzącymi  w naszym organi-

zmie.

W pracowni Montessori każde dziecko traktowane jest indywidualnie, pracuje

własnym tempem i  z materiałem,  który samo wybierze.  Pomoce  zawsze prowadzą

dziecko od konkretu do abstrakcji, od zagadnień łatwiejszych do trudniejszych, umoż-

liwiają dziecku samokontrolę. W myśl zasady „Pomóż mi zrobić to samemu” nauczy-

ciel jest przewodnikiem i doradcą  a jego zaangażowanie zależy od potrzeb i samo-

dzielności dziecka.

21 Księga Jakości Przedszkola Sióstr św. Elżbiety, wyd. 1, Zielona Góra 2004, s. 7
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Pracownia logopedyczna jest wyposażona w multimedialne programy i systemy

pracy z dzieckiem, które służą do prowadzenia zajęć logopedycznych  dzieci z zabu-

rzeniami mowy np. jąkanie jak i dzieci nie słyszących lub niedowidzących. Oprócz

głównych programów w sali znajduje się szereg pomocniczych programów edukacyj-

nych, które są bardzo ciekawą formą pracy z dziećmi.

Sala doświadczania świata jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wy-

posażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem te-

rapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprę-

żenie, relaks i wyciszenie. Odbiorcami tego typu terapii są osoby z różnego rodzaju

niepełnosprawnościami i deficytami.

Atrakcją dla dzieci i młodzieży jest sucha sauna z fototerapią. Każdy niepełno-

sprawny wychowanek ma możliwość  korzystania z tej formy odnowy biologicznej.

Dzieci, których rodzice wyrazili zgodę korzystają z sauny dwa razy w tygodniu pod

okiem nauczycielek i opiekunek. Młodzież może korzystać tyle razy ile zechce, wy-

starczy, że zgłosi wychowawcy chęć korzystania.

Praca z dziećmi i młodzieżą wymaga różnych metod, aby do każdego trafić in-

dywidualnie. Każdy z wychowanków ma prawo brać udział w każdej terapii. Nigdy

też do końca nie wiadomo, która z metod jest najskuteczniejsza.

Najnowszym dziełem prowadzonym przez elżbietanki jest „okno życia”. Okno

życia to miejsce, w którym matki mogą anonimowo pozostawiać nowonarodzone dzie-

ci, nie narażając ich na niebezpieczeństwo. Pozostawione dziecko trafia do szpitala na

badania, a potem do rodzinnego pogotowia opiekuńczego, a następnie do adopcji.

Siostry Elżbietanki  w czasach współczesnych zajmują się człowiekiem od na-

rodzenia do późnej starości, a więc od dziecka pozostawionego w oknie życia poprzez

przedszkolaki, dzieci starsze, młodzież, aż po osoby starsze, które chętnie korzystają z

rehabilitacji u elżbietanek ze względu na dogodne położenie budynku w centrum mia-

sta.
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ROZDZIAŁ II  SPECJALNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHO-

WAWCZE  DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY  NIEPEŁNOSPRAWNEJ  W

UJĘCIU TEORETYCZNYM     

System oświaty w Polsce zapewnia każdemu obywatelowi realizację prawa do

kształcenia oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednio do

wieku i osiągniętego rozwoju. Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej zapewnia do-

stęp do wszystkich typów szkół w zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i edukacyj-

nymi oraz predyspozycjami. W systemie oświaty niepełnosprawnym uczniom umożli-

wia się realizowanie zindywidualizowanego procesu kształcenia przez stosowanie od-

powiednich form, metod i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych22.

2.1 Placówki specjalne i integracyjne

Eduard Seguin ponad 150 lat temu zajmując się problematyką dzieci i młodzie-

ży niepełnosprawnej intelektualnie powiedział: ”Oczekując na to, by medycyna potra-

22 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., art. 1, pkt. 1 i 5
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fiła wyleczyć, będziemy się starali zrobić wszystko, by dzieci niepełnosprawne modły

skorzystać z dobrodziejstw wychowania23”. Było to w połowie XIX wieku. W dzisiej-

szych czasach medycyna zrobiła ogromny postęp i dzieci już okresie prenatalnym są

poddawane leczeniu. Jednakże wciąż mamy rodzące się dzieci niepełnosprawne, mło-

dych ludzi ulegających różnego rodzaju wypadkom. Wiele zdiagnozowanych chorób

znane jest tylko z objawów i tak też są one leczone. Wciąż więc są aktualne słowa Se-

guina,  aby w sposób szczególny zajmować  się  niepełnosprawnymi  dając im możli-

wość kształcenia, opiekę i wychowanie.

Na przestrzeni lat  stosunek społeczeństw do osób niepełnosprawnych  ewalu-

ował od eliminowania ich po zamykanie w specjalnych zakładach nazywanych inter-

natami do zapewnienia im edukacji i rehabilitacji w środowisku otwartym.

W Polsce od 1961 roku zaczęto tworzenie klas specjalnych przy szkołach maso-

wych. Były to pierwsze kroki ku tworzeniu szkolnictwa specjalnego. Wielokrotnie w

ustawodawstwie wracano do tematu organizowania nauczania dzieci i młodzieży z od-

chyleniami od normy. W największym skrócie można powiedzieć, że „zmiany prowa-

dziły od nienormalności do normalności, od bierności do aktywności, od izolacji do

integracji”24.  W czasach obecnych szczególny nacisk położono w szkolnictwie spe-

cjalnym na wychowanie do brania odpowiedzialności całkowitej lub częściowej za po-

dejmowane decyzje, nawet te najmniejsze.

Obowiązującym aktem prawym w państwie polskim gwarantującym właściwą

opiekę  specjalistyczną  dziecku niepełnosprawnemu jest  Ustawa o systemie oświaty.

Zakłada się w niej „dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości

psychofizycznych uczniów, możliwości  korzystania z opieki psychologicznej i specjal-

nych form pomocy dydaktycznej”25.  Poszczególne rodzaje form kształcenia przezna-

czone są dla dzieci i młodzieży w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Dzieci te mogą korzystać z:

- przedszkoli specjalnych i integracyjnych,

- szkół specjalnych podstawowych, gimnazjów, zawodowych,

- szkół przysposabiających do pracy zawodowej,

23 J. Głodkowska, Poznanie ucznia szkoły specjalnej,  Warszawa 1999, s. 5
24 J. Zabłocki, Dziecko niepełnosprawne. Jego rodzina i edukacja, Warszawa 1999, s. 26
25 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, art. 1, pkt. 4
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- ośrodków szkolno – wychowawczych,

- kształcenia zintegrowanego,

- nauczania indywidualnego,

- specjalnych ośrodków wychowawczych26.

Dzieci  niepełnosprawne z orzeczeniem o potrzebie kształcenia  specjalnego z

poradni psychologiczno – pedagogicznej,  które ukończyły szósty rok życia  „muszą

obowiązkowo uczęszczać do zerówki, czyli odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

(...) Siedmioletnim dzieciom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie można odro-

czyć  obowiązek  szkolny do 10 roku życia, a każdy następny rok edukacji  wydłużyć

przynajmniej o jeden rok”27.

Obecnie funkcjonują przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych: niewidomych i słabo

widzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, auty-

stycznych,  z dysfunkcjami ruchu, niepełnosprawych z różnymi sprzężeniami i prze-

wlekle chorych. Wszystkie te dzieci wymagają specjalnych form i metod wychowania,

opieki, rehabilitacji i terapii. W zależności od potrzeb i warunków przedszkola mogą

być  zorganizowane  jako placówki  samodzielne  lub z  internatami  i  wtedy nazwane

ośrodkami szkolno – wychowawczymi lub jako integracyjne. 

Niepełnosprawność nie powinna być powodem izolowania, tworzenia zamknię-

tych grup bądź odrzucenia. Stąd też bierze się idea integracyjnego kształcenia. U pod-

staw integracji  leży twierdzenie,  że każdy człowiek ma prawo do pełnego rozwoju

swojego potencjału psychofizycznego i duchowego. Jedno z postanowień Konwekcji o

prawach dziecka mówi, że „Dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne winno

mieć  zapewnione  normalne  życie  w  warunkach  zabezpieczających  jego  godność,

umożliwiających osiąganie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w

życiu społecznym”28.

Duże  znaczenie  dla  prawidłowego  rozwoju  dzieci  niepełnosprawnych  mają

kontakty ze sprawnymi rówieśnikami. Dzięki tym kontaktom dziecko uczy się funk-

cjonowania w kręgach osób zdrowych, racjonalnej oceny własnych możliwości i ogra-

niczeń. Dziecko niepełnosprawne dzięki kontaktom z niepełnosprawnymi uczy się go-

26 B. Cytowska, Drogi edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie” Wrocław 2002, s.37
27 S. Sadowska, Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim..., s. 19
28 Konwencja o Prawach Dziecka, art. 25, pkt. 1
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dzić ze swoją sytuacją zdrowotną i jej skutkami. Uświadamia sobie, że jego sytuacja

nie jest czymś wyjątkowym, że inni pomimo podobnych ograniczeń pokonują bariery,

odnoszą sukcesy, podejmują walkę i czasami w niej przegrywają. Przebywanie dzieci

niepełnosprawnych w grupie rówieśniczej ze sprawnymi przynosi korzyści także i tym

drugim. Uczą się oni tolerancji, opiekuńczości,  pozytywnych reakcji na odmienność

innych osób. „Przedszkole specjalne pracuje na podstawie obowiązującego programu

wychowania w przedszkolu masowym, odpowiednio modyfikowanym i dostosowanym

do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci zdrowych i niepełnosprawnych”29.

Integracja jest formą  edukacji wspólną  dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych, a

tym samym rozwinięciem między tymi dziećmi pozytywnych więzi emocjonalnych.

Do placówek specjalnych trafiają dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia

specjalnego. Pojęcie „specjalne potrzeby edukacyjne” odnosi się do wszystkich dzieci

i osób młodych, których potrzeby wynikają z niepełnosprawności. Potocznie przyjęło

się, że są to dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i faktycznie, to one stanowią

zdecydowaną większość uczniów szkół specjalnych i ośrodków szkolno wychowaw-

czych. Odmiennym typem placówki, choć zbliżonym do ośrodków szkolno – wycho-

wawczych są specjalne ośrodki wychowawcze. W placówkach tych przebywają dzieci

i młodzież z orzeczeniem i różnymi rodzajami niesprawności. 

Specjalne ośrodki wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży, które

wymagają stosowania specjalnej opieki wychowawczej i zajęć rewalidacyjnych, tera-

peutycznych i rehabilitacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub

zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Specjalny ośrodek wychowawczy zapew-

nia:

- wspomaganie rozwoju wychowanka przez podejmowanie działań w zakresie opieki

wychowawczej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i rewalidacyjnej,

- realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza ośrodkiem,

- wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczej i

edukacyjnej, w tym w rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych moż-

liwości dzieci i młodzieży,

29 S. Guz, Edukacja przedszkolna w okresie przemian, Warszawa 1996, s. 87
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- pomoc, we współpracy ze szkołą, do której uczęszcza wychowanek, w planowaniu

jego kariery edukacyjnej i zawodowej30.

W ośrodku należy stworzyć dzieciom i młodzieży specjalne warunki materialno

- bytowe i organizacyjne potrzebne do właściwego przebiegu procesu kształcenia i so-

cjalizacji.

2. 2 Podstawowe funkcje specjalnych placówek opiekuńczo - wychowawczych

Praca opiekuńczo – wychowawcza, dydaktyczna i rewalidacyjna w placówkach

specjalnych opiera się na następujących założeniach:

- każde dziecko posiada swoiste uzdolnienia i braki,

- sprawność ruchowa, dojrzałość społeczna ulegają poprawie w wyniku oddziaływań

stymulujących uwarunkowanych czynnikami indywidualnymi i społecznymi,

- wczesne rozpoczęcie oddziaływania rewalidacyjnego, kompleksowej rehabilitacji, te-

rapii zapewnia lepsze rezultaty w rozwoju psychofizycznym wychowanków31.

2.2.1 Funkcje, cele i zadania specjalnego przedszkola

Przedszkole specjalne, jak wcześniej wspomniano, pracuje na podstawie obo-

wiązującego programu wychowania w przedszkolu masowym, odpowiednio zmodyfi-

kowanego i dostosowanego do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci  niepełno-

sprawnych. 

Głównym zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom opieki oraz wszech-

stronnego rozwoju psychofizycznego i społecznego, a przez to przygotowanie do doj-

rzałości szkolnej.  W przedszkolu należy stworzyć  takie warunki materialne, wycho-

wawcze i emocjonalne, by dziecko mogło w pełni rozwijać się intelektualnie, emocjo-

nalnie, poznawczo i społecznie w warunkach odpowiednich dla zdrowia i potrzeb wy-

nikających z wieku dziecka. Organizując edukację dzieci należy pamiętać, że podsta-

wową formą aktywności dziecięcej jest zabawa. W niej tkwi ogromny potencjał roz-

wojowy, gdzie dziecko przekracza swoje aktualne możliwości i wkracza w strefę naj-

30 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegó-

łowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wy-

sokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, art. 35 - 36
31 J. Wyczesany, Pedagogika upośledzonych umysłowo. Wybrane zagadnienia, Kraków 2002, s. 117-120 
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bliższego rozwoju. Zabawa zaspokaja najważniejsze potrzeby dziecka takie jak ruchu,

działania, kontaktów społecznych, badania i poznawania świata. Daje dziecku odprę-

żenie, wypoczynek, umożliwia odreagowanie przykrych emocji, pozwala na rozwija-

nie wyobraźni, kreację dziecięcego świata i wszechstronny rozwój32.

           Następnym, nie mniej ważnym zadaniem przedszkola jest wyrównywanie

wszystkich deficytów rozwojowych u dzieci, by mogły podjąć naukę w szkole z suk-

cesem. Należy zorganizować w taki sposób pracę korekcyjno-wyrównawczą, by prze-

biegała dla dziecka niezauważalnie i nie dawała poczucia „bycia gorszym”. 

Kolejnym zadaniem wynikającym z pracy w przedszkolu jest kształtowanie po-

stawy moralnej dziecka, nauczenie rozróżniania dobra i zła, poczucia sensu i wartości

życia. Kształtowanie osobowości od najmłodszych lat wpływa na późniejsze funkcjo-

nowanie  człowieka.  W procesie  wychowania  w przedszkolu włącza się  także takie

wartości  jak  dobra  i  kultura  narodowa,  poczucie  tożsamości  narodowej  i  wartości

ogólnoludzkie.

Przedszkole jako pierwsza w życiu dziecka instytucja edukacyjna ma do speł-

nienia określone funkcje, które obejmują szeroko pojętą opiekę nad zdrowiem, bezpie-

czeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie i przygo-

towanie  do  szkoły oraz  pomoc rodzicom pracującym w zapewnieniu  ich dzieciom

opieki wychowawczej33.

Rosnąca w ostatnich latach ranga wychowania przedszkolnego w procesie edu-

kacji człowieka powoduje, że modyfikują się jej cele i zadania, stosownie do potrzeb i

wymagań współczesnego świata oraz wiedzy naukowej  o procesach rozwoju i efek-

tywnych sposobach uczenia się - nauczania34. W polskim systemie oświaty coraz czę-

ściej docenia się rolę przedszkola w edukacji dzieci i dostosowuje się podstawy pro-

gramowe do aktualnie zmieniających się potrzeb społeczeństwa.

W dniu 23 grudnia 2008 Minister Edukacji Narodowej określił nową podstawę

programową dla przedszkoli, która w przejrzysty sposób ukazuje jego cele, zadania i

funkcje. Obowiązywała ona będzie od nowego roku szkolnego 2009/201035. Niestety

32 W. Pomykało, Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1997, s. 637-640
33 Rozporządzenie Ministra Edukacji i sportu z dnia 26 lutego 2002r. Zarządzenie nr 1 opublikowane w Dz.U.
2002r. nr 51, poz. 458
34 J. Lubowiecka, Funkcje i zadania współczesnego przedszkola, w: Wychowanie w Przedszkolu, 2006/ nr1, s. 5
35 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 2 grudnia 2008r. Zarządzenie nr 1 opublikowane w Dz. U. 2009r. nr
4, poz. 17
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nie ma takiej podstawy dla dzieci przedszkolnych z orzeczonymi specjalnymi potrze-

bami edukacyjnymi.

W literaturze spotykamy różne spojrzenie na funkcje przedszkola. Jedne z nich

są bardzo rozbudowane, szczegółowe inne ogólne. 

Do podstawowych funkcji określonych w podstawie programowej należą: funk-

cja opiekuńcza, wychowawcza, wyrównawcza i społeczna, które są ze sobą integralnie

powiązane, jedna warunkuje drugą i wszystkie razem składają  się na efekty działalno-

ści przedszkola. Główną  funkcją  tego  typu  placówek  jest  funkcja  opiekuńcza.

Czynności opiekuńcze są wplecione w proces wychowania i wyrażają się stosunkiem

nauczycielki do dzieci, obejmują różne sytuacje związane z ich trybem życia zabawa-

mi i zajęciami. Nauczycielka spełniając funkcję opiekuńczą wytwarza w dzieciach po-

czucie bezpieczeństwa, a także okazuje gotowość pomocy, gdy czują się bezradne i

natrafiają na przeszkody, z którymi same nie umieją sobie poradzić. Postawa opiekuń-

cza nauczycielki wpływa na dobre samopoczucie dzieci, zacieśnia jego więź emocjo-

nalną z nauczycielką i stwarza atmosferę, w której może rozwijać się aktywność pod-

opiecznych, chęć do działania i podejmowania wysiłków.

Kierowanie rozwojem dziecka jako procesem wychowawczym wymaga dobrej

orientacji w indywidualnych możliwościach rozwojowych dzieci, aby można było im

postawić odpowiednie, w zależności od tego wymagania. Ważną sprawą w wychowa-

niu jest dostarczanie bodźców i treści wyzwalających własną aktywność dziecka, po-

trzebę ruchu i działania, umacnianie dobrego samopoczucia i wiary we własne możli-

wości.

Gdy dzieci wymagają specjalnych zabiegów pedagogicznych, często ukierunko-

wanych  przez  lekarza  i  psychologa,  przedszkole  podejmuje  pracę  wyrównawczą  i

kompensacyjną. Funkcja wyrównawcza przedszkola polega z jednej strony na tworze-

niu wzbogaconego środowiska wychowawczego i usuwania braków rozwoju dzieci,

którym środowisko domowe czy lokalne nie dostarcza właściwych po temu bodźców

lub które rozwijają się jednostronnie. Z drugiej strony funkcja ta obejmuje przypadki

odchyleń rozwojowych wymagające specjalnych zabiegów pedagogicznych36.

36 M. Kwiatowska, Podstawy pedagogiki przedszkolnej, Warszawa 1985, s. 24-25
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Przedszkole pełni też funkcję socjalizacyjną , czyli włącza dziecko w życie śro-

dowiska społecznego w szeroko rozumianym znaczeniu,  pokazuje wartości  kultury.

Przedszkolak poznaje normy zachowania w innym środowisku niż domowe, czerpie

wzory zachowań,  norm społecznych, wartości,  konfrontuje je z tymi,  które posiadał

dotychczas. Poszerza dotychczasowe kontakty społeczne. Rozwija swoją osobowość w

kontaktach ze społecznością przedszkolną, co prowadzi do umiejętności społecznego

działania w szerszym środowisku.

Inną klasyfikację funkcji przedszkola przedstawia D. Waloszek, która mówi, że

są dwie podstawowe funkcje placówki w stosunku do dziecka. Pierwszą z niech jest

funkcja diagnostyczno – prognostyczna i druga rozwijająco – kształtująca i mody-

fikacyjna.

Funkcja diagnostyczno – prognostyczna oznacza to, iż czas opieki nad rozwi-

jającym się dynamicznie dzieckiem przeznaczony jest na ciągłe, systematyczne pozna-

wanie zmian zachodzących w rozwoju pod wpływem bodźców zewnętrznych i inwen-

cji  własnej,  przewidywanie  tempa,  zakresu,  jakości  dalszych  zmian  –  do prognozy

„szkolnej” włącznie.

Zadania wynikające z funkcji: diagnostyczno – prognostycznej obejmują:

- rozpoznanie (ciągłe, systematyczne) możliwości (aktualnych) dzieci;

- prognozowanie zmian, czyli określanie możliwości najbliższych (tych funkcji, które

się pojawiają);

- prowokowanie do utrudnień własnych działań, mierzenie się z wysiłkiem, przeszko-

dą; do doskonalenia, poszukiwania nowych dróg, sposobów działania;

- rozwijanie specyficznych dla dziecka właściwości, cech, uzdolnień, skłonności;

- dyskretną, subtelną pomoc dzieciom w ich wysiłku poznawania świata.

Funkcja  rozwijająco – kształtująca dotyczy przede wszystkim respektowania w

wychowaniu imperatywu zabawy. Wiek przedszkolny jest wiekiem zabawy i  zabaw-

nego uczenia się. Nie oznacza to, że dzieci są pozbawione możliwości realizowania

potrzeb związanych z uczeniem się np. czytania, pisania.

Dziecko w wieku przedszkolnym uczy się najpełniej wówczas gdy chce. Zwią-

zek z potrzebami jest gwarancją efektów. Najpełniej zachowany jest on w zabawie:
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dziecko chce się bawić, a bawiąc się doświadcza – uczy się. Zadania wynikające z tej

funkcji są następujące:

- dawanie dzieciom szansy przeżycia radości, spontaniczności, samodzielności działa-

nia,

- wskazywanie sposobów negocjowania warunków działania, zachowań społecznych;

- wskazywanie sposobów organizacji działania;

- wprowadzenie do zabaw zadań rozwijających, doskonalących, kształtujących osobo-

wość dziecka i zadań związanych z powinnościami wobec wspólnot, do których nale-

ży (grupa, rodzina);

- dawanie dzieciom szansy nieustraszonego weryfikowania, eksperymentowania, wy-

suwania hipotez, intuicji, nieskrępowanego wyrażania, zadowolenia, satysfakcji z wy-

niku;

-  pozwolenie  dzieciom na skojarzenia,  wymyślanie,  tworzenie,  uczenie  się  bez  po-

uczeń ograniczających oryginalność, otwartość, wyobraźnię;

- pozostawienie dzieciom możliwości obserwowania, wyobrażania i kojarzenia redu-

kujących brak zrozumienia świata a wzmacniających ich poczucie kompetencji, nieza-

leżności i poczucia własnej wartości;

- włączanie się nauczyciela do procesu podejmowania decyzji przez dziecko w roli do-

radcy;

- stwarzanie szans poznawania przez dziecko własnych kompetencji, sprawstwa;

- stwarzanie okazji do poznawania roli drugiego człowieka w sytuacji działania, kon-

sekwencji pozytywnych i negatywnych tej obecności37.

Anna Klim – Klimaszewska wyróżnia trzy funkcje przedszkola. Pierwszą z nich

jest funkcja wspomagająca rozwój dziecka. Funkcję tę ujmuje się jako tworzenie przez

nauczyciela sytuacji sprzyjających wyzwalaniu i doskonaleniu różnych form aktywno-

ści dzieci - ruchowej,  umysłowej,  technicznej  i  estetycznej.  Funkcja wspomagająca

rozwój  dziecka  przejawia  się  także  w  zapobieganiu  nieprawidłowością  w  rozwoju

dzieci. Jest to szeroko pojęta profilaktyka, która dotyczy także przedszkolaków niepeł-

nosprawnych. 

37 D. Waloszek, Wychowanie najmłodszego człowieka. Założenia, treści i organizacja, Zielona Góra 1996, s. 37-
38
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Drugą funkcją wychowania przedszkolnego jest zapewnienie opieki, wychowa-

nia i uczenia się  w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Działalność  opiekuńcza

wytwarza u dzieci poczucie bezpieczeństwa. Działalność wychowawcza ma na uwa-

dze wszechstronny rozwój dzieci i przygotowanie do szkoły. Działalność dydaktyczna

przejawia się w procesie kierowania się uczeniem się dzieci w różnych sytuacjach i

okolicznościach. Praktycznie działalność opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna są

ze sobą integralnie powiązane. 

Trzecia funkcja wychowania przedszkolnego to doradztwo i wspieranie działań

wychowawczych rodziny wobec dziecka38

Tak wiec  przed placówką  wychowania  przedszkolnego  stoi  wielkie  zadania.

Czas pobytu  dziecka w przedszkolu  musi  być  bogaty w treści  i  doświadczenia  we

wszystkich sferach rozwoju, aby dalsza edukacja miała właściwe fundamenty.

2.2.2. Funkcje, cele i zadania specjalnego ośrodka wychowawczego

 Specjalny ośrodek wychowawczy, w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu39, jest instytucją przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z orzecze-

niem o potrzebie kształcenia specjalnego i zapewnia swoim wychowankom:

- wspomaganie rozwoju przez podejmowanie działań w zakresie opieki wychowaw-

czej i rewalidacji,

- realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza ośrodkiem,

- wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczej i

edukacyjnej, w tym w rozpoznawaniu, wspomaganiu, rozwijaniu potencjalnych możli-

wości dzieci inmłodzieży,

- pomoc we współpracy ze szkołą, do której uczęszcza wychowanek, w planowaniu

jego kariery edukacyjnej i zawodowej,

- całodobową opiekę nad wychowankiem.

Zamienną nazwą na specjalny ośrodek wychowawczy jest internat. Słowo inter-

nat oznacza zakład zamknięty dla określonej grupy osób.

38 A. Klim – Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna, Warszawa 2005, s. 66-67
39 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. opublikowane w Dz. U. 2005 nr
52, poz.467
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Wychowanie w internacie jest procesem zamierzonym, celowym i systematycz-

nym. Przebiega w trakcie tworzenia w sposób świadomy sytuacji, w wyniku których

możliwe jest wdrażanie wychowanków do dokonywania wyboru określonego sposobu

zachowania się w najrozmaitszych sytuacjach życiowych, jak również wyuczenie ich

technik skutecznego działania w dążeniu do realizacji stawianych przed nimi zadań.

Ośrodek, podobnie jak każda instytucja ma do spełnienia określone funkcje:

- opiekuńcza polegająca na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. Funkcja ta zapewnia

wychowankom właściwe warunki psychospołeczne, bytowe, środowiskowe, zapewnia

opiekę lekarską, uczy troski o utrzymanie higieny osobistej, kształtuje i rozwija umie-

jętności i nawyki higieny życia zbiorowego, zapewnia warunki prawidłowego rozwoju

fizycznego, odpowiedniego wyżywienia i racjonalnego odpoczynku,

-  wychowawcza,  stwarza możliwość  indywidualnego rozwoju wychowanków – ich

zdolności, zainteresowań, wykształcenia systemu wartości i oczekiwanych powszech-

nie norm moralno – społecznych. Internat przejmując funkcje rodziny i szkoły zapew-

nia warunki do wszechstronnego rozwoju wychowanków, nauki, zabawy, rekreacji i

wypoczynku.

- społeczna, którą można ująć jako przygotowanie do życia w społeczeństwie. Funkcja

ta pozostaje w ścisłej zależności z charakterem środowiska lokalnego w którym się

znajduje. Internat zaspokaja kulturalne potrzeby wychowanków, włącza się do współ-

udziału  w  lokalnych  imprezach  i  uroczystościach,  podejmuje  różne  inicjatywy  na

rzecz społecznej integracji lokalnej.

- rewalidacyjna jako wyrównywanie. Podstawowymi przedmiotami zabiegów wycho-

wawców w tym procesie są: poznanie wychowanka, kształtowanie korzystnych warun-

ków rewalidacji, kompensacja braków lub zaburzeń, korekcja zniekształceń i defektów

(np. wad wymowy) oraz usprawnienie umysłowe i fizyczne 40. 

Działania rewalidacyjne w pracy opiekuńczo – wychowawczej internatu skiero-

wane są na zwiększenie sprawności ogólnej wychowanków, modyfikację sprawności

zaburzonych organów czy funkcji, a także na kształtowanie rozwoju dyspozycji oso-

bowych mających szczególne znaczenie  w procesie społecznej adaptacji i funkcjono-

wania wychowanków w określonych rolach społecznej społecznych.

40 L. Ploch, Praca wychowawcza z dziećmi upośledzonymi umysłowo w internacie, Warszawa 1997 r.
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Do głównych zadań internatu należą:

- troska o stan zdrowia i rozwój fizyczny wychowanków,

- zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom, 

- stwarzanie odpowiednich warunków sanitarno – higienicznych, 

- dbałość o właściwe wyżywienie,

- opieka nad chorymi, 

- zapewnienie optymalnych warunków do nauki własnej,

- rozwijanie zainteresowań,

- organizowanie czasu wolnego,

-  stwarzanie  odpowiednich  warunków do uczestnictwa w kulturze  i  życiu  społecz-

nym41. 

2.3  Specyfika  pracy  nauczyciela  –  wychowawcy  w  specjalnym  przedszkolu  i

ośrodku

Nauczycielem stajesz się, gdy okażesz w spotkaniu z dzieckiem pewną osobową

wartość42. Dobry nauczyciel – wychowawca powinien być przede wszystkim człowie-

kiem u którego na szczycie hierarchii wartości znajduje się drugi człowiek. 

Od dawna toczy się  dyskusja na temat zakresu kwalifikacji zawodowych na-

uczycieli – wychowawców, a ostatnio kompetencji niezbędnych do pełnienia ról na-

uczyciela we współczesnych placówkach oświatowych. W tym miejscu konieczne sta-

je się rozróżnienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji43.

Kwalifikacje zawodowe definiowane są jako zakres i jakość niezbędnego przy-

gotowania do wykonywania jakiegoś zawodu44. Kompetencje to zdolność do czegoś,

zależna zarówno od znajomości wchodzących z nią umiejętności, sprawności jak i od

przekonania  o  możliwości  posługiwania  się  tą  zdolnością45.  Można  więc  posiadać

kwalifikacje i nie być kompetentnym nauczycielem – wychowawcą.

41 W. Grądzki, Internat potrzebuje reorganizacji, w: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze”, Warszawa 2002, nr
10, s. 49
42 J. Tischner, Etyka solidarności, Kraków 1981, s. 76
43 B. Grzeszkiewicz, W poszukiwaniu wzoru nauczyciela wychowania przedszkolnego, w: Kompetencje nauczy-

ciela. Stan potrzeby i kierunki zmian ,Zielona Góra 2002, s.283
44 W. Okoń, Nowy Słownik Pedagogiczny, Warszawa 2008, s. 174
45 Tamże, s. 284
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W specjalnym przedszkolu nauczyciel musi legitymować się dyplomem ukoń-

czenia najmniej Studium Nauczycielskiego w zakresie nauczania początkowego i wy-

chowania przedszkolnego, a najlepiej jeżeli posiada dyplom ukończenia studiów wyż-

szych zawodowych lub magisterskich z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Musi także posiadać świadectwo podyplomowych studiów z oligofrenopedagogiki lub

kursu kwalifikacyjnego pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Do pracy w specjalnym ośrodku wychowawczym przyjęty może być  wycho-

wawca, który legitymuje się dyplomem ukończenia wyższych studiów zawodowych

lub magisterskich w zakresie pedagogiki  opiekuńczej.  Jeżeli  w ośrodku przebywają

dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną wymagane jest także ukończe-

nie kursu lub studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki.

Nauczyciel w specjalnym przedszkolu i wychowawca w ośrodku wychowaw-

czym winni posiadać podobne kompetencje, ponieważ jeden i drugi pracuje indywidu-

alnie z dzieckiem i młodym człowiekiem nie zaniedbując pracy grupowej.

Kompetentny nauczyciel i wychowawca szanujący indywidualność i podmioto-

wość wychowanka dąży do:

- Obiektywnego i trafnego poznania wychowanka poprzez prowadzenie wnikliwej

obserwacji,  której przedmiotem jest  zachowanie.  Wiedza nauczyciela przedszkola o

dziecku jest specyficzna. Dotyczy form aktywności, zainteresowań, zdolności, samo-

dzielności, wytrwałości, zachowań w sytuacjach trudnych, reakcji na sukces i porażkę,

a także nawiązywania relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Nauczyciel musi być świa-

domy tego, że przyszłe osiągnięcia szkolne dziecka będą zależały od jego doświadczeń

i oddziaływań przedszkola. Dobrze prowadzona obserwacja pozawala na wczesne wy-

krycie czynników opóźniających lub deformujących rozwój dziecka. W specjalnej pla-

cówce opiekuńczo –  wychowawczej  nauczyciel  dodatkowo powinien cechować  się

umiejętnością sprawowania specjalistycznej opieki i zaspokajania potrzeb wychowan-

ków, zależnie od  rodzaju i stopnia niepełnosprawności, określenia potrzeb wychowan-

ków w rewalidacji  indywidualnej,  prowadzenia diagnozy sytuacji  rodzinnej  wycho-

wanka i pozycji w grupie wychowawczej, dostrzegania potrzeb całej grupy dziecięcej i
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młodzieżowej, a w niej także potrzeb indywidualnych wychowanków, otoczenia po-

szczególnych wychowanków troską o ich właściwą pozycję w zespole46.

- „Podmiotowej” organizacji procesu opieki, wychowania i nauczania. Podmioto-

wość ta polega na akceptowaniu indywidualnych odczuć, pomaganiu w realizacji po-

mysłów wychowanków, stawianiu zadań na miarę możliwości dzieci i młodzieży nie-

pełnosprawnej, liczenie się z subiektywną wrażliwością wychowanków, wyrabianie u

nich  poczucia  odpowiedzialności  i  stymulowanie  poczucia  własnej  wartości  oraz

kształcenie więzi społecznej. Bez poszanowania podmiotowości w okresie dziecięcym

nie może być mowy o podmiotowości osoby dorosłej.

- Partnerskiego ułożenia relacji z rodzicami. Jest to zadanie trudne dla nauczyciela i

wychowawcy, ale bardzo ważne. Przedszkole i internat to dwa środowiska, które w

szczególny sposób oddziałują na swoich wychowanków. Skuteczność tego oddziały-

wania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem placówki i rodzi-

ców47.

Od nauczyciela oczekuje się też:

- umiejętności poznawania i kształtowania własnej osobowości, swoich możliwości i

wiedzy,

- znajomości sposobów prawidłowego komunikowania się z wychowankami, ich ro-

dzicami oraz innymi nauczycielami,

- wiedzy dotyczącej pracy z grupą oraz pracy indywidualnej,

- wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, metodycznej, medycznej, znajomości praw

rozwoju 

- umiejętności tworzenia warunków sprzyjających zabawie, nauce, rehabilitacji, tera-

pii,

- empatii, otwartości, refleksyjności,

- dobrej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, otwartości na problemy

społeczne, pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowanków48.

46 J. Pilecki (red), Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych, Kraków 1999, s. 29
47 J. Kopczyńska – Sikora, Przedszkole XXI wieku – oczekiwania i refleksje, w: Wychowanie w Przedszkolu,

2000, nr 8, s. 452
48 B. Grzeszkiewicz, W poszukiwaniu wzoru nauczyciela wychowania przedszkolnego, w: Kompetencje nauczy-

ciela. Stan potrzeby i kierunki zmian ,Zielona Góra 2002, s.285
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Każdy nauczyciel i wychowawca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że re-

alizując funkcje opiekuńczo – wychowawcze wobec wychowanka to on kreuje relację

między nimi. Od niego w dużej mierze zależą pozytywne efekty tych relacji. To od na-

uczyciela i wychowawcy zależy jakość relacji oraz to czy stanie się dla dziecka auto-

rytetem, czy będzie akceptowany, zdobędzie zaufanie. Nauczyciel musi jednakże pa-

miętać, że w wychowaniu uczestniczy razem z rodziną wychowanka i, ważną na tym

etapie rozwoju, grupą rówieśniczą. Nauczyciel i wychowawca ze względu na zmienia-

jące się warunki społeczno – ekonomiczne musi wciąż doskonalić swój warsztat pra-

cy49.

Według M. Kielar- Turskiej50 nauczyciel i wychowawca wspomagający rozwój

wychowanka powinien:

- Zdobyć orientację w różnych sposobach komunikowania się dzieci, zarówno werbal-

nych jak i niewerbalnych; powinien nauczyć się rozumieć nie tylko słowne wypowie-

dzi dzieci, ale także starać się odczytywać komunikaty nadawane za pomocą gestów,

min i spojrzeń. Bardzo ważna umiejętność w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. 

- Umieć dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na emocje dziecka. Wychowawca

powinien być empatycznym, co oznacza- wiedzieć, kiedy śpieszyć z pomocą, a kiedy

się od niej powstrzymać,  umiejętnie występować  w obronie dziecka, rozumieć  jego

postępowanie. Dzieci i młodzi niepełnosprawni eksperymentują w zakresie własnych

możliwości. Próbują pokonywać ograniczenia fizyczne. Rolą nauczyciela jest towarzy-

szyć dziecku, wychowankowi, ale go nie wyręczać.

- Podtrzymywać zapał poznawczy dziecka i młodego człowieka, wykazywać zaintere-

sowanie tym, co robi - ale raczej zachęcać do działania, powstrzymywać się od nad-

miernego wyjaśniania.

- Być  dynamiczny- w sensie fizycznym, jak również w sensie psychicznym  - czyli

przemieszczać się razem z wychowankami i być otwartym na ich pomysły, przyjmo-

wać je i modyfikować.

49 G. Gajewska, Kompetencja nauczycieli warunkujące pozytywne efekty wychowawczo – opiekuńcze w procesie

edukacji dzieci i młodzieży, w: Kompetencje nauczyciela. Stan potrzeby i kierunki zmian ,Zielona Góra 2002,
s.122-123
50 M. Kielar-Turska, Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, Warszawa 1992, s.28-37
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- Być niedyrektywny, czyli skłonny analizować i wyjaśniać zachowania dzieci, a nie

tylko oceniać je i odrzucać. Nauczyciel  powinien kierować do dzieci raczej propozy-

cje niż nakazy.

- Być otwartym na dziecko i na samego siebie, czyli pomagać dziecku, ale też dbać o

własny rozwój, poznawanie nowości w celu wykorzystywania ich dla ulepszenia swe-

go warsztatu pracy;

- Pozwolić podopieczym być sobą, czyli traktować je podmiotowo, mieć własne zain-

teresowania i upodobania. Pozwolić  dziecku przedszkolnemu być  sobą, to pozwolić

mu na życie poprzez zabawę. Dziecko bowiem musi mieć czas na to, by wyrosnąć z

okresu dzieciństwa i nie stać się zbyt wcześnie dorosłym.

- Mieć pomysły, aby czymś ciekawym zająć wychowanka.

Zawód nauczyciela i wychowawcy jest i nadal będzie jednym z trudniejszych,

gdyż  wiąże się  z nieustającą  pracą,  która polega na ciągłym doskonaleniu zawodo-

wym, poszukiwaniu wciąż nowych rozwiązań  i  dużą  odpowiedzialnością.  Smutnym

jest fakt, że nauczyciele wychowania przedszkolnego i wychowawcy internatów oraz

nauczyciele w szkolnictwie specjalnym cieszą się mniejszym prestiżem niż nauczycie-

le szkolni. Praca ich to nie tylko opieka i wychowania, lecz przede wszystkim praca

pedagogiczna polegająca na wspieraniu rozwoju umysłowego, społecznego, poznaw-

czego, emocjonalnego oraz zdrowotnego. W szkolnictwie specjalnym to umiejętność

pracy rewalidacyjnej i terapeutycznej.

2.4 Wybrane metody wspomagania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w pla-

cówkach specjalnych

Metody pracy z dziećmi i młodzieżą  niepełnosprawną  są sprawą  szczególnie

ważne, bowiem trzeba w umiejętny sposób dotrzeć do ich świata i wydobyć „drzemią-

ce” w nich możliwości.  

Nowe paradygmaty edukacyjne w systemie integracyjnym preferują między in-

nymi wykorzystanie metod aktywnego nauczania i uczenia się przez działanie, odkry-

wanie i przeżywanie sytuacji zadaniowych. Dlatego też, aby rozwinąć twórczą aktyw-

ność dzieci, sytuacje edukacyjne powinny być bogate treściowo. Należy stosować róż-

ne formy i metody stymulacji, szczególnie te, które wyzwalają w dzieciach motywację
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do działania. W pracy z maluchami powinno dążyć się do zindywidualizowania kształ-

cenia i wychowania z wykorzystaniem wszystkich możliwych,  niekonwencjonalnych

środków i sytuacji. 

W pracy opiekuńczo - wychowawczej z niepełnosprawną młodzieżą w interna-

cie warto zwrócić uwagę na nowoczesne formy terapii usprawniające funkcjonowanie

umysłu, koncentrację uwagi, stymulowanie fal mózgowych.

Do celów niniejszej pracy przedstawione zostaną tylko wybrane metody pracy z

małymi dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

2.4.1 Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz51

Pierwowzorem Metody Dobrego Startu była metoda Le Bon Deport (w tłuma-

czeniu na język polski: dobry odjazd, odlot, start), opracowana we Francji. Jej twór-

czyni Thea Bagnet von der Voort dla celów relaksacji opracowała podstawy gimnasty-

ki połączonej z ćwiczeniami oddechowymi, wykorzystując doświadczenia prowadzone

na sobie samej. Następnie pracując z 8-letnim chłopcem, mającym trudności w ucze-

niu się i zaburzenia zachowania, eksperymentalnie wprowadziła ćwiczenia odprężają-

ce z wykorzystaniem muzyki, w połączeniu z wykonywaniem obszernych ruchów w

przestrzeni i rysowaniem kredą figur na podłodze. Chłopiec chętnie współpracował.

Thea Bagnet zaczęła  więc doskonalić  technikę  usprawniania  motoryki,  głównie ru-

chów ręki i zmniejszania napięcia w sytuacji zabawy. Dalszym krokiem w rozwoju

metody było doskonalenie adaptacji motywów muzycznych do 26 wierszy w taki spo-

sób, aby odpowiadały literom alfabetu i służyły do ich utrwalania Metoda znalazła

kontynuatorów i jest obecnie stosowana we Francji – głównie jako metoda rehabilita-

cji psychomotorycznej, natomiast w Holandii, Belgii, Hiszpanii, Szwajcarii i Portuga-

lii jako metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania. W Polsce, w końcu lat 60,

na wzorach francuskiej metody Marta Bogdanowicz opracowała własną formę nazwa-

ną  Metodą Dobrego Startu52. Obecnie w Polsce jest znaną metodą pracy z dziećmi w

wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Często korzysta się z niej również w pla-

cówkach specjalnych lub z dziećmi z deficytami. Główne cele tejże metody „obejmują

51 M. Bogdanowicz, Metoda Dobrego Startu, Warszawa 2004,  s. 17
52 Tamże,  s. 17.
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wszechstronne  wspomaganie  rozwoju psychomotorycznego  przygotowanie  do  nauki

czytania i pisania, uczenie polisensoryczne liter, cyfr, wyrównywanie deficytów rozwo-

jowych funkcji  poznawczych i  motorycznych oraz  integracji  tych funkcji”53.  Metoda

Dobrego Startu jest metodą wzrokowo-słuchowo-ruchową, angażująca uczenie się po-

lisensoryczne. Aktywizuje ona rozwój psychomotoryczny dzieci. Dzięki temu angażu-

je  w  proces  poznania  wiele  zmysłów:  zmysł  wzroku,  słuchu,  dotyku.  „Dostarcza

dziecku różnych informacji na temat poznawanego przedmiotu lub symbolu, które są

odbierane przez receptory, a następnie przetwarzane w mózgu. Uaktywnia się wtedy

wiele obszarów mózgu, których działanie oraz współpraca „ułatwia” zapamiętywanie

i uczenie się”54. Marta Bogdanowicz definiuje to jako „jednoczesne rozwijanie funkcji

językowych, spostrzeżeniowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ru-

chu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integrację per-

cepcyjno-motoryczna”55.  Ćwiczenia  wyżej  opisaną  metodą  są  wskazane  dla  dzieci

przygotowujących się do nauki czytania i pisania, natomiast niezbędne w przypadku

dzieci ryzyka dysleksji oraz osób o opóźnionym rozwoju psychoruchowym – niepeł-

nosprawnych intelektualnie i fizycznie. W przypadku dzieci o opóźnionym rozwoju

Metoda Dobrego Startu „służy rozwijaniu aktywności umysłowej, usprawnianiu psy-

chomotoryki,  a tym samym lepszemu funkcjonowaniu w środowisku rówieśniczym i

szkolnym. Ułatwia też opanowanie skomplikowanych umiejętności szkolnych. Oprócz

wspomagania rozwoju oraz oddziaływania profilaktycznego Metoda Dobrego Startu

ma też znaczenie diagnostyczne. Na podstawie obserwacji zachowania dziecka, trud-

ności podczas wykonywania ćwiczeń oraz analizy błędów można wnioskować o rodza-

ju i głębokości zaburzeń, można również dostrzec postępy czynione przez dziecko”56.

W metodzie tej znaczącą rolę odgrywają trzy elementy: słuchowy (piosenka), wzroko-

wy (wzory graficzne, litery) i motoryczny (wykonywanie ruchów w czasie odtwarza-

nia wzorów graficznych i liter, zharmonizowanych z rytmem piosenki). Element mu-

zyczny w powiązaniu z ruchem spełnia w niej doniosłą rolę. Wpływ muzyki na psy-

chikę  człowieka dostrzegano już  w starożytności  i  traktuje muzykę,  rytmikę,  śpiew

53  M. Bogdanowicz, D. Kalka, M. Łockiewicz, Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego trzy- i czterolatków,
w: Wychowanie w Przedszkolu 2006,  nr 8, s. 14.

54 I. Markowicz, Le Bon Deport, czyli metoda Dobrego Startu, w:  Bardziej Kochani,  2001, nr 3, s. 6.
55 M. Bogdanowicz, Metoda Dobrego Startu, Warszawa 2004, s. 12.
56  M. Barańska, E. Jakacka, Metoda Dobrego Startu. Piosenki do rysowania, Gdańsk 2006, s. 3.
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jako czynnik wszechstronnie pobudzający rozwój psychomotoryczny dziecka oraz wy-

korzystuje ich funkcję terapeutyczną. 

Marta Bogdanowicz przedstawiając zalety wykorzystania elementów muzycznych

w metodzie mówi, że „piosenka stanowi podkład pod ćwiczenia i reprodukcję wzorów

graficznych. Spostrzeganie, zapamiętywanie i odtwarzanie rytmu piosenek – różnorod-

nych struktur sekwencyjno-czasowych przez wystukiwanie ich na wałeczkach, ilustro-

wanie ruchem kończyn i ruchem ciała, wydzielanie sylab podczas śpiewania z tekstów

piosenek oraz wyodrębnianie słów, sylab i głosek w słowach, ćwiczenia ortofoniczne

wplatane w zajęcia ruchowe – to wszystko służy rozwojowi percepcji i pamięci słucho-

wej oraz pamięci sekwencyjnej. Kształci słuch muzyczny i fonetyczny. Ćwiczenia wo-

kalno-rytmiczne  nie  tylko  usprawniają  percepcję  słuchową,  ale  mają  stymulujący

wpływ na całą sferę intelektualną. Usprawniają także motorykę, pozytywnie oddziały-

wają  na sferę emocjonalną”57. Zrytmizowany charakter ćwiczeń działa uspakajająco

na układ nerwowy dziecka. Metoda Dobrego Startu sięga do muzyki ludowej i do zna-

nych piosenek dziecięcych, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. 

Duże znaczenie w realizowaniu celów metody ma rola elementów wzrokowo-prze-

strzennych. Reprodukowanie wzorów graficznych: figur geometrycznych i liter, roz-

wija przede wszystkim analizę i syntezę wzrokową. Kolejno opracowuje się wzory co-

raz bardziej skomplikowane  w coraz trudniejszych układach przestrzennych. Repro-

dukowanie wzorów z pamięci ćwiczy pamięć wzrokową i ruchową. Odtwarzanie wzo-

rów graficznych ruchem oraz różnymi technikami (rysowanie, malowanie) rozwija ko-

ordynację wzrokowo ruchową oraz motorykę. Precyzję ruchów dowolnych kształci się

poprzez stopniowe podnoszenie trudności: od dużych powierzchni do małych, od na-

rzędzi wymagających coraz większej precyzji ruchów. Ćwiczenia ruchowe i ruchowo-

słuchowe, w których dzieci na polecenie słowne wykonują ruchy ściśle zlokalizowane

w  przestrzeni,  oraz  odtwarzanie  wzorów,  zawierających  elementy  zorganizowane

przestrzennie,  kształcą rozumienie pojęć:  góra – dół, lewo – prawo, na, nad, w, za,

przed. Rozwijają kierunkowy aspekt spostrzegania wzrokowego, orientacje w lewej i

prawej stronie schematu ciała i przestrzeni oraz umiejętności nadawania pożądanego

kierunku  ruchom dowolnym  i  właściwego  lokalizowania  ich  w przestrzeni.  Ma to

57 M. Bogdanowicz, Metoda Dobrego Startu, Warszawa 2004, s. 10.
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szczególne znaczenie w rehabilitacji dzieci z zaburzoną lateralizacją i orientacją. Ćwi-

czenia ruchowe mają także korzystne znaczenie dla kształcenia znajomości schematu

ciała. Metoda Dobrego Startu pomaga w integrowaniu orientacji w schemacie ciała

i przestrzeni. Zajęcia mają charakter dydaktycznych choć są prowadzone w formie za-

bawy.  Przebiegają  w atmosferze  pogody,  akceptacji,  wywołują  radość,  co  pozwala

dziecku  odreagować  negatywne  napięcia  emocjonalne,  powstałe  wskutek  trudności

w wykonywaniu zadań.  Świadomość  czynienia  stałych,  choć  niewielkich  postępów

staje się dla nich źródłem satysfakcji, która wpływa na kształtowanie właściwej posta-

wy wobec otoczenia i samego siebie.  

W ciągu 30 lat rozwoju Metody Dobrego Startu powstały trzy warianty tej for-

my. W każdej z nich znajdują się propozycje różnych programów do wyboru, zależnie

od potrzeb dzieci.

- Piosenki lub wierszyki i łatwe wzory – przeznaczone dla dzieci najmłodszych (od   4

roku  życia)  rozwijających  się  prawidłowo  i  starszych,  których  rozwój  przebiega

z opóźnieniem.

- Piosenki lub wierszyki i wzory literopodobne – dostosowane do potrzeb 6- i 7-latków

przygotowujących się do nauki czytania i pisania, dzieci u których występuje ryzyko

dysleksji oraz  starszych, których rozwój jest opóźniony.

- Piosenki lub wierszyki i litery oraz znaki matematyczne – przygotowane z myślą o

dzieciach uczęszczających do klas zerowych i pierwszych, uczniach mających trudno-

ści z nauką czytania i pisania, w tym również dzieciach ryzyka dysleksji oraz starszych

uczniach, u których dysleksję stwierdzono.

Opisane wyżej  warianty Metody Dobrego Startu nawzajem się  uzupełniają  –

stanowią  kolejne etapy pracy stymulacyjno-terapeutycznej oraz edukacyjnej: począt-

kowo na materiale nieliterowym, następnie na materiale obejmującym litery i cyfry.

Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu, bez względu na rodzaj modyfikacji prze-

biegają według stałego schematu. 

Schemat zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu

Model struktury zajęć jest wspólny dla wszystkich modyfikacji Metody Dobrego

Startu. Stanowi on podstawę do prowadzenia zajęć. Jednak powinien on być dostoso-
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wywany do potrzeb i możliwości dzieci. Stosowanie tej metody wymaga elastyczno-

ści, twórczego myślenia i działania. Nie znosi rutyny i sztywnego korzystania ze sche-

matów, które tworzą jedynie podstawową konstrukcję dla budowania własnych kon-

cepcji zajęć. Struktura zajęć jest następująca:

–  Zajęcia wprowadzające. Celem ich „jest skoncentrowanie uwagi dzieci na rozpoczy-

nających  się  zajęciach  u  usprawnianie  niektórych  funkcji  psychomotorycznych,

głównie funkcji językowych, motoryki oraz orientacji w schemacie swojego ciała”58.

Zajęcia zaczynają się od ćwiczeń orientacjno-porządkowych, które służą osiągnięciu

celu zajęć. Najczęściej mają formę przywitania i zabawy ruchowej, w czasie której

dziecko odróżnia kierunki w przestrzeni, pracuje nad właściwą postawą ciała i kon-

centracją uwagi na zadaniu. Następnie zapoznają się z nową piosenką, której słucha-

ją i uczą się. W rozmowie z nauczycielką jest omawiana jej treść i wyjaśniane trudne

słowa. Jest to więc sposobność do rozwijania mowy dziecka. W dalszej części pro-

wadzący wykorzystując tekst piosenki w zabawie „zagadki językowe” rozwija kom-

petencje językowe w trzech płaszczyznach: ćwiczenia w rozróżnianiu i rozpoznawa-

niu dźwięków mowy – głosek, ćwiczenia w dokonywaniu analizy sylabowej i fone-

mowej słów oraz w dokonywaniu syntezy. Ćwiczenia poszerzają słownictwo dziec-

ka, podnoszą jego wrażliwość na znaczenie słów, różnicowanie znaczeń, kategoryzo-

wanie pojęć itp. Kształcą one kompetencje językową zarówno w aspekcie odbioru,

jak i budowaniu wypowiedzi.  

–  Zajęcia właściwe, w czasie których można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje ćwi-

czeń:   ruchowe, ruchowo-słuchowe, ruchowo-słuchowo-wzrokowe. „W tych trzech

rodzajach ćwiczeń, kolejno wprowadzanych w czasie zajęć, narasta liczba uczestni-

czących analizatorów i na coraz wyższym poziomie jest aktywizowana koordynacja

funkcji percepcyjnych i motorycznych, czyli integracja percepcyjno-motoryczna”59.

Ćwiczenia ruchowe stanowią pierwszy etap zajęć właściwych. „Jest to zabawa ru-

chowa nawiązująca do treści piosenki, która ma charakter usprawniający i relaksa-

cyjny. Dzieci ćwiczą w niej umiejętność utrzymania równowagi i sprawność rucho-

58  M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka, Metoda Dobrego Startu. Od piosenki do literki, Gdańsk 2005, s.
4-5.

59 Tamże, s. 23.
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wą całego ciała oraz usprawniają ruchy rąk”60. Program ćwiczeń uwzględnia pod-

stawową zasadę pedagogiki: przechodzenie od ćwiczeń łatwych do trudnych. Oprócz

ćwiczeń usprawniających precyzję i koordynacje ruchów, wprowadza się także ćwi-

czenia o charakterze relaksacyjnym, których celem jest zmniejszenie nadmiernego

napięcia mięśniowego.  Zajęcia te zawierają  też  elementy kształcące i  utrwalające

orientacje w schemacie ciała i przestrzeni. W następnym etapie zajęć do ćwiczeń ru-

chowych jest dołączony element muzyczny (słuchowy) – piosenka, wierszyka, wyli-

czanka. Podczas nich dzieci śpiewając piosenkę odtwarzają jej rytm np. na bębenku,

na woreczkach z grochem. Charakter ćwiczeń ruchowo-słuchowych mają też zabawy

polegające na ilustrowaniu ruchem treści piosenki. Kształcą one precyzję i elastycz-

ność ruchów, koordynację ruchów obu rąk, usprawniają funkcjonowanie analizatora

kinestetyczno-ruchowego. Poza tym dzięki elementowi muzycznemu rozwijają po-

czucie rytmu i percepcję słuchową. Ćwiczenia ruchowo-słuchowo-ruchowe są zasad-

niczą częścią Metody Dobrego Startu. Polegają one na uczeniu się odtwarzania wzo-

rów: figur i liter w rytm jednocześnie śpiewanej piosenki. Kolejne etapy tego ćwi-

czenia są następujące: demonstracja wzoru i sposobu wykonywania ćwiczenia; ucze-

nie  polisensoryczne;  reprodukowanie  wzoru,  które  przebiega  wieloetapowo  (całą

ręką – w powietrzu, palcem – na stole, tacce z kaszą, narzędziem graficznym). Ostat-

nie ćwiczenie kończy się omówieniem prac powstałych w czasie zajęć.     

–  Zajęcia końcowe relaksują i rozładowują napięcie emocjonalne, powstałe na skutek

zmęczenia serią  intensywnych  ćwiczeń,  koniecznością  dostosowania  się  do tempa

pracy w grupie itp. Mają formę zabawy z piosenką, ćwiczeń wokalno-muzycznych. 

Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu dają dziecku wiele radości z nauki

przez  zabawę.  Są  bardzo  urozmaicone.  Stopniowane  zainteresowania,  napięcia

i w ostatniej fazie relaksacja dają poczucie wykonania zadania. W pracy z dzieckiem

należy zachować schemat zajęć, natomiast treści dostosować do możliwości indywidu-

alnych grupy czy też poszczególnych dzieci. 

2.4.2 Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

60 W. Dykcik, B. Szychowiak,  Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej.

Przewodnik metodyczny, Poznań 2001, s. 132.
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Metoda Ruchu Rozwijającego angielskiej terapeutki Weroniki Sherborne opraco-

wana została z myślą  o osobach niepełnosprawnych. Można nią  pracować  zarówno

z dziećmi jak i dorosłymi. Oparta jest na jednym z najbardziej pierwotnych sposobów

porozumiewania się, czyli na języku ciała. Autorka w tworzeniu metody oparła się na

zasadzie, iż rozwój ruchowy jest podstawą rozwoju poznawczego. Liczne doświadcze-

nia,  obserwacje  i badania  naukowe  potwierdzają  znaczenie  aktywności  ruchowej

w podnoszeniu potencjału biologicznego, psychicznego i społecznego jednostki i po-

pulacji. Uważa się, „że aktywność fizyczna winna być rozwijana od najwcześniejszego

okresu rozwoju i od najniższego szczebla edukacji.  Szczególną  zaś rangę  przypisuje

się obecnie na całym świecie aktywizacji ruchowej współczesnego człowieka, z uwagi

na jej funkcje stymulujące, adaptacyjne, korekcyjne oraz kompensacyjne, tak ważne

w rozwoju  dzieci  niepełnosprawnych”61.  Metoda  Ruchu  Rozwijającego  jest  jedną

z najbardziej  rozpowszechnionych metod terapii  ogólnorozwojowych w Polsce.  Zaj-

mowali  się  nią:  Bożena Kisiel,  Maria Przasnyska,  Alicja Kasica,  Dariusz Okrzesik.

Znalazła zastosowanie w pracy z dziećmi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje i od

wielu lat wykorzystywana w terapii jako samodzielna lub integralna część zajęć pro-

wadzonych w przedszkolach i szkołach. 

Początków metody Weroniki Sherborne należy szukać w teorii i praktyce szkoły

Rudolfa Labana. Uważała się ona za jego uczennicę,  a zarazem była kontynuatorką

jego dzieła, by w rezultacie stać się twórcą własnej metody pracy z dziećmi. Z idei

i doświadczeń jego szkoły wniosła ona do własnej praktyki pedagogicznej wszystko

to, co jest potrzebne i możliwe do wykorzystania w pracy z niepełnosprawnymi umy-

słowo. W latach sześćdziesiątych wypracowała własny system ćwiczeń. Ma on zasto-

sowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci i w korygowaniu jego zabu-

rzeń. Nazwa Developmental Movement, czyli Ruch Rozwijający, bo taką rolę przypi-

suje mu autorka, wyraża główną ideę metody: „posługiwanie się ruchem jako narzę-

dziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwo-

ju”62.  Uważała,  że  „doświadczenie  ruchu  jest  sprawą  fundamentalną  dla  rozwoju

wszystkich dzieci,  szczególnie istotne zarówno dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

61  I. Kopczyńska-Sikorska,  Wychowanie fizyczne podstawą prawidłowego rozwoju dziecka, w:  Wychowanie w

Przedszkolu 2001, nr 1, s. 10.
62  M. Bogdanowicz, B. Kisiel, M. Przasnyska,  Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju

dziecka,  Warszawa 1992, s. 32.

43



edukacyjnymi, które często mają trudności zarówno w relacji ze swoim własnym cia-

łem, jak i z innymi osobami”63. Wbrew swojej nazwie, „nie jest ona metodą koncentru-

jącą się na usprawnianiu ruchowym uczestników zajęć. Podstawowym jej celem jest

rozwijanie  sfery  emocjonalno-społecznej  oraz  świadomości  samego siebie  i  innych

osób za pomocą ruchu”64. Opracowany przez Sherborne system ćwiczeń wywodzi się

z naturalnych potrzeb, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi. Z tak zwanego barasz-

kowania, które pojawia się we wczesnym dzieciństwie każdego zdrowego dziecka i w

każdej – normalnej rodzinie, stworzyła ona system terapeutyczny. Genialność tej me-

tody polega  właśnie  na  jej  prostocie  i  naturalności.  „Głównym założeniem Metody

Rozwijającego jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju

psychoruchowego dziecka. Dzieje się tak w efekcie rozwijania przez ruch świadomości

własnego  ciała,  świadomości  przestrzeni,  usprawniania  ruchowego  oraz  dzielenia

przestrzeni z innymi osobami i nawiązywania z nimi za pomocą ruchu bliskiego kon-

taktu”65. W metodzie tej szczególny nacisk kładzie się na wyrównanie rozwoju sfery

ruchowej,  kształtowanie  umiejętności  nawiązywania  pozytywnych  relacji  z  innymi

osobami poprzez wspólne doświadczenia ruchowe, a także na budowanie i umacnianie

zaufania do siebie i innych oraz kreatywne wyrażanie siebie. „Na podstawie własnych

doświadczeń  w  nauczaniu  i  obserwacji  ruchu  ludzkiego  doszłam  do  wniosku,  że

wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby: potrzebują czuć się w swoim wła-

snym ciele jak w domu oraz umieć nawiązywać relacje”66. Podstawowym celem zajęć

Metody Ruchu Rozwijającego jest  zatem zaspokajanie tych potrzeb,  co w praktyce

„jest realizowane poprzez rozwijanie u uczestników dwóch aspektów świadomości: 

- Świadomość siebie. Osiąga się ją poprzez doświadczenia ruchowe, które pomagają

nam skoncentrować się tak, że stajemy się świadomi tego, co dzieje się z naszym cia-

łem, wsłuchujemy się w nie, odczuwając dotyk i bodźce płynące z jego wnętrza. Sprzy-

ja to podnoszeniu samoakceptacji i pozwala na zyskanie większej pewności siebie za-

równo w sferze fizycznej, jak i emocjonalnej.

63 W. Sherborne, Ruch rozwijający dla dzieci, Warszawa 1997, s. 36.
64  M. Bogdanowicz, D. Okrzesik, Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sher-

borne,  Gdańsk 2006, s. 15. 
65 M. Bogdanowicz, Metoda Weroniki Sherborne w Polsce, Warszawa 1992, nr 2, s. 39.
66 W. Sherborne, Ruch rozwijający dla dzieci, Warszawa 1997, s. 43.
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-  Świadomość  innych.  Następnym krokiem jest  nauka  poruszania  pomiędzy  ludźmi

i wchodzenia z nimi w interakcje w sposób, który ułatwia budowanie zaufania i pozy-

tywnych relacji. Udział w grupowych zajęciach ruchowych umożliwia uzyskanie odpo-

wiedniego wsparcia i stanowi zachętę do odkrywania indywidualnej kreatywności”67. 

Ćwiczenia tą metodą zawsze muszą dziecku sprawiać przyjemność i radość. Każdy

podczas nich musi czuć się bezpiecznie, mieć pełne oparcie w dorosłym, który mu to-

warzyszy. Szczególne znaczenie ma kontakt wzrokowy, który daje poczucie pewności.

Zajęcia powinny być tak skonstruowane, by naprzemiennie występowały w nich ele-

menty dynamiczne z relaksującymi. Nie ma tutaj strony dominującej, powinna być w

tym aspekcie zachowana równowaga. Nie ma rywalizacji ani współzawodnictwa. Każ-

de zajęcia kończą ćwiczenia relaksacyjne. 

Założenia metody wskazują na korzyści, jakie wynikają z udziału w zajęciach pro-

wadzonych  metodą  Weroniki  Sherborne.  Ukazują  szerokie  możliwości  stosowania

metody w pracy z dziećmi z różnego rodzaju odchyleniami w rozwoju. Może być ona

przydatna w pracy z dziećmi z zaburzeniami intelektualnymi, motorycznymi, emocjo-

nalnymi oraz trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Ruch Rozwijają-

cy jest „metodą niewerbalną, poprawia komunikację dziecka z otoczeniem uaktywnia-

jąc >język ciała i ruchu<”68. Osoby pracujące tą metodą, fascynuje wieloaspektowe

podejście do rozwoju dziecka, poszanowanie jego indywidualności. Jest ona w pełni

akceptowana jako forma terapii przez dzieci i rodziców biorących czynny udział w za-

jęciach. Między innymi do zalet Metody Ruch Rozwijającego należy:

- Brak ograniczeń wiekowych i aspektu rywalizacji. Każde dziecko zasługuje na po-

chwałę, a poczucie sukcesu motywuje do dalszego działania.

- Ruch Rozwijający nadaje ogromne znaczenie budowaniu poczucia bezpieczeństwa.

Dziecko przy pomocy własnego ciała musi poczuć, że jest bezpieczne, ważne oraz po-

trzebne.

- Zasada dobrowolności,  każdy ma prawo do wyboru i decydowania:  chcę  czy nie

chcę. Zasada dobrowolności pozwala na poszanowanie godności człowieka niezależ-

nie od wieku i stopnia niepełnosprawności.

67  M. Bogdanowicz, A. Kasica, Ruch Rozwijający dla wszystkich, Gdańsk 2003, s. 17-18.
68  B. Kisiel, M. Przasnyska, Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, Warszawa

1997, s. 79.
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 - Zastosowanie poszczególnych elementów metody Ruchu Rozwijającego pozwala na

wyciągnięcie „pomocnej dłoni” ku ograniczeniom rozwojowym dzieci upośledzonych,

a tym samym na uwzględnienie ich potrzeb oraz możliwości.

- Jest metodą niewerbalną, komunikacja skupiona jest tu na uaktywnianiu „języka cia-

ła ruchu”. 

- Możliwość włączenia rodziców, aktywność obu stron, zarówno dzieci, jak i rodzi-

ców, sprzyja poprawie kontaktów, a także polepsza współpracę z terapeutą69. 

Metoda Ruchu Rozwijającego odpowiednią  do pracy z dziećmi, a szczególnie z

niepełnosprawnymi z którymi trudno nawiązać relacje społeczne i porozumiewać się

werbalnie.

Schemat zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego

Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego mogą być bardzo zróżnicowane

pod  względem  treści,  w  zależności  od  potrzeb  uczestników,  jednak  ogólna  forma

i struktura poszczególnych sesji jest z reguły podobna.  Zbliżone są do naturalnych,

spontanicznych i radosnych zabaw wieku wczesnodziecięcego, które inicjują rodzice

lub same dzieci. Praca Metodą Weroniki Sherborne wymaga od nauczyciela doskona-

łej znajomości ćwiczeń, ale również terapeutycznego podejścia do dziecka. Ważna jest

zdolność swobodnego nawiązywania kontaktu z podopiecznym i dostrzeganie jego po-

trzeb. Koniecznie należy być elastycznym, tak by w każdej chwili móc zmienić tok za-

jęć. Jest to szczególnie ważne w pracy z dziećmi o głębokim stopniu niepełnosprawno-

ści umysłowej. Prowadzący nawiązuje kontakt z każdym z nich i bierze udział w każ-

dym ćwiczeniu, co jest bardzo istotne. Opiekuna obowiązuje poczucie humoru oraz

przychylne nastawienie do dziecka. Nie ma tutaj mowy o wystawianiu ocen i w żad-

nym wypadku nie wolno krytykować podopiecznego. Szczególnie ważne jest stosowa-

nie pochwał, dostrzeganie mocnych jego stron i uświadamianie mu ich. Zajęcia kon-

struuje się tak by stopniowo wzrastała trudność wykonywanych ćwiczeń70. W meto-

dzie Sherborne, podobnie jak u Labana, można wydzielić kilka kategorii ćwiczeń:

1. ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała (świadomość ciała);

69  D. Jarmołowicz, Metoda ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełno-

sprawną, w: Wspólne Tematy 2001, nr 11-12, s. 62.
70 W. Sherborne, Ruch rozwijający dla dzieci, Warszawa 1999, s. 50.
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2. ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i budować poczucie bezpieczeństwa

w otoczeniu (świadomość przestrzeni);

3. ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracę z partnerem i grupą:

– oparte na relacji >z<, czyli w których jeden partner jest bierny, drugi zaś czyn-

ny i opiekuńczy względem niego. 

– oparte na relacji „>przeciwko<, to takie ćwiczenia ruchowe, w których celem

jest uświadomienie uczestnikom ich własnej siły przy współdziałaniu z partne-

rem. 

– oparte na relacji >razem<”, wymagające zaangażowania partnerów i współpra-

cy.

4. ćwiczenia twórcze”71.

Relacje między uczestnikami terapii podlegają ciągłej dynamice. Na podstawie

wieloletniej  praktyki  Metody  Weroniki  Sherborne  Marta  Bogdanowicz  opracowała

schemat sekwencji ilustrujący dynamikę przebiegu zajęć. Wyróżnienie tych sekwencji

jest pomocne w projektowaniu i przygotowaniu poszczególnych zajęć. Pierwsza z nich

dotyczy liczby osób jednocześnie ćwiczących. Na początku ćwiczenia są skoncentro-

wane na każdym dziecku z osobna, następni stopniowo przechodzi się do zajęć grupo-

wych. Taki sposób uporządkowania ćwiczeń sprawia, że u dzieci rośnie poczucie bez-

pieczeństwa w relacjach z innymi osobami. Z pierwszej sekwencji wynika kolejność,

w jakiej rozwija się świadomość dzieci uczestniczących w zajęciach. W początkowych

ćwiczeniach uwaga skoncentrowana jest na samym dziecku, dzięki czemu zyskuje ono

świadomość własnego ciała. Później uczestnik stopniowo staje się bardziej świadomy

otaczającej go przestrzeni. Kolejnym krokiem jest wchodzenie w relacje początkowo z

niewielką, a potem w coraz większą grupą osób uczestniczących w ćwiczeniach. We-

dług trzeciej sekwencji ćwiczenia należy rozpocząć w niskiej pozycji, leżąc lub sie-

dząc na podłodze, czyli w bliskim z nią kontakcie. Daje to dziecku poczucie stabilno-

ści, „ugruntowania”, a więc i bezpieczeństwa. Kolejnym etapem są ćwiczenia wyko-

nywane nieco wyżej, stopniowo, aż do ćwiczeń w pozycji stojącej. Czwarta sekwencja

natomiast jest niejako rozwinięciem i jednocześnie podsumowanie trzech poprzednich.

W ostatniej części schematu autorka zaprezentowała sekwencję nadrzędną wobec po-

71 M. Bogdanowicz, A. Kasica, Ruch Rozwijający dla wszystkich..., s. 19-20.
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zostałych. Pokazuje ona w jaki sposób – w oparciu o wszystkie opisane relacje – stop-

niowo rośnie zaufanie dziecka. Dopiero pełne zaufanie pozwala dziecku zaangażować

się w twórczą  aktywność,  która powinna mieć  miejsce w końcowej części ćwiczeń.

Wszystkie opisane powyżej sekwencje powinno się stosować zarówno w odniesieniu

do całego cyklu zajęć, jak i do poszczególnych kategorii ćwiczeń72. 

2.4.3 Metoda Tomatisa czyli stymulacji audi-psycho-lingwinistycznej73

Twórcą metody jest francuski otolaryngolog Alfred Tomatis. Prowadził on ba-

dania nad związkiem pomiędzy słuchem, głosem, mową i językiem. Zauważył, że oso-

by z uszkodzonym słuchem nie są w stanie w pełni kontrolować swojego głosu. Toma-

tis prowadził badania na ludziach przebywających długo w głośnym otoczeniu. Byli to

pracownicy fabryki amunicji i śpiewacy operowi. Wykonując badania akustyczne To-

matis zauważył, że uszkodzenie słuchu śpiewaków obejmowało częstotliwości powy-

żej  2000 Hz.  Skonstruował  urządzenie,  które  pozwalało  na  wybiórcze  zwiększenie

„brakujących częstotliwości”. Zauważył, że poprawa słuchu natychmiast spowodowa-

ła poprawę jakości głosu.

Tomatis sformułował swoje wnioski w tzw. trzech prawach Tomatisa:

1. Głos zawiera jedynie te częstotliwości, które zawiera ucho (mówimy tak jak słyszy-

my).

2. Modyfikacja sposobu słyszenia prowadzi do natychmiastowych zmian w głosie.

3. Zastosowanie treningu słuchowego pozwalającego słyszeć brakujące częstotliwości

prowadzi do trwałej modyfikacji głosu.

Tomatis prowadząc dalsze badania nad wzajemną zależnością między słuchem

a głosem zaobserwował, że na jakość głosu wpływają nie tylko ograniczone uszkodze-

nia słuchu, ale też zaburzenia słuchania, czyli uwagi słuchowej. Wprowadził więc roz-

różnienie między procesami słyszenia a słuchaniem.

Słyszenie jest procesem biernym i zależy od stanu obwodowej części narządu słuchu.

Słuchanie (uwaga słuchowa) jest procesem aktywnym. Jest to umiejętność świadome-

go odbierania bodźców dźwiękowych. Jakość uwagi słuchowej zależy przede wszyst-

72 M. Bogdanowicz, A. Kasica, Ruch Rozwijający dla wszystkich..., s. 20-21.
73 J. Ratyńska, Materiały szkoleniowe, Metoda Toamtisa stymulacja audio-psycho-lingwinistyczna, Warszawa
2005
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kim od funkcjonowania ośrodkowych struktur układu słuchowego oraz przepływu in-

formacji  niędzy  różnymi  ośrodkami  w  mózgu.  Słuchanie  jest  umiejętnością,  która

kształtuje się przez całe życie i może podlegać treningowi. Przyczyną zaburzeń uwagi

słuchowej mogą być np. traumatyczne przeżycia emocjonalne, powodujące zamknię-

cie się na otaczający świat lub czasowe lub stałe odcięcie od świata dźwięków np. za-

palenie uszu u dzieci.

Tomatis  zauważył,  że nie tylko problemy ze słyszeniem wpływają  na jakość

głosu, ale też problemy ze słuchaniem. Człowiek może dźwięk słyszeć  prawidłowo,

ale nie potrafi go analizować i przyswoić.

Ważną rolę w procesie słuchania odgrywa lateralizacja słuchowa. Według To-

matisa prawidłową jest prawouszna. Osoby tak zorientowane w pierwszej kolejności

odbierają treść wypowiedzi, co jest korzystne podczas komunikowania się, a osoby le-

wouszne  w  pierwszej  kolejności  odbierają  nieświadomie  zabarwienie  emocjonalne

wypowiedzi.

Tomatis  uważał,  że dźwięk spełnia  w życiu człowieka funkcję  informacyjną

i energetyczną. Układ słuchowy jest najważniejszym dostarczycielem energii do mó-

zgu i powoduje większą stymulację kory mózgowej niż, którykolwiek z pozostałych

zmysłów. Zaburzenia słuchu i uwago słuchowej mogą prowadzić do obniżenia stymu-

lacji mózgu i zmniejszenia efektywności przetwarzania bodźców.

Metoda Tomatisa jest metodą treningu słuchowego przeprowadzonego za po-

mocą urządzenia zwanego uchem elektronicznym. Składają się na nią sesje słuchania

materiału dźwiękowego oraz konsultacje dodatkowe wraz z oceną audio-psycho-fono-

logiczną. Metoda ma zastosowanie u osób, u których stwierdza się zaburzenia uwago

słuchowej.

Diagnostyka w Metodzie Tomatisa obejmuje:

1. Wywiad z pacjentem.

    Wywiad obejmuje dociekanie z jakimi problemami pacjent zgłasza się na terapię.

Konieczne  jest  zebranie  wywiadu  dotyczące  dotychczasowej  historii  pacjenta  oraz

obecnie prezentowanych dolegliwości. W wywiadzie terapeuta pyta o:

1. Obecne dolegliwości, którymi mogą być: 

-problemy szkolne, 
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- zaburzenia koncentracji, 

- dyslalia, 

- zaburzenia płynności mówienia.

2. Dotychczasowy rozwój dziecka:

- przebieg ciąży i okresu okołoporodowego - zaburzenia występujące w tym okresie

(powikłania ciąży i okołoporodowe) mogą wpłynąć na rozwój zaburzeń uwagi słucho-

wej

- rozwój psychoruchowy

- rozwój mowy

- czy dziecko nie jest adoptowane,

- przebyte choroby, hospitalizacje, operacje,

- atmosfera rodzinna,

- osiągnięcia szkolne.

Z czynników medycznych w wywiadzie należy zwrócić szczególną uwagę na:

1. Padaczkę – nie jest ona bezwzględnym przeciwwskazaniem do terapii, jednak lepiej

jest  unikać  prowadzenia  terapii  u dzieci  z padaczką,  które nie są  przygotowane na

udzielanie pomocy dziecku w chwili napadu. Uważa się, że stymulacja kory mózgo-

wej podczas terapii u niektórych osób z padaczką może wywołać napad (tylko podczas

słuchania).

2. Zawroty głowy – w terapii stosowana jest praca nad lateralizacją słuchową. U osób

z uszkodzonym błędnikiem seans terapii może wyzwolić zawroty głowy trwające na-

wet kilka godzin.

3. Schorzenia uszu – np. zapalenia z wyciekami, perforacje błony bębenkowej, opera-

cje uszne. Należy powstrzymać  się od terapii w momencie zaostrzenia choroby(ból

ucha, ropny wyciek z zapaleniem przewlekłym). Można stosować terapię między za-

ostrzeniami. Trzeba pamiętać, że schorzenia uszu mogą mieć wpływ na wynik testu

uwagi słuchowej co może prowadzić do błędnych wniosków na temat zaburzeń uwagi

słuchowej u danego pacjenta.

4. Zaburzenia słuchu – przed terapią należy spytać pacjenta, czy nie ma problemów ze

słuchem. W idealnych warunkach, każdy pacjent powinien mieć  wykonane badanie

słuchu przed przeprowadzeniem testu uwagi słuchowej. Nawet niedosłuch w stopniu

50



lekkim  ma  wpływ  na  wynik  testu  i  może  prowadzić  do  fałszywych  wniosków.

W przypadku podejrzenia niedosłuchu podczas testu uwagi słuchowej pacjent powi-

nien być skierowany do audiologa.

Podstawowym testem diagnostycznym jest test uwagi słuchowej i lateralizacji

słuchowej. Wykonuje się go za pomocą urządzenia testującego, które przypomina au-

diometr.

Technika testu przypomina badanie audiometrii tonalnej. Do wykonania nie jest po-

trzebna kabina audiometryczna, należy jednak zadbać żeby pomieszczenie było wyci-

szone. Hałas otoczenia powoduje zafałszowanie wyniku.

Test uwagi i lateralizacji słuchowej składa się z następujących elementów:

- badanie uwagi słuchowej zewnętrznej (drogą powietrzną)

- badanie uwagi słuchowej wewnętrznej (drogą kostną)

- badanie umiejętności lokalizacji dźwięku (drogą kostną)

- badanie umiejętności dyskryminacji wysokości dźwięku (tzw. selekcji dźwięku)

- badanie lateralizacji słuchowej

Badanie  uwagi  słuchowej  zewnętrznej.  Uwaga  ta  jest  zdolnością  słuchania

i przetwarzania dźwięków przychodzących z zewnątrz, czyli wypowiedzi innych osób.

Podczas całego badania pacjent siedzi na wprost przed osobą badającą, tak aby można

było obserwować jego reakcje. Przed rozpoczęciem badania pacjent jest poinstruowa-

ny o czynnościach które będzie wykonywał. W momencie kiedy usłyszy dźwięk bar-

dzo cichy w słuchawce ma podnieść do góry rękę z tej strony z której słyszy dźwięk.

Pacjent w czasie badania ma założone słuchawki na przewodnictwo powietrzne. Te-

stowanie rozpoczyna się od lewego ucha i bada się kolejno uwagę słuchową od często-

tliwości wyższych do niższych (8000 Hz do 125Hz). W momencie gdy pacjent zasy-

gnalizuje, że usłyszał dźwięk to zaznaczamy kropką na wykresie. Dla każdej częstotli-

wości prowadzi się tylko jedną próbę. Po zbadaniu lewego ucha zaczynamy badać pra-

we.

Badanie uwagi wewnętrznej i lokalizacji dźwięku wykonujemy za pomocą spe-

cjalnej słuchawki na przewodnictwo kostne. Przetwornik umieszcza się na wyrostku

sutkowatym. Powinien stykać się z powierzchnią skóry. Może trochę uciskać i wzbu-

dzić  nieprzyjemne  odczucia,  ale  ważne  to  jest  dla  badania.  Uwaga  słuchowa  we-
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wnętrzna jest umiejętnością słuchania dźwięków wewnętrznych – czyli własnego gło-

su i mowy. Procedura badania jest podobna do badania uwagi słuchowej zewnętrznej.

Badamy najpierw lewe, a potem prawe ucho w zakresie częstotliwości 4000Hz do 250

Hz. Tutaj jeżeli pacjent nie jest pewny z której strony słyszy dźwięk podnosi obie ręce.

Kolejnym etapem w diagnozie jest badanie dyskryminacji wysokości dźwięku.

Przed badaniem należy upewnić się czy pacjent rozróżnia dźwięk wyższy – niższy. W

trakcie badania pacjent ma słuchawki do przewodnictwa drogą powietrzną. Jeżeli usły-

szy różnicę w wysokości podawanych dźwięków to mówi o tym terapeucie. Tomatis

uważał, że umiejętność dyskryminacji wysokości dźwięku rozwija się z wiekiem od

częstotliwości niskich do wysokich.

Test lateralizacji słuchowej jest najtrudniejszy z testów diagnostycznych Toma-

tisa, a jego ocena wymaga doświadczenie ze strony terapeuty,  które zdobywa wraz

z praktyką.  W czasie badania terapeuta obserwuje ruchy mimiczne twarzy w czasie

wypowiedzi. Ze słuchawkami i przy mikrofonie pacjent odpowiada bardzo obszernie

na  zadawane  pytania.  W  pierwszym  etapie  terapeuta  podaje  w  obu  słuchawkach

dźwięk na jednakowym poziomie i obserwuje symetrię mięsni twarzy. Już na tym eta-

pie  można  zauważyć  pewną  asymetrię.  Według  Tomatisa  zwiększenie  natężenia

dźwięku w jednej ze słuchawek powoduje większą aktywność mięśnia strzemiączko-

wego po tej stronie aktywację nerwu twarzowego. Ucho w którym czynność jest więk-

sza jest uchem wiodącym.

Do pełnej  diagnozy wykonuje się  jeszcze testy dodatkowe: testy lateralizacji

ręki, nogi, oka, testy psychologiczne, test rodziny, test drzewa.

Po wnikliwej diagnozie uwagi słuchowej i przeprowadzonym wywiadzie tera-

peuta układa program terapii. Cała terapia polega na słuchaniu muzyki Mozarta, Cho-

rałów Gregoriańskich i dźwięków mowy ludzkiej np. głosu matki. Program stymulacji

obejmuje 3 sesje. Jedna sesja trwa 10 dni. W trakcie tej sesji słucha się przygotowane-

go materiału dźwiękowego po 2 godziny dziennie. Sesje są dzielone między sobą mie-

sięcznymi przerwami.

Dzięki  metodzie  Tomatisa,  osoby  u  których  stwierdza  się  zaburzenia  uwagi

i lateralizacji słuchowej, mają możliwość poprawienia ich za pomocą urządzenia, które

nazywa się „elektronicznym uchem”. 
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„Elektroniczne ucho” jest  idealnym modelem ludzkiego ucha,  które  pozwala

„wyćwiczyć” ucho pacjenta w taki sposób by mogło pracować bez zakłóceń.

Zastosowanie Metody Tomatisa jest wszechstronne:

U dzieci:

- zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady mowy),

- zaburzenia głosu np. chrypki dziecięcej,

- dyslekcja,

- trudności szkolne,

- zaburzenia koncentracji,

- autyzm,

- ADHD

U osób dorosłych:

- zaburzenie mowy (jąkanie),

- zaburzenie głosu spowodowane niewłaściwym używaniem głosu,

- stres,

- nauka języków obcych.

Na wyposażenie gabinetu do terapii Metodą Tomatisa składa się:

� aparat do diagnozy (podobny do audiometru)

� komputer

� „elektroniczne ucho”

� wzmacniacz

� odtwarzacz płyt CD

� zestaw słuchawek.

Jest to metoda, która w Polsce funkcjonuje od 15 lat. Do tej pory były tylko dwa

ośrodki w Polsce, które się w tym specjalizowały. Obecnie dzięki funduszom unijnym

zostały one udostępnione dużej liczbie placówek, a tym samym poszerzyło się znaczne

grono osób, które mogą z niej korzystać.

2.4.4 Metoda Biofeedback74

74 M. Pakszys, Diagnostyka i terapia EEG Biofeedback, materiały szkoleniowe, Warszawa 2007
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Metoda Biofeedback należy do nowoczesnych i skutecznych metod optymaliza-

cji funkcji mózgu oraz naprawy zaburzeń psychoneurologicznych u dzieci i osób doro-

słych. W skrócie jest to biologiczne sprzężenie zwrotne. Poprawna nazwa samej meto-

dy to „trening kontroli samoregulującego się systemu za pomocą biologicznego sprzę-

żenia zwrotnego”. Popularna nazwa – biofeedback – to zlepek wyrazowy powstały z

angielskich słów bio (od biologiczny) i feedback (z ang. sprzężenie zwrotne). 

Proces uczenia opiera się głównie na sprzężeniu zwrotnym. Polega ono na tym,

że otaczający świat odpowiada na nasze akcje, a my zapamiętujemy ten proces. Np.

dziecko uczy się, by nie wkładać ręki w płomień po pierwszym oparzeniu.  Metoda

Biofeedback wykorzystuje zdolność mózgu do samouczenia się. W dużym uproszcze-

niu mózg można porównać do skomplikowanego mechanizmu z mnóstwem suwaków,

jego aktualny stan zależy od tego w jakich pozycjach są ustawione. Jeśli jakiś stan po-

jawia się często i pozostaje na stosunkowo długi czas powoduje strukturalne, a nawet

trwałe zmiany w mózgu. Wprowadzanie mózgu w pozytywny stan jest inwestycją na

całe życie.

Metoda ta charakteryzuje  się  wysokim stopniem współdziałania – motywacji

i zaangażowania pacjenta. Trenujący uświadamia sobie jak bardzo sam – swoim po-

dejściem i pracą – przyczynił się do poprawy zdrowia. Już samo to doświadczenie wy-

wołuje zmiany w zachowaniu. Jest to metoda bezpieczna, bez działań niepożądanych,

gdyż  jedynymi narzędziami terapeutycznymi są wola i motywacja pacjenta oraz do-

świadczenie terapeuty.

Biofeedback jest więc naukową  metodą  zwiększania możliwości umysłu.  Po-

prawia koncentrację, szybkość myślenia, pamięć, kreatywność, przyswajanie materiału

przed egzaminami, a także organizację  pracy,  jej właściwe planowanie, umiejętność

podejmowania optymalnych decyzji przy równoczesnym wewnętrznym wyciszeniu i

relaksacji.

W zasadzie jest to proces bardziej edukacyjny niż terapeutyczny.  Uczy mózg

produkowania korzystnych fal o konkretnych wzorach i specyficznych rozmieszcze-

niach. Metodę wykorzystuje się w ośrodku szkolenia astronautów NASA i wielu pla-

cówkach medycznych na świecie. 
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Trenujący pacjent uczy się wysyłania fal mózgowych o odpowiedniej charakte-

rystyce za pomocą  gier komputerowych, którymi kieruje pod okiem terapeuty. Cała

sprawa brzmi  tajemniczo,  jednak  z  technicznego  punktu  widzenia  jest  stosunkowo

prosta. Jednym zdaniem każdy może zobaczyć  na ekranie zapis swoich fal mózgo-

wych i wpływać na niego odpowiednio kierując aktywnością mózgu. Gra komputero-

wa jest swoistym lustrem elektrycznej aktywności  mózgu. Tak jak chcąc polepszyć

nasz wygląd w normalnym lustrze poprawiamy włosy, tak podczas treningu ulepsza-

my wyniki poprawiając fale EEG.

Metoda należy do interdyscyplinarnych i posługują się nią lekarze, psycholo-

dzy,  pedagodzy,  logopedzi,  rehabilitanci  i  inni  specjaliści.  Jest  metodą  pozbawioną

działań ubocznych, całkowicie bezpieczną dla dzieci i kobiet w ciąży, dla każdego tre-

nowanego, bowiem jest metodą uczenia się własnych fal mózgowych. 

Z pracy tą metodą w Polsce korzystają przede wszystkim dzieci i młodzież z

różnego rodzaju trudnościami w nauce, niepełnosprawne. Natomiast na świecie  ludzie

żyjący i pracujący w nadmiernym stresie, od których wymagane jest skupienie i podej-

mowanie  szybkich  decyzji:  osoby  na  kierowniczych  stanowiskach,  menedżerowie,

przedsiębiorcy, maklerzy giełdowi, pracownicy banków, kierowcy, nauczyciele, dzien-

nikarze. A także maturzyści i studenci przed ważnymi egzaminami. Stałą grupę stano-

wią sportowcy. Od wielu lat za pomocą metody Biofeedback usprawniają swój mózg

artyści sceniczni, muzycy, aktorzy i tancerze. Na treningi zgłaszają się ludzie w róż-

nym wieku – dorośli, młodzież i dzieci powyżej czwartego roku życia, zdrowi         i

chorzy. Ci którzy potrzebują uwierzyć w siebie, wzmocnić pamięć, pozbawić się tre-

my, wahań nastroju, stanów lęku, napięć zaburzeń snu, depresji oraz ci, którzy chcą

polepszyć wyniki uczenia i koncentracji uwagi (dysleksja, zespoły nadpobudliwości).

Przebieg terapii

Pierwsze spotkanie terapeuty z pacjentem polega na:

-  przeprowadzeniu wywiadu i na tej podstawie terapeuta wypełnia kartę do trenin-

gów. W karcie zawarte są informacje dotyczące danych osobowych, przebiegu ciąży i

porodu, wczesnego rozwoju (ważne przy terapii dzieci), przebytych poważnych cho-

rób, urazów, operacji. Terapeuta pyta także o aktualny stan zdrowia pacjenta a także

co jest powodem zgłoszenia się na terapię. W przypadku dzieci pytania są bardziej
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szczegółowe. Odpowiada na nie rodzic – opiekun prawny. Pytania dotyczą zaburzeń,

które mogą  u dziecka występować  np. nadpobudliwość,  zaburzenia zachowania, pa-

mięci, koncentracji, ADHD, ADD, zaburzenie uczenia, opóźnienia w rozwoju, deficy-

ty mowy, zaburzenia analizatorów mowy i słuchu, cechy autystyczne. W przypadku

młodzieży i osób dorosłych terapeuta pyta np. o zaburzenia koncentracji, stres, lęk, de-

presją, myśli samobójcze, a także leczenie psychiatryczne. W wywiadzie ważną dla te-

rapeuty informacją są aktualne zażywane leki padaczkowe i psychotropowe, a także

wszystkie inne ponieważ przyjmowane leki zaburzają obraz fal mózgowych. Do doku-

mentacji pacjenta dołączane są inne badania typu EEG, opinia psychologa lub psychia-

try czy innych specjalistów. W trakcie wywiadu ważne żeby terapeuta zorientował się

o lateralizacji, ponieważ ustalenie protokołów treningów zależy także od tego. 

-  omówieniu przebiegu treningu. Terapeuta szczegółowo tłumaczy jak wygląda tre-

ning i jak należy przyjść przygotowanym. Na dwie godziny przez sesją nie wolno pić

żadnych napojów energetyzujących czy też zawierających kofeinę. Pacjent musi być

najedzony i odprężony. Przed treningiem nie można używać żadnych żeli i odżywek

do włosów. Zadaniem terapeuty jest przedstawienie możliwości o ograniczeń metody

oraz wyjaśnienie wszelkich pytań i wątpliwości związanych z biofeedbackiem. Z pa-

cjentem należy ustalić, które problemy są dla niego najważniejsze, jak często występu-

ją, jak sobie z nimi radzi i czy chce je wyleczyć.

-  zrobieniu mapy mózgu, która polega na ocenie lokalizacji fal i wyznaczeniu które

pasma będą nagradzane, a które hamowane w czasie treningu Jest to ostatni element

pierwszego spotkania. Aby wykonać mapę mózgu należy zmierzyć czaszkę i określić

punkty ułożenia elektrod według metody 10-20 oznaczając miejsca ułożenia elektrod

flamastrem. Najlepiej oznaczyć wszystkie 19 miejsc. Dla osób niespokojnych i dzieci

można  używać  tzw.  czepków  szybkiego  zakładania  z  wbudowanymi  elektrodami.

Każda elektroda odbiera z mózgu słaby sygnał prądu, który jest wzmacniany w głowi-

cy z mikrowoltów do woltów. 

Elektrody przykleja się do głowy za pomocą pasty, na oczyszczonym uprzednio

solą lub pastą ścierną w celu obniżenia wartości oporności skóry miejscu.
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Po zebraniu podstawowych informacji i odczytaniu mapy terapeuta ustala pro-

tokoły treningów. Przed protokołem należy ustalić problem główny oraz cel realny tre-

ningów.

Spotkania powinny odbywać się przynajmniej dwa razy w tygodniu. Przed roz-

poczęciem treningu każdorazowo terapeuta pyta  o samopoczucie klienta,  jeżeli jest

zbyt pobudzony należy starać się go wyciszyć włączając muzykę, poprzez rozmowę, a

w przypadku małych dzieci można czytać bajkę, rozpocząć rysowanie lub opowiadać.

Standardowy, podstawowy trening trwa 10 do 20 sesji po 30 -45 minut każda.

Każdy pacjent jest traktowany indywidualnie. U osób zdrowych zauważalne zmiany w

sposobie myślenia i działania pojawiają się już po 5-10 spotkaniach. U osób z proble-

mami psychosomatycznymi kuracja wymaga większej liczby sesji.

Trening

Prawidłowo  przygotowany  pacjent  rozpoczyna  pierwszą  serię  treningów za-

wsze od klasycznych punktów czyli C3 i C4. W tych punktach mózgu znajdują się

ośrodki ruchu. Terapeuta rozpoczyna spotkanie od zapytania o samopoczucie pacjenta,

o to jak w nocy spał oraz ile czasu minęło od ostatniego posiłku. Głód, przemęczenie,

czy nadmiar jedzenia zniekształcają obraz pracy mózgu. 

Każdą wykonywaną czynność terapeuta poprzedza słownie np. mierzenie

głowy, przygotowanie miejsca pod elektrodami czy nakładanie czepka. Przed rozpo-

częciem sesji każdorazowo terapeuta informuje pacjentach o zadaniach w wideogrze

tłumacząc w sposób przystępny przebieg wideogry i zasady otrzymywania punktów.

Jeśli terapeuta zauważy duże napięcie mięśniowe powinien wtedy zastosować metody

relaksacji mięśniowej.

W przypadku trenowania dzieci z zaburzonym kontaktem słownym rodzic lub

drugi terapeuta bierze małe dziecko na kolana, tak aby czuło się cały czas bezpiecznie.

Zamiast wideogry można stosować muzykę relaksującą lub bajki czy też zabawę kloc-

kami, rysowanie.

Terapeuta według widocznych na monitorze wartości określa cele i wysokości

progów, długość trwania rundek, stopień spowolnienia gry. Stopień ten reguluje osią-

ganie przez trenowanego punktów.  Ustawienie treningu zależy od stanu wzbudzenia

mózgu,  czyli  poziomu bioelektrycznej  czynności  mózgu.  Każdy człowiek  ma swój
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charakterystyczny poziom wzbudzania, który można zwiększać lub obniżać w zależ-

ności od potrzeb.

EEG Instytut w Warszawie rozpowszechnił tę metodę w roku 1999 do Polski

i szeroko rozpropagował w przychodniach i szpitalach tak, iż w obecnym czasie pracu-

je około 750 gabinetów Biofeedback w różnych miastach Polski. Pierwszą osobą pra-

cującą metodą EEG Biofeedbeck jest dr Michaela Pakszys. Dr Pakszys jest neurolo-

giem i pediatrą dziecięcym. Specjalizuje się w padaczkach. Jest szefową zespołu, który

standaryzował prowadzenie badania EEG. 

Terapeutą Biofeedbacka może zostać osoba, która ukończyła kursy w ośrodku, któ-

ry ma prawa prowadzenia tego typu szkoleń. 

W obecnych czasach zdecydowanie brakuje na rynku polskim fachowej literatury i

opublikowanych badań dotyczącej zarówno Metody Tomatisa jak i Biofeedbacka. Na

razie bogactwo wiedzy terapeuci czerpią  ze szkoleń  i  materiałów szkoleniowych,  a

przede wszystkim praktyki. W ostatnich trzech latach Ministerstwo Edukacji Narodo-

wej wyposażyło  placówki specjalne w sprzęt  do pracy tymi  metodami oraz zleciło

szkolenie terapeutów. Są to metody jeszcze mało rozpowszechnione. W placówkach

oświatowych są one traktowane jako jedne z form terapii wspomagających, a nie jako

samodzielne terapie.

58



ROZDZIAŁ III  METODOLOGIA BADAŃ

Nauką, która zajmuje się określaniem procedur badawczych jest metodologia.

W Słowniku Języka Polskiego znajduje się następująca definicja „metodologia to na-

uka o metodach badań naukowych i wykładu naukowego”75. Metodologią jako nauką

zajmowało się wielu autorów: M. Łobocki, S. Nowak, T. Pilch, J. Gnitecki, J. Sztum-

ski, H. Muszyński i wielu innych.

S. Nowak zauważył,  że „metodologia to tyle, co nauka o metodach stosowa-

nych w jakiejś nauce czy naukach. Czyli jest to nauka o poprawnych sposobach postę-

powania w trakcie całego procesu badawczego”76.  M. Łobocki  uznał  natomiast,  że

„metodologia badań pedagogicznych jest nauką o zasadach i sposobach postępowania

badawczego zalecanych i stosowanych w pedagogice. Przez zasady, czyli przez reguły

lub normy takiego postępowania rozumie się pewne najogólniejsze dyrektywy (zalece-

nia), mające na celu ułatwienie w miarę skutecznego przeprowadzenia badań”77.

3.1 Przedmiot i cel badań

Z punktu widzenia metodologii każda praca naukowa wymaga określenia 

i sformułowania przedmiotu badań a potem celów. J. Sztumski przechodząc do cha-

rakterystyki przedmiotu badań wskazywał, że jest on złożony. Według niego „obejmu-

je on bowiem rozmaite twory życia społecznego, zarówno materialne (np różne zbioro-

wości społeczne), jak również idealne, do których zaliczamy np idee, przesądy, wierze-

nia ludzi”78. Według J. Gniteckiego natomiast „jest to pewne zjawisko mieszczące się

w problematyce teorii i praktyki danej subdyscypliny pedagogicznej”79. 

75 E. Sobol,  Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 2002, s. 449.
76 S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985, s. 13-14.
77 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2006, s. 13.
78 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999, s. 19.
79 J. Gnitecki, Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Zielona Góra,  s. 73.
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Przedmiotem  niniejszej  pracy  jest  działalności  opiekuńczo  –  wychowawcza

Sióstr Elżbietanek z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. 

Sformułowanie przedmiotu badań nie jest elementem wystarczającym, by wła-

ściwie  wyznaczyć  przebieg procesu badawczego.  „Charakterystyczną  cechą  każdej

pracy jest jej celowość ukierunkowania działań. Bez wyraźnie sformułowanych celów

trudno byłoby dokonać nowych odkryć w wybranej dziedzinie. Każdy badacz formułu-

jąc cel musi liczyć się ze swoimi możliwościami oraz stopniem własnego przygotowa-

nia”80. J. Gnitecki uznał, że „cel pracy to rodzaj zamierzonego efektu do którego ma

doprowadzić działalność badacza”81. Muszą one być  przemyślane i jasno określone,

stanowią bowiem punkt odniesienia w ciągu całego pisania pracy. W. Zaczyński nato-

miast uważał, że cel badań to ,,wykrywanie związków i zależności w procesie wycho-

wania  i  nauczania  po  to,  by  na  podstawie  ustalonych  prawidłowości  formułować

wskazania  co do doboru treści,  metod,  środków oraz organizacji  wraz  z  zasadami

działania wychowawczego”82.

Celem pracy jest zweryfikowanie  obecnej działalności  przedszkola i  ośrodka

pod kątem wspomagania rozwoju przez pracę indywidualną i wybrane metody terapii

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

W procesie badawczym nie wystarczy jednak sformułowanie  celów. Następ-

nym krokiem jest sformułowanie problemów.

3.2 Problemy badawcze

Problem – z języka greckiego ,,problema” znaczy przeszkoda, trudność. Trud-

ność, która powstaje przy uświadamianiu sobie jakiegoś braku w badanej stronie rze-

czywistości oraz chęć przezwyciężania tej przeszkody prowadzi do stawiania sobie py-

tań ogólnych, później szczegółowych, czyli do formułowania problemów badawczych.

Problemy naukowo-badawcze są różnie określane w literaturze metodologicznej. M.

Łobocki pisał, że ,,problemem  badawczym jest takie pytanie, które w miarę precyzyj-

nie określa cel zamierzonych badań i jednocześnie ujawnia braki wiedzy na interesu-

jący nas temat. Problem badawczy jest zwykle uszczegółowieniem celu badań; umożli-

80 T. Pszczółkowski, Zasady sprawnego działania, Warszawa 1974,  s. 41.
81 J. Gnitecki, Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej,  Zielona Góra, s. 74.
82 W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1995, s. 44.
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wia  bowiem dokładniejsze  poznanie  tego,  co  rzeczywiście  zmierzamy  zbadać”83.  T.

Pilch uważał natomiast, że są to „pytania o naturę badanego zjawiska, o istotę związ-

ków między zdarzeniami lub istotą i celami procesów”84. Tak oto przedmiot badań de-

finiował J. Pieter definiuje problem badawczy jako ,,swoiste pytanie określające ja-

kość  i  rozmiar  pewnej niewiedzy (pewnego braku w dotychczasowej  wiedzy),  które

określa  cel  i  granice  pracy naukowej”85.  Z  punktu widzenia  niniejszych  rozważań,

jako istotną, przyjęto definicję S. Nowaka: ,,problem badawczy to tyle, co pewne pyta-

nie lub zespół pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie”86.

Główne problemy niniejszej pracy wyrażają się w pytaniach:

1. W jakim stopniu działalność opiekuńczo – wychowawcza Sióstr Elżbietanek  wy-

chodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska?

2.W jakim stopniu praca indywidualna z niepełnosprawnym wychowankiem przyczy-

nia się do jego rozwoju?

Uszczegółowieniem problemu głównego są problemy szczegółowe które w spo-

sób jeszcze bardziej wnikliwy pozwalają przeprowadzić badania: 

1.  W jakim stopniu  dostępność  i  lokalizacja  budynku  wpływa  na  wybór  placówki

przez rodziców i młodzież niepełnosprawną?

2. W jakim stopniu dobór wykwalifikowanej kadry przyczynia się do rozwoju i rewali-

dacji wychowanków?

3. W jakim stopniu terapia prowadzona Metodą Tomatisa  i Biofeedback pomaga w re-

walidacji dzieci i niepełnosprawnej młodzieży?

4. W jakim stopniu Metoda Dobrego Startu i Ruchu Rozwijającego wspomaga rozwój

dziecka niepełnosprawnego?

5. W jakim stopniu baza materialna przedszkola i ośrodka zapewnia osiąganie postę-

pów rewalidacyjnych?

3.3 Zmienne i wskaźniki

83 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2006, s. 21.
84  T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2001, s. 43.
85 J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław – Warszawa 1967, s. 67.
86 S. Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1985, s. 30
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Każde zjawisko, zdarzenie ma kilka konstruktywnych dla siebie cech, które w

metodologii przyjęło się nazywać mianem zmiennych87. Zdaniem Z. Skornego zmien-

na „to pewna kategoria zjawisk, których wielkość, intensywność, częstość występowa-

nia może ulegać zmianom zależnie od różnych okoliczności”88. Podobnie zmienne defi-

niował J. Sztumski, jako „zjawiska, które ulegają przeobrażeniom pod wpływem dzia-

łania różnych czynników, przyjmując tym samym różne wartości”89.  M. Łobocki wy-

różnia dwa rodzaje zmiennych:

– „zmienne niezależne przez które rozumie się pewne czynniki, powodujące okre-

ślone zmiany w innych czynnikach (zmiennych),

– zmienne zależne to czynniki podlegające wyraźnym wpływom ze strony zmien-

nych niezależnych”90.

Zmienne niezależne z różną siłą oddziałują na zmienną zależną. Można zatem

uporządkować zmienne niezależne według siły ich oddziaływania na zmienną zależną.

Po ustaleniu zmiennych należy ustalić na podstawie których danych obserwowalnych

mówi się o występowaniu poszczególnych zmiennych. Uzyskanie celu wymaga ustale-

nia  odpowiednich  wskaźników.  W  badaniach  pedagogicznych  jest  to  szczególnie

utrudnione  z  uwagi  na  charakter  zjawisk  i  faktów,  których  one  dotyczą.  Termin

„wskaźnik” w metodologicznym znaczeniu służy do „określenia pewnej cechy przed-

miotu lub zjawiska pozostający w takich związkach z inną jego cechą, że wystąpienie

jej sygnalizuje obecność tej drugiej”91. Wskaźnikiem według S. Nowaka jest „pewna

cecha, zdarzenie lub zjawisko, na podstawie zajścia którego wnioskujemy z pewnością

bądź określonym prawdopodobieństwem, iż zachodzi zjawisko jakie nas interesuje”92.

H. Muszyński uważa, że ,,wskaźnikiem danej zmiennej jest takie zjawisko ob-

serwowalne,  na  podstawie  wystąpienia  którego  możemy  orzekać  o  wystąpieniu  tej

zmiennej, zaś jego nasilenie mówi nam o stopniu nasilenia z jakim ta zmienna wystę-

puje”93. Uwzględniając powyższe zmienne i wskaźniki w tejże pracy przedstawiają się

następująco:

87 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2001, s. 50.
88  Z. Skorny, Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, Warszawa 1984, s. 48.
89 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999, s. 60.
90 M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2006, s. 147-148.
91 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999 s. 55.
92  S. Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1970, s. 102.
93 H. Muszyński , Wstęp do metodologii pedagogiki, Warszawa 1970, s. 246.
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Tabela 1

Zmienne i wskaźniki

Zmienna zależna Wskaźniki Zmienna niezależna Wskaźniki
- dostępność bu-

dynku 

- dokumenty opra-

cowane w placów-

ce

- wyposażenie

- parking

- podjazd

- winda

- przystosowane

węzły sanitarne

- programy terapii

indywidualnej

- regulamin

- instrukcje

- karty obserwacji

- opinie końcowe

- program wycho-

wawczy i profilak-

tyczny

- sprawnie działają-

ca aparatura do pra-

cy Metodą Tomati-

sa i Biofeedbacka

- lokalizacja budyn-

ku

- podstawa prawna

działalności placó-

wek opiekuńczo -

wychowawczych

– warunki lokalowe

- centrum miasta

- przystanek auto-

busowy

- bliskość filharmo-

nii, biblioteki, teatru

- ustawy i rozporzą-

dzenia MEN

- statuty placówki

- jasne i kolorowe

pokoje

- dostosowane wę-

zły sanitarne

- miękkie wykładzi-
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- poprawnie prze-

prowadzona terapia

– dobór metody

wiodącej

- metody pracy z

dziećmi i młodzie-

żą niepełnosprawną

– pomoce dydak-

tyczne do pracy

– pianino

- przeprowadzony

wywiad

- diagnoza

- przygotowany pa-

cjent

- czas trwania tera-

pii

– aktualny stan roz-

woju psychofizycz-

nego dziecka

- praca Metodą Do-

brego Startu

- praca Metodą Ru-

chu Rozwijającego 

- terapia Metodą

Tomatisa- terapia

Metodą EEG Biofe-

edbak

- przygotowany te-

rapeuta 

– rodzaj niepełno-

sprawności

- wiek 

ny

- wyciszony pokój

- ukończony kurs

dla terapeutów To-

matisa i Biofeed-

backa

- podnoszenie kwa-

lifikacji w zakresie

wykonywanych te-

rapii

– niepełnospraw-

ność ruchowa;

– niepełnospraw-

ność intelektualna;

- orzeczenie o nie-

pełnosprawności

- opinia o wspoma-

ganiu rozwoju

– możliwość pracy

wybraną metodą

- zdolność do

uczestnictwa w za-

jęciach
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- wykształcenie

- wyższe magister-

skie 

- wyższe zawodowe

- studium nauczy-

cielskie

- kierunkowe studia

podyplomowe

- kursy kwalifika-

cyjne

- kryterium doboru

pracowników

- doświadczenie za-

wodowe

- uprawnienia za-

wodowe

- wymagania dodat-

kowe,

- predyspozycje in-

dywidualne

Źródło: Opracowanie własne

3.4 Metody, techniki i narzędzia badawcze

Aby skutecznie  rozwiązać  sformułowane  problemy  badawcze,  bardzo

istotny jest właściwy dobór metod,  technik oraz narzędzi badawczych.  Działanie to

warunkuje prawidłowe ich rozwiązanie.

Pojęcie metoda wywodzi się z języka greckiego, a w dosłownym tłumaczeniu

oznacza „po drodze” lub „droga postępowania”. 

T. Pilch94 mówi, że „metoda jest zespołem czynności i zabiegów zmierzających do po-

znania określonego przedmiotu. Jest to pewnego rodzaju charakter działania, jaki po-

dejmujemy dla zdobycia interesujących nas danych”. O metodzie mówi, że jest to spo-

sób osiągania jakiegoś celu. Metoda naukowa jest to sposób dochodzenia do twierdzeń

uzasadnionych i sprawdzonych. Metodę naukową można określić jako zespół czynno-

ści, które należy wykonać i procesów, które muszą się odbyć, aby można było uzyskać

uzasadnione i sprawdzone twierdzenie o badanych faktach. 

94 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych,  Warszawa 2001, s. 79
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Techniki badawcze są już sposobami realizowania zamierzonych badań, dlatego

też podporządkowane są metodom badawczym i pełnią wobec nich rolę wspomagają-

cą.

Wybranie konkretnej metody determinuje dobór technik. I tak w literaturze przedmio-

tu odnajdujemy taką oto definicję: „Techniki badawcze są bliżej skonkretyzowanymi

sposobami realizowania zamierzonych badań. Podporządkowane są one metodom ba-

dawczym pełniąc wobec nich służebną role95”. 

W chwili wyboru odpowiedniej techniki badawczej następuje moment doboru

odpowiednich narzędzi badawczych, których zadaniem jest pomoc w przeprowadzeniu

badań  i  opracowaniu  ich  wyników.  W ujęciu  T.  Pilcha96 narzędzie  badawcze  jest

przedmiotem, którego zadaniem jest realizacja wybranej techniki badawczej. 

W wielu materiałach metodologicznych odnaleźć można różne podziały i klasy-

fikacje. Są one bardzo zróżnicowane, i tak to, co dla jednego autora jest metodą dla in-

nego będzie techniką. Odpowiedni dobór metod, technik i narzędzi jest więc w dużej

mierze uzależniony  od tematu pracy oraz podjętych w niej problemów.

Do celów badawczych pracy przyjęto klasyfikację metod, technik i narzędzi ba-

dawczych według T. Pilcha. 

Metody badań pedagogicznych to:

- eksperyment pedagogiczny - jest metodą naukowego badania określonego wycinka

rzeczywistości wychowawczej,

- monografia pedagogiczna - to metoda badań, której przedmiotem są instytucje wy-

chowawcze lub jednorodne zjawiska społeczne, prowadząca do rozpoznania struktury

instytucji, zasad i efektywności działań wychowawczych,

- metoda indywidualnych przypadków - polega na analizie jednostkowych losów ludz-

kich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub na analizie konkretnych zja-

wisk,

- metoda sondażu diagnostycznego - jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach

strukturalnych i funkcjonalnych oraz o zjawiskach społecznych, opiniach i poglądach.

Technikami towarzyszącymi tym metodą są:

- obserwacja,

95 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2006, s. 115
96 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych,  Warszawa 2001, s. 79
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- wywiad,

- ankieta,

- badanie dokumentów, analiza treści, techniki projekcyjne,

- techniki socjometryczne

Badacz wybierając odpowiednią metodę i technikę posługuje się odpowiednimi narzę-

dziami:

- kwestionariusz wywiadu,

- kwestionariusz ankiety,

- test socjometryczny,

- dyspozycje i arkusz obserwacji,

- skale.

Aby zrealizować cele postawione w niniejszej pracy jako metodę badawczą wy-

korzystano monografię pedagogiczną. 

Według Tadeusza Pilcha monografia pedagogiczna jest metodą badań, „której

przedmiotem są instytucje wychowawcze, w rozumieniu placówki, lub instytucjonalne

formy  działalności  wychowawczej  oraz  opracowania  koncepcji  ulepszeń  i  prognoz

rozwojowych”97.

Najbardziej wyróżniającą  cechą  badań  monograficznych w sensie formalnym

jest ich ścisła lokalizacja instytucjonalna. Pod względem merytorycznym metoda mo-

nograficzna prowadzi  do rozpoznania  struktury i  efektywności  działań  wychowaw-

czych,  do postawienia  diagnozy określonych  niedomogów i  opracowania  koncepcji

ewentualnych ulepszeń. Wszystko w odniesieniu do badanej instytucji.

Metoda monograficzna może być realizowana przez wiele różnorodnych tech-

nik. Prawie zawsze posługuje się badaniem dokumentacji, bardzo często wprowadza

elementy obserwacji uczestniczącej, ankiety lub wywiady. Niekiedy mogą być wyko-

rzystane elementy eksperymentu wychowawczego.  Jak każda inna metoda,  zgodnie

z zasadami poprawności metodologicznej,  nie poprzestaje na jednej technice badań.

Łączy ich kilka, traktując je jako formę uzupełnienia wiedzy i wzajemnej kontroli.

97 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2001, s.121
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Główną techniką badań w pracy będzie analiza dokumentów. Do potrzeb pracy

wykorzystano także obserwację uczestniczącą i wywiad z nauczycielkami. 

Dokumentami są wszystkie wytwory działania ludzkiego w postaci werbalnej

i niewerbalnej, które są źródłem poznawania interesujących badacza problemów, jak

i podstawą ich rozwiązywania. Stanowią one najczęściej punkt wyjścia dla wysuwania

i formułowania hipotez98.

Rozróżniamy dwa rodzaje techniki dokumentów: klasyczne i nowoczesne. Kla-

syczne techniki opierają się na zasadach obowiązujących od dawna przy analizie histo-

rycznej i literackiej. Istotną cechą tej analizy jest próba interpretacji zawartych w do-

kumentach danych  w świetle analizy jakościowej.  Klasyczna technika dzieli  się  na

analizę wewnętrzną i zewnętrzną dokumentów. Analiza wewnętrzna to przede wszyst-

kim dokładne poznanie treści dokumentów, właściwe zrozumienie i wyjaśnienie oraz

wyodrębnienie rzeczy najważniejszych. Analiza zewnętrzna jest uzupełnieniem anali-

zy wewnętrznej i polega na ustaleniu czasu, warunków i okoliczności powstania oraz

identyfikacji z autorem i adresatem dokumentu. Nowoczesne techniki analizy doku-

mentów polegają na ilościowej analizie dokumentów. Często są nazywane ilościowy-

mi technikami analizy dokumentów. W stosowaniu technik tego rodzaju zachodzi ko-

nieczność  dokładnego  ustalenia  zakresu  materiału,  który  ma  być  poddany  analizie

i dokładnego określenia głównych kategorii, będących jej przedmiotem. Stosując no-

woczesne techniki analizy dokumentów otrzymujemy bardziej obiektywne dane. Do-

puszcza się tu również takie wyrażenia, jak: zawsze, często, rzadko, nigdy itp. Dużą

wagę  przywiązuje się  do dokładnego określenia  wartości  poznawczej  dokumentów,

w tym zwłaszcza do potwierdzenia ich wiarygodności  i  autentyczności.  To znaczy,

dąży się do wykazania tego, że uwzględnione w analizie dokumenty mogą być uzasad-

nioną podstawą rozwiązywania interesującego badacza problemu oraz że znany jest

mu dobrze ich czas powstania, autor (lub twórca) i miejsce pochodzenia. Z reguły też

określa się zmienne i ich wskaźniki, pod względem których zamierza się poddać anali-

zie dany dokument (wytwór).

98 M. Łobocki, Metody badań pedagogicznych,  Kraków 2006, s..227
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3.5 Teren99 i organizacja badań

Terenem  badań  niniejszej  pracy  jest  placówka  opiekuńczo  –  wychowawcza

w skład której wchodzą Specjalne Przedszkole i Ośrodek Sióstr św. Elżbiety w Zielo-

nej Górze. Placówka ta mieści się w centrum miasta na Placu Powstańców Wielkopol-

skich 4. Sytuacja prawna sprawia, że przedszkole i ośrodek posiadają oddzielne wpisy

do rejestru niepublicznych placówek oświatowych natomiast w świetle nadzoru peda-

gogicznego sprawowanego przez Lubuskie Kuratorium Oświaty jest to jedna placów-

ka spełniająca funkcję opieki i wychowania. 

Dnia 4 września 1995 roku zainaugurowano działalność Specjalnego Ośrodka

Rehabilitacyjno Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo

prowadzonego przez Siostry św. Elżbiety. 

Głównym celem placówki jest przygotowanie wychowanków do tego, aby po

ukończeniu nauki szkolnej gotowi byli do podejmowania odpowiedzialnych decyzji,

do akceptacji własnej osoby, aby wkroczyli w życie jako pełnowartościowi i dojrzali

ludzie. Do tego ma prowadzić kompleksowa rehabilitacja prowadzona w ośrodku.

W pracy z dziećmi i młodzieżą od samego początku przywiązuje się uwagę do

wszechstronnego rozwoju. Wychowankowie uczestniczą w zajęciach szkolnych i uni-

wersyteckich na terenie miasta, natomiast  internat zapewnia zakwaterowanie, wyży-

wienie, opiekę, wychowanie i rehabilitację medyczną. 

Od początku funkcjonowania internatu zamieszkały w nim dzieci szkół podsta-

wowych, średnich i studenci. W pod koniec 2000 roku do sióstr zgłosiła się delegacja

rodziców, których dzieci korzystały z rehabilitacji na terenie zakładu z prośbą pomoc

w opiece nad ich niepełnosprawnymi maluchami. Zostało więc powołane w 2001 roku

do  życia  przedszkole,  które  funkcjonuje  przy  ośrodku.  Głównym  zadaniem  pracy

w oddziale przedszkolnym jest opieka, wychowanie i rewalidacja dzieci z orzeczeniem

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Personel  pedagogiczny,  administracyjny  i  pomocniczy  dla  jest  wspólny  dla

przedszkola i ośrodka. Różnice w sprawowanych funkcjach wynikają  z potrzeb wy-

chowanków. Do pracy z małymi dziećmi są zatrudnione nauczycielki z przygotowa-

99 Opracowano na podstawie Kroniki Ośrodka Rehabilitacyjno Wychowawczego, Zielona Góra (1995 – 2005) 
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niem do pracy w przedszkolu,  a w internacie z ukończoną  pedagogiką  opiekuńczą.

Statuty, regulaminy, programy terapii indywidualnej, programy wychowawcze i profi-

laktyczne są układane dwa różne, bo uwzględniają potrzeby rozwojowe i edukacyjne

dzieci przedszkolnych i charakterystycznej pracy w internacie. Idee obu programów są

takie same, ale sposoby realizacji różne.

Placówka  jest  miejscem  przystosowanym  architektonicznie  do  potrzeb  osób

niepełnosprawnych. Dzięki temu, że jest usytuowana w centrum miasta w pobliżu fil-

harmonii, teatru, biblioteki wychowankowie mogą korzystać z dóbr kultury i uczestni-

czyć w różnego rodzaju imprezach. Bliskość przystanku autobusowego z którego od-

jeżdżają  przystosowane autobusy we wszystkich kierunkach miasta sprawia, że pla-

cówka jest atrakcyjna pod względem dostępności zewnętrznej i możliwości samodziel-

nego poruszania się wychowanków po mieście.

Wewnątrz budynek jest przystosowany architektonicznie do potrzeb osób nie-

pełnosprawnych. Duża powierzchnia placówki, brak progów, przystosowane węzły sa-

nitarne, duże korytarza, winda i podjazd na zewnątrz pozwalają na swobodne porusza-

nie się wychowanków po budynku i posesji. 

W placówce wszystkie pomieszczenia są odpowiednio przygotowane w zależ-

ności od przeznaczania. 

Do rewalidacji i terapii na teranie budynku są  przygotowane pracownie tera-

peutyczne. Dla potrzeb pracy z przedszkolakami przygotowana jest pracownia Mon-

tessori  i  dydaktyczna.  Obie  pracownie  przeznaczone  są  do  pracy  indywidualnej

z dziećmi. Pracownię dydaktyczną  nauczycielki wykorzystują  do pracy Metodą Do-

brego Startu i Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherbone. Dzieci korzystają

także z dużej bawialni wyposażonej w sprzęt gimnastyczny. Jest tam także suchy ba-

sen z kolorowymi piłeczkami. Sala ta jest wykorzystywana również przez młodzież do

projekcji filmów. Korzystają z niej wszyscy, którzy chcą, a szczególnie Ci, którzy na-

leżą  do Dyskusyjnego Klubu Filmowego.  Młodzież  na premiery filmów chodzi  do

kina.  

W placówce zarówno małe dzieci jak i starsze korzystają z Sali Doświadczania

Świata. Muzyka, światła, woda i zapachy wpływają stymulująco na zmysły. Dzieci na
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zajęcia w sali światła dzielone są na małe grupy w zależności od tego czy potrzebują

wyciszenia, czy pobudzenia. Młodzież korzysta z sali dla relaksu, wyciszenia, spotka-

nia w „bajkowym świecie” na rozmowy w małych grupach. Jest to pracownia szcze-

gólnie oblegana.

Kolejnymi  pracowniami  z  których  pod okiem terapeutów korzystają  wycho-

wankowie są: pracownia Tomatisa i biofeedbacka. Pomieszczenia i ich wykorzystanie

zostaną szczegółowo omówione w dalszej części pracy.

W celu uzyskania danych do niniejszej pracy dokonano analizy dokumentów

placówki.  Były to dokumenty związane z organizacją  i funkcjonowaniem oraz akta

osobowe wychowanków do których należą: karta zgłoszeniowa, orzeczenie o potrze-

bie  kształcenia  specjalnego  z  Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej,  orzeczenie

o niepełnosprawności, karta obserwacji wychowanka, program terapii indywidualne –

w przypadku przedszkolaków, wszelkiego rodzaju zaświadczenia. W pracowniach te-

rapeutycznych są poradzone osobne dzienniki terapii indywidualnie dla każdego, kto

korzysta z danej terapii. Te dokumenty także zostały poddane analizie i opisane szcze-

gółowo w następnym rozdziale pracy.

Uzupełnieniem informacji  o placówce była  aktualizowana strona internetowa

Sióstr Elżbietanek. 

Uzyskane dane pozwoliły na prześledzenie działalności opiekuńczo – wycho-

wawczej prowadzonej przez Siostry Elżbietanki w Zielonej Górze, oraz efektów ich

pracy na polu służby osobom niepełnosprawnym. 

3.6 Charakterystyka grupy badawczej

Przedmiotem badań niniejszej pracy jest działalność opiekuńczo – wychowaw-

cza Sióstr Elżbietanek w służbie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. 

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla tych

którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno -

Pedagogicznej. Do placówki przyjmowane są dzieci od 3 roku życia do ukończenia

nauki. Dzieci w wieku 3 – 10 lat korzystają z opieki przedszkolnej. Jak dotąd nie zna-

71



leźli się rodzice, którzy zostawiliby małe, przedszkolne dziecko w internacie. W obec-

nym roku szkolnym dzieci uczęszcza 21.Do przedszkola uczęszczają  dzieci z różną

niepełnosprawnością  i w różnym stopniu. Są dzieci z zespołem Downa, autyzmem,

przepukliną oponowo – rdzeniową, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, niedowidzą-

ce, z niedosłuchem oraz niepełnosprawnością intelektualną. Najczęściej są to dzieci z

niepełnosprawnością sprzężoną. W zajęciach przedszkolnych uczestniczą też maluchy

z opiniami o wspomaganiu rozwoju, które nie mogą zaadoptować się w placówce ma-

sowej oraz z ADHD i ADD. Dla każdego dziecka, po obserwacji wstępnej nauczyciel-

ki układają  program terapii  indywidualnej  uwzględniając rodzaj  i  stopień  niepełno-

sprawności. Odpowiednio też jest dobierana metoda pracy z dzieckiem. Różnorodność

schorzeń w grupie wymaga od placówki odpowiedniego prowadzenia dzieci zarówno

w sferze wychowawczej jak i pielęgnacyjnej. Dzieci podzielone są na dwie grupy. Po-

mimo podziału obie grupy spotykają się na zajęciach muzycznych, kulinarnych        i

niektórych plastycznych. 

W internacie mieszkają dzieci i  młodzież z dysfunkcjami ruchu. Są to osoby

w normie intelektualnej z różnego rodzaju problemami w poruszaniu się. U najwięk-

szej liczby wychowanków przeważa niepełnosprawność związana z Mózgowym Pora-

żeniem Dziecięcym. Młodzież ta, to uczniowie szkół średnich: liceów, techników oraz

studenci uniwersytetu. Młodzież  z uszkodzonym rdzeniem kręgosłupa to w obecnej

chwili sami chłopcy. Niepełnosprawność ich związana jest z przebytymi wypadkami,

skokami do wody lub upadkami z dużej wysokości. Na przestrzenia czternastoletniej

działalności placówki wyraźnie widać, że wśród młodzieży z uszkodzonym rdzeniem

kręgosłupa przeważają chłopcy. W internacie mieszkają też wychowankowie z dystro-

fią mięśniową, przepukliną oponowo – rdzeniową i chorobami onkologicznymi.

 Każdy  z  wychowanków  jest  traktowany  indywidualnie,   ale  też  włączany

w pracę i współżycie w grupie. Młodzież uczestniczy w różnego rodzaju wspólnych

imprezach organizowanych przez wychowawczynię poza terenem placówki. Wyjścia

wspólne nie są obowiązkowe a dobrowolne. Z rozmowy z opiekunka grupy wynika, że

w każdym roku młodzież integruje się w różne grupy. W niektórych latach niepełno-

sprawni  powypadkowi  bardzo  rzadko  korzystali  z  uczestnictwa  w  imprezach  ze-

wnętrznych z osobami niepełnosprawnymi od urodzenia. Zupełnie inaczej to wygląda-
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ło na teranie internatu. Tutaj wszyscy niepełnosprawni pomagają sobie wzajemnie na

miarę swoich możliwości. Starsi bardzo chętnie opiekują się młodszymi koleżankami i

kolegami nawet w czynnościach higienicznych typu kąpiele. Młodsi uczą się od star-

szych wychowanków wykonywania różnych czynności samoobsługowych bez pomo-

cy osób drugich. Jest to bardzo ważny element w pracy opiekuńczej. Rolą wychowaw-

cy jest umiejętne wspomaganie wychowanków we współpracy.

Wychowankowie internatu korzystają z terapii dostępnych na terenie placówki.

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się terapie wspomagające poprawę koncentra-

cji przed końcem semestru. 
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ROZDZIAŁ IV ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ  W ZAKRESIE EFEK-

TYWNOŚCI  PRACY  OPIEKUŃCZO  –  WYCHOWAWCZEJ  I  TERA-

PEUTYCZNEJ

Siostry  Elżbietanki  zawsze  są  otwarte  na  potrzeby  społeczności  lokalnej,

o czym świadczą ciągle podejmowane nowe dzieła. Zakonnice są też otwarte ku udo-

skonalaniu pracy ze swoimi podopiecznymi. Starają się na bieżąco doposażyć placów-

ki w nowoczesny sprzęt służący rozwojowi jednostki. Ta otwartość owocuje wzrostem

liczebności osób korzystających z pomocy sióstr oraz coraz bogatszemu specjalistycz-

nemu wyposażeniu.  Wszystkie  podejmowane  nowe dzieła  skupiają  się  wokół  osób

chorych i niepełnosprawnych, niewydolnych opiekuńczo i wychowawczo. 

4. 1 Kompetencje nauczyciela – terapeuty

Wychowankami w placówce zajmują  się  dobrze przygotowana kadra.  Każdy

pracownik ma określone zadania, prawa i obowiązki. Nauczycielki, wychowawczynie,

personel pomocniczy i administracyjny ściśle współpracuje ze sobą dla dobra każdego

dziecka i młodego człowieka, aby mógł się prawidłowo rozwijać i dojrzewać do w peł-

ni odpowiedzialnego i dojrzałego życia.

W przedszkolu i internacie pracują trzy nauczycielki i dwie wychowawczynie.

Są to osoby posiadające pełne kwalifikacje i kompetencje do wykonywania pracy. Nad

całością pracy placówki czuwa siostra dyrektor.

Dwie  z  nauczycielek  pracujące  z  dziećmi  przedszkolnymi  mają  ukończone

wyższe studia pedagogiczne w zakresie wczesnej edukacji szkolnej i przedszkolnej,

trzecia nauczycielka legitymuje się dyplomem ukończenia Studium Nauczycielskiego

z wychowania przedszkolnego i kursem kwalifikacyjnym z oligofrenopedagogiki. Jest

to nauczycielka z ponad dwudziestoletnim stażem. Dodatkowymi kwalifikacjami na-

uczycielek są studia muzyczne, kurs dający kwalifikacje do prowadzenia zajęć Metodą
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Montessori, oraz kurs III stopnia dający uprawnienia do prowadzenia terapii Biofeed-

back. 

W internacie dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną opiekują się dwie wycho-

wawczynie.  Obie  ukończyły  wyższe  studia  magisterskie  z  pedagogiki  opiekuńczej.

Dodatkowe posiadane kwalifikacje to ukończone studia podyplomowe z pomocy psy-

chologicznej, oligofrenopedagogika oraz kurs kwalifikacyjny uprawniający do pracy

Metodą Tomatisa i kurs III stopnia dający uprawnienia do prowadzenia terapii Biofe-

edback.

W przedszkolu i internacie pracownicy mają jasno wyznaczone zadania, upraw-

nienia i odpowiedzialność. Są one zgodne z aktami prawnymi, ale też i specyficzne,

zgodne z charakterem pracy.

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku nauczyciela czy wychowawcy na-

leży:

- wspomaganie indywidualnego rozwoju wychowanka,

- sprawowanie opieki stosownie do potrzeb i możliwości wychowanka,

- rzetelne i terminowe prowadzenie dokumentacji dotyczącej opieki i  rozwoju,

- przygotowywanie pomocy i scenariuszy zajęć,

- przeprowadzenie, w przypadku małego dziecka, wywiadu z rodzicem potrzebnego do

przygotowania obserwacji wstępnej uwzględniając rodzaj schorzenia, okres choroby,

schorzenia  współistniejące.  W  przypadku  młodzieży  jest  to  wywiad  bezpośrednio

z wychowankiem,

- poinformowanie pracowników obsługi o przeciwwskazaniach żywieniowych, 

- informowanie rodziców dzieci i młodzieży o stanach chorobowych i zachowaniu ich

dzieci,

- nadzorowanie i zgłaszanie siostrze dyrektor wszelkich uszkodzeń wyposażenie pla-

cówki,

- przestrzeganie prawidłowej eksploatacji wyposażenia,

- indywidualizowanie zajęć pod kątem możliwości i potrzeb wychowanka,

- przestrzeganie wdrożonego systemu ISO 9001:2000.

Oprócz zadań każdy nauczyciel i wychowawca ma także uprawnienia. Do nich należą:

- wybór programu w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
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- indywidualizowanie zajęć z wychowankiem pod kątem jego potrzeb i możliwości,

- korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej specjalistów instytucji oświato-

wych, kościelnych, naukowych i siostry dyrektor,

- zgłaszania potrzeb szkoleniowych 

- dokonywania zakupów adekwatnie do bieżących potrzeb,

- zmian organizacji stanowiska pracy.

Nauczyciele i wychowawcy w toku pracy z wychowankiem ponosi odpowiedzialność

za:

- życie, zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych od chwili przyprowadzenia do pla-

cówki do odebrania

- tworzenie warunków i organizację działań wspomagających rozwój wychowanków

ich zdolności i zainteresowań,

- współpracę ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną,

logopedyczną i medyczną,

- prowadzenie dokumentacji pracy z wychowankiem, opracowanie programu pracy in-

dywidualnej,

- prowadzenie dokumentacji organizacji pracy placówki.

Każdy nauczyciel i wychowawca pracujący w placówce dobrze zna swoich wy-

chowanków, potrafi dostrzec ich potrzeby i akceptuje inność każdego z nich. Ważną

cechą, którą posiadają nauczycielki jest umiejętność towarzyszenia dziecku, młodemu

człowiekowi, a nie wyręczanie ich w czynnościach samoobsługowych, higienicznych

czy już tych poważniejszych, którymi są decyzje świadomie podejmowane w życiu. 

Na rolę wychowawcy towarzysza szczególną uwagę zwraca się w internacie.

Dzieci i młodzi niepełnosprawni wychowankowie pochodzą zazwyczaj z małych miej-

scowości.  Zetknięcie  się  z  internatem jest  dla nich  nowym doświadczeniem.  Tutaj

uczą się samodzielnie funkcjonować. Wychowawca w pierwszym roku pobytu jest dla

młodego człowieka przewodnikiem, autorytetem, a często „policjantem”, bo pewnych

rzeczy zakazuje, a inne nakazuje. Młodzi ludzie niepełnosprawni od urodzenia w śro-

dowisku  domowym  często  ulegają  nadopiekuńczości  ze  strony  najbliższej  rodziny.

Wychodząc poza dom cieszą się, że wiele rzeczy robią samodzielnie, ale przy pojawia-

jących się  trudnościach żądają  wręcz pomocy od wychowawcy.  W internacie nato-
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miast dowiadują się, że samodzielność, dojrzałość polega na tym, że akceptuje się rze-

czy przyjemne i trudne także. Wychowawca, jako przewodnik, pokazuje jak rozwiązać

trudną sytuację. Idzie razem z wychowankiem w jego adaptacji do nowego środowiska

i toruje drogi. W kolejnych latach jest już towarzyszem, który idzie obok i kontroluje

zachowania, zna radości i problemy podopiecznych, ale już bezpośrednio nie ingeruje.

Dłużej się przygląda i doradza. Zawsze wychowawca występuje w obronie dziecka,

młodego człowieka. 

Ważną cechą, którą posiadają nauczycielki i wychowawczynie jest umiejętność

komunikowania się  szczególnie ta niewerbalna z dziećmi przedszkolnymi.  W pracy

zarówno z wychowankami jak ich rodzicami jest to cecha bardzo pożądana. 

W pracy z wychowankami niepełnosprawnymi zarówno dziećmi jak i młodzie-

żą  pożądaną  cechą  jest  umiejętność  podtrzymywania  zapału twórczego.  Najczęściej

jest on krótkotrwały i jak szybko się pojawia tak szybko gaśnie. Dzieci często trzeba

zachęcać do podejmowania działania, a i młodzież  niechętnie podejmuje nowe wy-

zwania. Zarówno nauczycielki w pracy z przedszkolakami jak i wychowawczynie in-

ternatu spotykają się z tymi problemami na co dzień. Trudno jest zachęcić dzieci do

pracy według ustalonych reguł jeżeli one na to nie mają ochoty. Wiele zabiegów kosz-

tuje  nauczycielkę,  by  dziecko  zechciało  pracować  podczas  zajęć  Metodą  Dobrego

Startu czy Metodą Montessori. Z niewieloma dziećmi można pracować Metodą Toma-

tisa, ponieważ nie chcą mieć słuchawek na uszach i nie lubią długo słuchać muzyki

Mozarta i  chorałów gregoriańskich.  Terapeutka pomimo zachęcania i  bezpośredniej

pracy z dzieckiem często nie jest w stanie przeprowadzić terapii. Największym powo-

dzeniem wśród dzieci cieszą się zajęcia połączone z ruchem i muzyką czyli praca Me-

todą Ruchu Rozwijającego. Dzieje się tak też dzięki osobowości nauczycielki prowa-

dzącej zajęcia, która oprócz przygotowania przedszkolnego ma ukończone studia mu-

zyczne.  Przygotowanie  dzieci  niepełnosprawnych  do  dojrzałości  szkolnej  wymaga

więc dużego wysiłku i pomysłowości. Dlatego w placówce pracuje się wieloma meto-

dami i nauczycielki bacznie obserwują jaką drogą najlepiej dotrzeć do poszczególnego

dziecka.  Trudna jest też  praca rewalidacyjna  i terapeutyczna z młodzieżą  niepełno-

sprawną.  Udział  w rehabilitacji  i  terapii  jest często uważany przez nich za zbędny.

Uważają, że już nic nie można poprawić w ich fizyczności. Najczęściej z proponowa-
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nych terapii korzystają w okolicach sesji egzaminacyjnej. Łatwiej jest zachęcić dzieci

i młodzież szkół podstawowych. Dzieje się to na zasadzie autorytetu wychowawczyni

i jej umiejętności przekonywania. Jakże więc ważną cechą wychowawcy jest wytrwa-

łość w budowaniu relacji z wychowankami i ciągłym, powtarzalnym zachęcaniu.

Różnorodność  umiejętności  prezentowanych  przez  kadrę  pedagogiczną  spra-

wia, że w placówce odkrywa się co roku nowe drogi pracy z podopiecznym.

Nauczycielki są w pełni świadome tego, że aby komuś coś dać należy samemu

posiadać  dlatego  zdobywają  nową  wiedzę,  doskonalą  umiejętności,  są  otwarte  na

współpracę z innymi instytucjami. Praca u „Elżbietanek” wiąże się z dużą ilością spo-

tkań ze studentami, wykładowcami, z prezentacją pracy z dzieckiem i młodzieżą tym,

którzy dopiera wchodzą w arkana sztuki „bycia nauczycielem artystą”. Pracownicy nie

mogą pozwolić sobie na bycie rzemieślnikami w swoim zawodzie. 

Dyrektor placówki dba o rozwój osobowości nie tylko dzieci i młodzieży ale

także całego personelu. Na terenie placówki organizowane są szkolenia doskonalące

warsztat pracy na poszczególnych stanowiskach. Nauczyciele i wychowawcy są zobo-

wiązani do wzięcia udziału w przynajmniej dwóch szkoleniach zewnętrznych rocznie.

Udział w szkoleniu jest oceniany przez samego uczestnika pod kątem atrakcyjności

oferowanego tematu z jakością i treścią szkolenia. Po wyznaczonym czasie siostra do-

konuje  oceny  wykorzystania  zdobytej  wiedzy  i  umiejętności  w  codziennej  pracy.

Dzięki wnikliwej obserwacji coraz rzadziej nauczycielki i wychowawczynie trafią na

nieciekawe i nieprzydatne formy dokształcania. 

Każdy pracownik pedagogiczny w placówce podlega corocznej ocenie przez

dyrektora.  Przy  ocenie  brane  są  pod  uwagę  przede  wszystkim  kompetencje.  Dużą

wagę przywiązuje się do takich cech nauczycielek i wychowawczyń jak:

- umiejętność komunikowania się z dzieckiem, rodzicem i pozostałymi pracownikami

placówki,

- otwartość, empatia, umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji, cierpli-

wość, konsekwencja,

- kreatywność i umiejętność pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów wycho-

wanków.
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W placówce duży nacisk położony jest na integrację  całego personelu. Służą

temu wspólne zebrania, razem obchodzone uroczystości takie jak święta bożonarodze-

niowe i wielkanocne, uroczystość patronalna sióstr elżbietanek, bal karnawałowy, ślu-

by zakonne Sióstr pracujących w placówce oraz jeden wspólny wyjazd w okresie wa-

kacyjnym. Niektóre z tych spotkań są rodzinne.

Terapeutkami w placówce są nauczycielki i  wychowawczynie,  które zdobyły

kwalifikacje do pracy Metodą Tomatisa i Biofeedback. Praca terapeutyczna polega na

spotkaniu indywidualnym z wychowankiem. W przypadku dzieci ma to swoje dobre

strony, ponieważ spotykają się z osobą dobrze sobie znaną i lubianą. Od dwóch lat no-

wymi terapiami są: Tomatis i Biofeedback. Spotkanie z dzieckiem na terapii często

jest odkrywaniem na nowo tegoż dziecka. Zachowuje się ono w sposób zaskakujący.

W grupie dzieci wydawać by się mogło, że żyje we własnym świecie i nie kontaktu

z otoczeniem. Podczas terapii się ożywia i wykonuje poprawnie zadania. Rolą terapeu-

ty jest bardzo baczne obserwowanie zachowań dziecka w sytuacji dla niego nietypo-

wej i przekazywanie swoich spostrzeżeń nauczycielce w grupie, która uwzględnia to

przy miesięcznej ocenie rozwoju malucha. W przypadku dzieci starszych i młodzieży

spotkanie  indywidualne  może  być  dla  terapeuty  –  wychowawcy  skarbnicą  wiedzy

o wychowanku. Młody człowiek otwiera się i opowiada o swoich radościach, sukce-

sach i porażkach. Nie zawsze jednak tak jest. Czasami poddaje się terapii w celu izola-

cji od grupy. To też jest sygnałem, że należy zwrócić uwagę na obraz grupy przez pry-

zmat jednostki.

Nauczycielka w przedszkolu, wychowawczyni w internacie powinna też mieć

w sobie dużo ciepła i uczuć macierzyńskich, ponieważ dużą część czasu spędza z wy-

chowankiem. Dla małego dziecka pięć, sześć godzin bez najbliższej osoby jaką jest

mama jest czasem długim i trudnym, szczególnie na początku tego etapu. Dla dzieci

starszych i młodzieży wychowawczyni jest osobą najbliższą w ciągu tygodnia, to od

niej młodzież  oczekuje rady i wsparcia w danym momencie.  Jeżeli  pedagog pracę

opiekuńczo – wychowawczą będzie traktował tylko jako zawód do wykonania, będzie

osobą zimną i nieprzystępną kierującą się nakazami i zakazami. W placówce prowa-

dzonej przez zakonnice, gdzie dyrektorem jest siostra, przestrzegana jest zasada, że za
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grupę odpowiedzialność ponosi wychowawca, a wszelkiego rodzaju ingerencje siostry

są stosowane tylko w ostateczności.

Z rozmów przeprowadzonych z personelem i siostrą dyrektor wynika, że głów-

nym zadaniem placówki jest to, aby każdy kto do niej trafia mógł po latach powie-

dzieć, że nauczył się być samodzielnym i ma odwagę podejmować dojrzałe decyzje.

4.2 Skuteczność wybranych metod pracy opiekuńczo –wychowawczej i terapeu-

tycznej 

W pracy wychowawczej  i  dydaktycznej  nauczyciel  poszukuje,  takiej  metody

która  pozwoli  na  usystematyzowanie  pracy,  osiągnięcie  postawionych  celów  i  ich

wpływ na wszechstronny rozwój wychowanków. Ukazując pracę  opiekuńczo – wy-

chowawczą w placówce prowadzonej przez Siostry Elżbietanki zaprezentowane zosta-

ły cztery metody, które między innymi stosowane są w pracy z wychowankami przy

uwzględnieniu ich wieku i niepełnosprawności. 

Z dziećmi przedszkolnymi  metodami wiodącymi  są:  Metoda Dobrego Startu

i Ruchu Rozwijającego. Są to metody najczęściej stosowane  w pracy z maluchami.

Skuteczność pracy tymi metodami zastała poddana badaniom w placówce. Wszystkie

dzieci były przez dwa lata poddane obserwacji. Wyniki badań przedstawiła w pracy

magisterskiej s. Emilia – Anna Krzyżańska100. Do potrzeb pracy szczegółowo omówio-

nych zostało tylko sześcioro przedszkolaków, natomiast wyniki  wszystkich przepro-

wadzonych badań  zawiera raport z systemu zarządzania jakością  pracy placówki za

lata 2006-2008. 

Z wywiadu z nauczycielkami wynika, że praca obiema metodami pozytywnie

wpływa na rozwój społeczno – emocjonalny dzieci. Zajęcia, które odbywają się indy-

widualnie budują właściwe relacje dziecko – dorosły, co z czasem przenosi się na kon-

takty z rówieśnikami.  W grupie dzieci uczą  się współdziałania,  uwrażliwiają  na in-

nych,  potrafią  zaakceptować  swoje  ograniczenie.  Metody  Dobrego  Startu  i  Ruchu

Rozwijającego stosowne w placówce dają możliwość poznania siebie i innych, rozwi-

jają świadomość „dawania” i „brania”. Nauczycielki starają się, aby zajęcia przebiega-

ły w pogodnej i radosnej atmosferze. Panie korzystają z gotowych scenariuszy i kart

100 A. Krzyżańska, Metoda Dobrego Startu i Ruchu Rozwijającego w pracy z dziećmi w Przedszkolu Sióstr św.

Elżbiety w Zielonej Górze, Zielona Góra 2008, Uniwersytet Zielonogórski
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pracy jednakże dostosowują  je do możliwości i potrzeb dziecka w taki sposób, aby

mogło ono osiągać sukcesy, budować pozytywny obraz samego siebie i wiary we wła-

sne możliwości. Z rozmowy z nauczycielkami jasno wynika, że mają one świadomość

wpływu właściwie prowadzonych zajęć na wszechstronny rozwój dziecka i tak dosto-

sowują  przekazywane  treści,  aby  nie  powodowały  niepotrzebnych  napięć.  Wycho-

wawczynie dużą wagę przykładają do doboru muzyki, która jest dostosowana do sta-

nów emocjonalnych dziecka w trakcie prowadzonych zajęć.

Badaniu, jak wcześniej wspomniano poddano wszystkie dzieci w celu ustalenia

najskuteczniejszych metod pracy wspomagających rozwój dziecka. Były to więc dzie-

ci w różnym wieku i rodzaju niepełnosprawności. W Metodzie Dobrego Startu młod-

sze dzieci pracowały  na przystosowanych scenariuszach według książki Piosenki do

rysowania, starsze w wieku 6 lat i więcej pracowały na materiałach z podręcznika Od

piosenki do literki. 

Z analizy dokumentów odnoszących się do pracy z dziećmi Metodą Dobrego

Startu wynika, że jest ona skuteczna, daje pozytywne rezultaty, sprzyja rozwojowi po-

znawczemu. Efekty pracy są jednak zróżnicowane, co zresztą jest charakterystyczne

w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Wpływ na skuteczność i osiąganie wyników

ma stopień niepełnosprawności zarówno intelektualnej jak i fizycznej. 

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz w znacznym stopniu sprawdza się

w pracy z dziećmi z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Szczególnie systematycz-

ność i schematyzm zajęć przyczyniają się do tego, że wypracowuje się u nich wystar-

czający czas koncentracji, co umożliwia dalszą pracę dydaktyczną. Jak wynika z kart

obserwacji i opinii sporządzanych przez nauczycielki na koniec roku szkolnego, pozy-

tywne wyniki pracy Metodą Dobrego Startu osiągają także dzieci z zespołem Downa.

Pewne ograniczenia ruchowe i intelektualne nie pozwalają na wykonanie wszystkich

zadań, lecz mimo to praca przynosi w poszczególnych sferach rozwoju niewielkie po-

stępy. Najlepiej te dzieci rozwijają się w sferze ruchowej i społeczno – emocjonalnej.

Zajęcia pozwalają im pokonywać „naturalną” ociężałość. Choroba i naturalne predys-

pozycje dzieci z zespołem Downa powodowały, że szybko się zniechęcają i nie chcą

podejmować prób wykonywania zadań. Ważną rolę w zachęcaniu dzieci pełni nauczy-

cielka, która uatrakcyjniając formę prowadzenia zajęć poprzez zabawę mobilizuje do
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ciągłego podejmowania wykonania poleceń. Dziecko z niepełnosprawnością intelektu-

alną, niedowidzeniem potrzebuje wielu bodźców, aby przyswoić przekazywaną treść.

Przeprowadzone badania utwierdziły nauczycielki w przekonaniu, że warto Me-

todę  Dobrego Startu  wyznaczyć  jako wiodącą  w pracy z wieloma wychowankami.

Dzieci opanowują dzięki temu w przystępny sposób schemat własnego ciała, orienta-

cję w przestrzeni, uczą się prawidłowych zachowań, bo praca przebiega w małych 2 –

3 osobowych grupach.  Sukces w stosowaniu jakiekolwiek metody tkwi w systema-

tyczności pracy.  Duża abstynencja dzieci niepełnosprawnych na zajęciach powoduje

opóźnienie  oczekiwanych  rezultatów,  bądź  ich  połowiczność.  Ważną  rolę  odgrywa

także wnikliwa obserwacja ze strony nauczyciela,  który potrafi dostrzec nawet naj-

mniejsze zmiany w sposobie zachowania, nabywaniu sprawności manualnych. Należy

pamiętać,  że samodzielne narysowanie prosto kreski może być  powodem dumy dla

niepełnosprawnego dziecka okupionym dużym wysiłkiem i pracą.

Praca  Metodą  Dobrego  Startu  jest  niestety  nie  zawsze  możliwa  szczególnie

w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębo-

kim. W takim przypadku preferowaną metodą wiodącą jest Metoda Ruchu Rozwijają-

cego. Jest to metoda, którą wykorzystuje się w pracy ze wszystkimi dziećmi, a także

w celach relaksacyjnych i zabawowych z mieszkańcami internatu.

Zajęcia tą metodą odbywają się w specjalnie wyposażonej sali. Metoda Ruchu

Rozwijającego szczególnie stymuluje,  jak wynika z przeprowadzonych  w placówce

badań, rozwój dzieci z zespołem Downa. Ćwiczenia sprawiają im dużą radość, zaspo-

kajają naturalną potrzebę ruchu i nawiązywanie bliskich relacji z rówieśnikami. Każde

z dzieci w zupełnie inny sposób podchodziło do pracy tą metodę. Przy wprowadzaniu

metody ze wszystkimi dziećmi nauczycielka pracował indywidualnie. W pierwszym

etapie dzieci uczą się wyczuwania własnego ciała: brzucha, pleców, rąk, nóg, twarzy.

Nauczycielka uczy każde dziecko słuchania i  rozumienia  poleceń  do wykonywania

ćwiczeń. Na początku trzeba maluchom obszernie tłumaczyć treść polecenia, z czasem

potrafią  rozumieć  krótkie komunikaty.  Trudność  niektórym dzieciom sprawia także

bliski kontakt fizyczny z nauczycielem, a potem rówieśnikiem. Dotyczy to nie tylko

dzieci autystycznych. Związany jest z poczuciem bezpieczeństwa. Każde dziecko na

bliski kontakt reaguje odmiennie. Nauczycielka podczas ćwiczeń jest na to wyczulona
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i stara się nie zmuszać dziecka do ćwiczeń, których nie toleruje. Pozwala się przyglą-

dać i czeka na decyzję malucha. 

Metoda Weroniki Scherbon  oddziałuje pozytywnie na rozwój ruchowy dzieci

niepełnosprawnych. Różnorodne cechy niepełnosprawności, które są udziałem wycho-

wanków placówki: niedowłady, przykurcze, zaburzenia równowagi skutkują na opóź-

nienia w rozwoju małej i dużej motoryki. Przede wszystkim motoryka rąk u dzieci nie-

pełnosprawnych rozwija się nieprawidłowo – ze względu na małą precyzję, słabą ko-

ordynację, niski poziom kontroli i celowości ruchów. Program pracy Metodą Ruchu

Rozwijającego pozwala u małych dzieci wiele z tych barier pokonać, ułatwiając dzie-

ciom funkcjonowanie motoryczne i dając im poczucie sprawności ruchowej. Zajęcia w

formie zabawy ułatwiają dzieciom naukę i utrwalanie części ciała i kierunków  w prze-

strzeni. 

Prowadzone w placówce badania, analiza kart oceny realizacji programu terapii

indywidualnej pozwalają na sformułowanie wniosku, że zajęcia prowadzone zarówno

Metodą Dobrego Startu jak i Metodą Ruchu Rozwijającego pozytywnie stymulują roz-

wój dzieci w sferze poznawczej i ruchowej, a także społeczno – emocjonalnej. Na suk-

ces pracy obu metodami składa się wiele czynników takich jak: wiek, stopień niepeł-

nosprawności intelektualnej i ruchowej, zespół chorobowy i możliwość osiągania co-

raz większej sprawności. Mówiąc o skuteczności i efektywności metod należy podejść

indywidualnie  do  każdego  dziecka  uwzględniając  jego tempo  rozwoju,  możliwości

umysłowe i ruchowe. Osiągnięty sukces dziecka prowadzi do zmian w określonym ob-

szarze rozwoju. Należy zaznaczyć, że sukcesem dla jednego dziecka jest samodzielne

wykonanie rysunku, wypełnienie konturów, a dla innego narysowanie kreski z pomocą

dorosłego. Ważnym zadaniem nauczycielek jest znalezienie takiej metody pracy z wy-

chowankami, aby w atrakcyjny sposób wspomagać  rozwój poznawczy, społeczno –

emocjonalny i ruchowy. Fakt ten w placówce prowadzonej przez elżbietanki jest mier-

nikiem sukcesu dzieci, nauczycielek jak  i całego personelu.

Dzięki pracy Metodą Dobrego Startu i Ruchu Rozwijającego dzieci opanowują

znajomość części ciała, orientację w schemacie ciała i kierunków w przestrzeni, rozwi-

jają koordynację ruchowo-wzrokowo-słuchową, wypracowują dłuższy czas koncentra-

cji uwagi. Dla dzieci niepełnosprawnych są też formą rehabilitacji. Elastyczny charak-
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ter zajęć, kreatywność nauczycielek prowadzących pozwalają na dostosowanie scena-

riuszy zajęć do indywidualnych możliwości101.

Obok wyżej opisanych metod pracy z małymi dziećmi w placówce wprowadza-

ne są  także  nowoczesne  formy terapii:  Metoda  Tomatisa  i  Biofeedback.  Aktualnie

w placówce trwają badania na temat skuteczności terapii. Są to zupełnie nowe na ryn-

ku edukacyjnym metody. Z Biofeedbacka i Tomatisa korzystają w pełni dzieci szkolne

i  młodzież  niepełnosprawna.  Przedszkolaki  biorą  udział  w części  sesji  terapeutycz-

nych, trudno więc ocenić ich skuteczność. Traktowane są raczej jako wspomagające.

Trudność wynika między innymi z tego, że w wielu przypadkach nie ma możliwości

dokonania diagnozy. W terapii Tomatisa konieczne jest, aby dziecko rozróżniało wy-

sokość dźwięków, potrafiło wskazać w którym uchu słyszy dźwięk. Aby terapia w peł-

ni była skuteczna to dziecko musiałoby przez dwie godziny słuchać muzyki poważnej.

W wielu przypadkach jest to niemożliwe, a wręcz nieosiągalne nawet w późniejszym

etapie rozwoju. Z dziećmi przedszkolnymi, korzystającymi z terapii Tomatisa włącza

się program klasyczny, relaksacyjny i tylko przez pół godziny dzienne. Trudno więc

mówić o skuteczności tej terapii w odniesieniu do maluchów. Inaczej natomiast wy-

gląda to u mieszkańców internatu. Są to dzieci starsze i młodzież. Spokojnie terapeut-

ka może wykonać badania diagnostyczne, przeprowadzić wywiad, ustalić program te-

rapii w zależności od potrzeb pacjenta. Dwa losowo wybrane przypadki pracy Metodą

Tomatisa zostaną przedstawione w następnym podrozdziale. Praca        z tymi osobami

została zakończona sukcesem. W minionym roku szkolnym 2007/2008 na dwudziestu

wychowanków, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w terapii ośmiu poddało się jedynie

diagnozie i nie chcieli uczestniczyć w dalszych etapach terapii, czworo zakończyło te-

rapię na pierwszym programie. Wszystkie trzy programy ukończyło sześć osób. Dwie

z tych osób nie zauważyło żadnych zmian u siebie. Dokonywana na każdym etapie

diagnoza wskazywała na poprawę koncentracji, wyciszenie, pewność siebie. U jednej

z pacjentek, z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, dopiero po ukończeniu całej tera-

pii terapeutka wykryła, brak rozróżniania wysokości dźwięków. Tak czasami się też

zdarza w pracy terapeutycznej. Jak wcześniej wspomniano jest to zupełnie nowa meto-

da pracy i terapeuci nabierają doświadczenia. Dane powyższe zostały zaczerpnięte z

101 A. Krzyżańska, Teczka awansu zawodowego. Scenariusze zajęć. Rok szkolny 2007/2008
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bazy danych pracowni terapeutycznej Metodą Tomatisa. W bieżącym roku szkolnym

na terapie uczęszcza od września dwanaścioro wychowanków. Badania nad skuteczno-

ścią pracy Metodą Tomatisa w placówce sióstr elżbietanek będą kontynuowane jesz-

cze w przyszłym roku. W Polsce są już badania przeprowadzone na temat skuteczno-

ści i efektów pracy w terapii Tomatisa. 

W przedszkolu i internacie koleją nową terapią wspomagającą jest Biofeedback.

Do pracy tą terapią trzeba mieć należyte przygotowanie. Arkana tej metody „odkrywa-

ne” są przed terapeutą etapami. W placówce do pracy Metodą Biofeedback są przygo-

towane  dwie  terapeutki.  Po  kursie  kwalifikacyjnym  III  stopnia  mogą  wykonywać

mapy mózgu i pracować na wszystkich punktach głowy i wszystkich pięciu pasmach

fal mózgowych. Aparatura do pracy biofeedbackiem jest już w placówce od trzech lat,

ale dopiero od półtora roku, po ukończeniu II stopnia szkolenia,  terapeutki  zaczęły

prowadzić terapię z diagnozą. Wcześniej terapia ograniczała się do klasyki czyli punk-

tów C3, C4 na których trenowano koncentrację uwagi i ogólne lepsze samopoczucie.

Jeżeli były ćwiczone inne ośrodki to tylko z polecenia EEG Instytutu. Protokoły tre-

ningów ustalała dr Michaela Pakszys w Warszawie, terapeutki realizowały zalecenia.

Obecnie na terenie placówki dokonuje się diagnozy, ustala się protokoły treningów i

wykonuje terapię. W razie wątpliwości w wynikach mapy mózgu wykonuje się w pla-

cówce EEG. Jest to metoda skuteczna i widocznymi efektami podawanymi w zapisie

cyfrowym. Młodzież chętnie uczestniczy w terapii. Dla osób w normie intelektualnej

w ramach poprawienia koncentracji uwagi wystarcza zazwyczaj 10 treningów, aby był

widoczny efekt. W Polsce do 2006 roku tą formą terapii zajmowało się kilka ośrod-

ków. Nie ma jeszcze opublikowanych danych na temat skuteczności metody. W pla-

cówce sióstr z terapii korzystają dzieci przedszkolne, starsze i młodzież. 

Wśród przedszkolaków w terapii bierze udział czworo dzieci. Są to dwie dziew-

czynki: z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym i przepukliną  oponowo – rdzeniową.

Obie są niepełnosprawne intelektualnie, jedna w stopniu umiarkowanym, a druga głę-

bokim. Z pierwszą terapeutka nie korzysta z wideogier tylko metod wizualizacyjnych,

natomiast druga chętnie koncentruje się na jednej, ulubionej wideogrze. Z dziewczyn-

ką nie ma kontaktu werbalnego i bardzo uboga jest komunikacja niewerbalna. Potrafi

jednak zademonstrować czego oczekuje. Z chłopcami jest podobnie jak dziewczynka-
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mi. Jeden z pośród nich to autysta, drugi chłopiec jest z zespołem Downa, niezwykle

ruchliwy. Obaj nie posługują się mową werbalną. Żadnemu z tych dzieci nie można

było wykonać  diagnozy (mapy mózgu) ponieważ  nie są  w stanie wykonać  poleceń

związanych z otwieraniem i zamykaniem oczu we wskazanym czasie. Próby diagnozy

podejmowane były w każdym przypadku. Z odczytu wyników poszczególnych trenin-

gów widać u tych dzieci pożądane efekty. Wyraźnie też widać zmiany nastroju i złe

samopoczucie. 

Drugą grupę pacjentów stanowią dzieci szkolne z różnymi trudnościami w na-

uce, nadpobudliwe, z zaniżoną samooceną, z ADHD i ADD. Do tej grupy należy sze-

ścioro dzieci. U nich widać wyraźnie efekty podejmowanych działań. W następnym

podrozdziale zostaną omówione bliżej dwa przypadki.

Młodzież najczęściej korzysta z terapii przed sesją egzaminacyjną, przed koń-

cem semestru. Przychodzą na kilka 10 – 12 treningów, po czym zgłaszają, że ich kon-

centracja i samopoczucie ulegały poprawie i korzystają z wykonania mapy na zakoń-

czenie terapii. Wyraźnie jednak widać po wynikach cząstkowych, że ta poprawa nastą-

piła. 

Metoda Biofeedback, podobnie jak Tomatisa jest w trakcie badań w placówce.

Praca tymi  metodami  jest  w zasadzie  mierzalna i  poparta  wywiadem z pacjentem.

Warto więc było pokusić się o dokonanie badań. Obecne dane są cząstkowe i mają

bardziej na celu pokazanie nowoczesnych sposobów terapii niż pełnej efektywności

i skuteczności ich działania.

4.3 Analiza wybranych przypadków

Do celów pracy dokonano analizy czterech przypadków. Dwa spośród nich to

praca Metodą Tomatisa, a dwa kolejne to praca Metodą Biofeedbacka. 

Analiza materiału przedstawiona w pracy pochodzi z 3 sesji, czyli całego pro-

gramu terapii Metodą Tomatisa. Terapia trwała od października 2008 do lutego 2009

roku. Dane do prezentacji obu przypadków zaczerpnięte zostały z dokumentacji prze-

biegu terapii i konsultacji z terapeutką.

Przypadek 1
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Marzena ma 22 lata. Porusza się na wózku inwalidzkim, na skutek porażenia

czterokończynowego. Ma problemy  ze swobodnym rozumieniem języka niemieckie-

go, pomimo opanowania podstaw gramatyki, pisowni i wymowy. Nie potrafi swobod-

nie rozmawiać w tym języku i ma obawy przed popełnieniem błędów podczas mówie-

nia. Ponadto skarży się na problemy z koncentracją uwagi oraz na dużą nieśmiałość. 

Z przeprowadzonego wstępnego wywiadu z pacjentem nie stwierdzono żadnych

przeciwwskazań  zdrowotnych ani rozwojowych do przeprowadzenia dalszych badań

diagnostycznych.  Istotnym faktem w życiu dziewczyny była śmierć  matki. Marzena

straciła matkę w wieku 2,5 lat, co może mieć wpływ na wynik dalszych badań.

Kolejnym  etapem diagnozy  było  przeprowadzenie  testu  uwagi  i  lateralizacji

słuchowej. Krzywa powietrzna uwagi słuchowej zewnętrznej w uchu lewym prawidło-

wa, a w uchu prawym nieznacznie obniżona.  Krzywa kostna uwagi słuchowej we-

wnętrznej  obniżona  zarówno  w  uchu  prawym,  jak  i  lewym.  Krzywe  krzyżują  się

i przebiegają nieharmonijnie we wszystkich strefach. Lokalizacja źródła dźwięku nie-

prawidłowa na częstotliwości 250 Hz. Podobnie różnicowanie wysokości dźwięków

zaburzone  już  na  częstotliwości  250Hz  (związek  z  traumatycznym  wydarzeniem

w wieku 2, 3 lat). Marzena jest lewousznie zlateralizowana (+ 10dB), co potwierdza

jej emocjonalność, trudności w komunikacji słownej,  zaburzenia płynności mówienia

również w języku obcym.

Wykres nr 1

Test uwagi i lateralizacji słuchowej – krzywa kostna i powietrzna (M1)
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Dodatkowo przeprowadzonymi  testami  był  test rozdzielnousznego słyszenia,

który potwierdził lewouszność pacjentki oraz test badający profil lateralizacji. Dziew-

czyna jest zlateralizowana prawostronnie z wyjątkiem ucha.

Na podstawie całościowej konsultacji diagnostycznej zalecono przeprowadze-

nie 3 programów terapii 10 – dniowych po 2 godziny dziennie. Wskazano rozpoczęcie

terapii od programu 2. W programie 3 i 4 zastosowano zmianę ustawienia parametru

bramkowania na częstotliwości charakterystyczne dla języka niemieckiego. 

Po przeprowadzeniu pierwszego programu terapii Marzena zaobserwowała nie-

znaczną poprawę. Poczuła się pewniej, potrafiła bardziej skupić swoją uwagę na wy-

konywanym zadaniu;  nie zaobserwowała jednak zmian w zakresie językowym. 

Po  pierwszej  terapii  przeprowadzono  kolejny  test,  który  potwierdził  obserwowane

przez pacjentkę  zmiany.  Otworzyła się  przede wszystkim dyskryminacja wysokości

dźwięków (zaburzenia jedynie na częstotliwościach 8000Hz w obu uszach). Nieznacz-

nie poprawiły się krzywe, nadal zaburzone w II strefie – pasmo mowy.

Wykres nr 2

Test uwagi i lateralizacji słuchowej – krzywa kostna i powietrzna (M2)

Po 6 tygodniowej przerwie pacjentka rozpoczęła drugi program terapii, po któ-

rym  zaobserwowała  większe  zmiany.  Zaczęła  rozumieć  informacje  przekazywane

przez prezenterów telewizyjnych w języku niemieckim. Nie znając wszystkich słów

rozumiała kontekst danej wypowiedzi. Był to swobodny odbiór treści informacyjnych

w języku niemieckim. Z kolejnego testu przeprowadzonego po skończonej terapii po-
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prawiła się lateralizacja (+5dB) w uchu lewym. Krzywe powietrzna i kostna układają

się bardziej harmonijnie, choć w niektórych miejscach jeszcze się pokrywają  oraz wi-

doczny jest brak przestrzeni między krzywymi.

Wykres nr 3

Test uwagi i lateralizacji słuchowej – krzywa kostna i powietrzna (M3)

Po kolejnej 6 tygodniowej przerwie  Marzena przeszła ostatnią sesję terapii, po

której wyraźnie poprawiła się koncentracja oraz nabyła większej pewności i swobody

w mówieniu w języku niemieckim. Nie ma już oporów i obaw przed mówieniem. Sy-

gnalizowane przez pacjentkę zmiany wyraźnie można zaobserwować na teście, na któ-

rym widać wyraźną poprawę uwagi słuchowej ucha prawego, jak i lewego. Całkowicie

otworzyła się dyskryminacja wysokości dźwięków, ucho prawe jest teraz uchem domi-

nującym (+5dB).

Wykres nr 4
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Test uwagi i lateralizacji słuchowej – krzywa kostna i powietrzna (M4)

Przykład 2

Chłopiec ma 10 lat. Jest dzieckiem autystycznym. Ma obniżoną koncentracje

uwagi, trudności w przyswajaniu wiedzy szkolnej, szybko się zniechęca, ma małą mo-

tywację do pracy. Nie słucha się, upiera przy swoich racjach, cechuje go nadpobudli-

wość psychoruchowa,

Z przeprowadzonego wywiadu z matką nie stwierdzono żadnych chorób utrud-

niających terapię. Chłopiec rozwijał się prawidłowo. Pierwsze oznaki zachowań auty-

stycznych zaobserwowano dopiero w wieku przedszkolnym (brak kontaktów z rówie-

śnikami, niechęć do angażowania się we wspólne zabawy, działania).

Bardzo trudno było przeprowadzić wstępne badania, chłopiec niechętnie współpraco-

wał z terapeutą, był rozkojarzony, trochę zdenerwowany. Test uwagi i lateralizacji słu-

chowej wskazywał na liczne zaburzenia. Krzywa kostna układała się nad krzywą po-

wietrzną  zarówno  w  uchu  prawym,  jak  i  lewym  (bardziej  słucha  siebie,  aniżeli

innych). Obie krzywe opadały w III strefie, co wskazuje na słabą motywację do pracy,

męczliwość, barak dynamiki w działaniu. Chłopiec ma również zaburzoną dyskrymi-

nację wysokości dźwięków, dużo informacji mu ucieka, ma trudności z wyborem rze-

czy istotnych. Popełnia również liczne błędy w lokalizacji dźwięku. Jacek jest zlatera-

lizowany prawousznie.

Dodatkowo przeprowadzonym testem był test rodziny, który wskazywał na pra-

widłowe relacje w rodzinie, zaspokojone potrzeby psychiczne, głębokie więzi emocjo-

nalne i poczucie bezpieczeństwa.
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Wykres 5

Test uwagi i lateralizacji słuchowej – krzywa kostna i powietrzna (J 1)

W wyniku całościowej konsultacji diagnostycznej chłopiec miał zalecone trzy

programy terapii, począwszy od programu pierwszego, wprowadzającego. Każdy pro-

gram to 10 kolejnych dni po 2 godziny dziennie. Początkowo chłopiec miał duże pro-

blemy z wytrzymaniem tak długiego czasu terapii. Ale z czasem przyzwyczaił się do

pewnego rytmu kolejno zmieniających się płyt dźwiękowych. Podczas terapii chętnie

rysował i wykonywał różne czynności manualne (plastelina, orgiami, puzzle, układan-

ki).

Wykres 6

Test uwagi i lateralizacji słuchowej – krzywa kostna i powietrzna (J 2)

Drugi test, jaki przeprowadzono chłopcu po skończonym pierwszym programie

wykazał już pewne zmiany, które niekoniecznie były widoczne dla rodziców w kon-

kretnym zachowaniu dziecka Spodziewali się czegoś więcej. Natomiast na teście wi-
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doczne były zmiany krzywych w uchu lewym. Krzywa powietrzna nad krzywa kostną,

lecz nadal przecinają się w I strefie. Nieznacznie otworzyła się dyskryminacja.

Po drugim programie  terapii  zaobserwowano poprawę  uwagi  chłopca,  lepiej

koncentrował się na wykonywanym zadaniu Takie zmiany zaobserwowali również na-

uczyciele w szkole, mówiąc, że Jacek chętniej i z większymi efektami pracuje na lek-

cjach. W zachowaniach społecznych nie było większych zmian, a nawet mówiono o

bardziej agresywnych zachowaniach chłopca, wzmożonym napięciu, trudności w auto-

kontroli Takie niepożądane zachowania mogą pojawiać się w czasie terapii, zwłaszcza

wtedy, kiedy krzywe diagnostyczne przechodzą na właściwe dla się miejsca, a to moż-

na było zaobserwować na kolejnym teście. Chłopiec nie popełnia już błędów lokaliza-

cji dźwięku, coraz bardziej otwiera się dyskryminacja.

Wykres 7

Test uwagi i lateralizacji słuchowej – krzywa kostna i powietrzna (J 3)

Ostatni program terapii przyniósł kontynuację poprawy. Pod koniec sesji Jacek

był już spokojniejszy i bardziej spolegliwy. Na lekcjach lepiej się koncentruje przez co

łatwiej przyswaja wiedze. Zaczyna sam, z własnej woli odrabiać zadania domowe. Na-

pady złości  są  rzadsze i trwają  krócej  Te zmiany wyraźnie potwierdza ostatni  test,

gdzie krzywe przebiegają harmonijnie, krzywa powietrzna nad krzywa kostną.

Wykres 8
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Test uwagi i lateralizacji słuchowej – krzywa kostna i powietrzna (J 4)

W obu analizowanych przypadkach nastąpiła poprawa. Marzena nabrała pew-

ności  siebie i  przełamała  wewnętrzny opór przed posługiwaniem się  językiem nie-

mieckim w mowie.  Wojtek natomiast stał się spokojniejszy, skoncentrowany. Nie są

to jeszcze do końca pożądane efekty, ale została już w tym kierunku otwarta droga.

Praca Metodą Biofeedbacka przynosi pożądane efekty jeżeli jest systematyczna.

Dzieci i młodzież chętnie uczestniczą w tej formie terapii i zdarza się, że po niepowo-

dzeniu pracy Metodą Tomatisa, dziecko chętnie pracuje z terapeutą Biofeedbacka. Jak

każda terapia ma swoje strony dodatnie i ujemne. Poszczególne treningi Biofeedback

są  atrakcyjniejsze  niż  sesje  terapeutyczne  Metody  Tomatisa,  bo są  krótsze  (ok.  40

min.) i ciekawsze, ponieważ stosuje się w terapii wideogry. Nie odbywają się codzien-

nie. Mankamentem jest jednak to, że zdecydowanie więcej musi być odbytych trenin-

gów, aby przyniosły pożądany efekt i trudno jest na początku terapii przewidzieć ile

czasu trzeba będzie na nią poświęcić. 

Do celów pracy przedstawiono terapię dwudziestoletniej dziewczyny i dwuna-

stoletniego chłopca. W obu przypadkach zgłaszanym problemem jest brak koncentra-

cji. W przypadku Ewy problemem są także częste stany depresyjne, a Jacek jest dziec-

kiem z ADHD. 

Terapia Biofeedback jest nową metodą pracy, i jak wyżej wspomniano, od nie-

dawna  prowadzoną  w  placówkach  oświatowych,  dlatego  też  prześledzona  zostanie

cała procedura prowadzenia terapii wraz z prezentacją pełnej dokumentacji wybranych

przypadków.
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Przypadek 1

Ewa jest studentką na kierunku dziennikarskim. Mieszka w internacie drugi rok.

Choruje na stwardnienie rozsiane. Na terapię zgłosiła się sama. Z przeprowadzonego

wywiadu wynika, że ma problemy z koncentracją uwagi, powtarzającymi się stanami

depresyjnymi. Ma zaniżoną samoocenę i często odczuwa lęk. Jest osobą bardzo zwią-

zaną z matką. Z analizy dodatkowych dokumentów medycznych od specjalistów: neu-

rologa i psychiatry wynika, że nie ma żadnych przeciwwskazań do prowadzenia tera-

pii.  Na pierwszym spotkaniu terapeutka wyjaśniła dziewczynie na czym polega tera-

pia Metodą Biofeedback i wykonała mapę mózgu. Jest to czynność niezmiernie waż-

na, bo na jej podstawie ustalany jest protokół terapii. 

Pierwsza mapa mózgu Ewy została wykonana tylko przy oczach otwartych na

10 punktach głowy we wszystkich pasmach fal. 
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Mapa mózgu – badanie wstępne
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Opis mapy mózgu otrzymała pacjentka,  a kopia zostaje w dokumentach pra-

cowni terapeutycznej.  Następnym etapem terapii jest ustalenie protokółu treningów.

Dla Ewy został ustalony trening prawej i lewej półkuli ze wskazaniem na lewą.
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Po ustaleniu ilości i jakości treningów Ewie wyznaczone zostały terminy terapii

dwa razy w tygodniu.
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Ewa uczestniczyła systematycznie w treningach, co wyraźnie pokazuje kolejna

mapa mózgu wykonana po 10 spotkaniach.

        Procedura przy kolejnych badaniach jest taka sama. Terapeutka notuje spostrze-

żenia Ewy dotyczące koncentracji uwagi, samopoczucia, chęci do wykonywania zadań

sobie narzuconych. Dziewczyna zgłaszała, że potrafi dłużej skoncentrować się na pra-

cy przy komputerze, stała się spokojniejsza, mniej wybuchowa. Zdecydowała się sa-

modzielnie prowadzić samochód. Jednakże wciąż wracają stany depresyjne i lękowe.

W drugim badaniu wyszła widoczna poprawa szczególnie po lewej stronie gło-

wy w okolicach czołowych i przedczołowych. Zalecone zostały treningi prawej półku-

li w nowych punktach Fp2 i F4. Dla poprawy koncentracji nadal należy stosować kla-

sykę C3 i C4.  

Dziewczyna  dalej  uczestniczy  w zajęciach  terapeutycznych.  Na prośbę  tera-

peutki spisała swoje spostrzeżenia dotyczące efektów terapii. Między innymi znajduje

się bardzo optymistyczne zdanie „to co robię po prostu samo płynie, z łatwością po-

trafię skupić się na wykonywanym zadaniu, czuję się bardziej bystra, tak jakby ktoś

oddał mi moją wcześniejszą inteligencję, zdolności rozumowania. Po drugie stałam się

spokojniejsza, mniej nerwowa i wybuchowa, zdecydowanie poprawiło się moje samo-

poczucie, mam pewność, że DAM RADĘ”102.

Przypadek 2

Wojtek ma 12 lat, jest uczniem piątej klasy. W internacie sióstr mieszka pierw-

szy  rok.  Rodzice  chłopca  zdecydowali  się  na  zamieszkanie  syna  poza  domem  ze

względu na ADHD i związane z tym problemy w szkole. Wojtek pochodzi z małej

miejscowości. Społeczność lokalna nie potrafi zrozumieć zachowania chłopca. Rodzi-

ce bardzo chcą pomóc synowi, który jest zdolnym dzieckiem i nie miał możliwości

wykorzystania potencjału, który w nim drzemie. W obecnej szkole, zarówno rodzice

jak i wychowawczyni internatu, mają stały kontakt z wychowawczynią klasy i pedago-

giem szkolnym. Dzięki współpracy szkoły, rodziców i placówki chłopiec zaczyna pa-

nować nad swoją  nadpobudliwością,  stresem i lękiem. Rodzice podczas pierwszego

spotkania z terapeutką  zgłaszali,  że występują  u syna zaburzenia uczenia, dysleksja

102 Wypowiedź pisemna Ewy na temat efektów terapii prowadzonej Metodą Biofeedbacka znajdująca się w do-
kumentach osobowych pracowni terapeutycznej Biofeedback.
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i dysgrafia, zaburzenia pamięci i czasami agresja. Wojtek szybko zniechęcał się, nie

lubił czytać. Chłopiec rozpoczął terapię od listopada 2008 roku.

Po wykonaniu mapy mózgu wyraźnie  widać  było,  że wszystkie  wartości  fal

(Alfa, Delta, Theta, Beta, SMR i Beta 2) są znacznie podwyższone i odbiegają od nor-

my. Widoczna była także rozbieżność między wartościami prawej i lewej półkuli co

jasno wskazywało na znaczne zaburzenia w koncentracji uwagi i nadpobudliwość.

W związku z uzyskanymi danymi terapeutka ustaliła protokóły terapii. Zalecono 10

treningów dwa razy w tygodniu. Na C3 sześć rund Beta/Theta i na C4 cztery rundy

SMR/Theta. Po wykonanych terapiach ponownie sporządzona zastała mapa mózgu. Po

treningach  widoczna  była  poprawa  szczególnie  w  lewej  półkuli.  Zdecydowanie

zmniejszyły się rozbieżności między prawą i lewą półkulą. Nadal wysokie zostały fale

Delta, Theta. Zalecono nadal ćwiczenia na poprawienie koncentracji, wyciszenia i po-

wstrzymania emocji. Z analizy ułożonego protokółu na dalsze 10 treningów wynika,

że ćwiczyć należy SMR/ Theta na prawej półkuli.

W miarę upływu czasu rodzice zauważyli zmiany w sposobie zachowania Wojt-

ka. W szkole pedagog szkolna w rozmowie z wychowawczynią internatu podkreślała

poprawę koncentracji u chłopca i wyciszenie. Jest mniej agresywny i labilny w nastro-

jach. Nauczyciele w szkole, rodzice, personel ośrodka i sama terapeutka widzi duże

różnice w sposobie bycia i zachowania Wojtka. Dalekie są one jeszcze od pożądanych

końcowych efektów, ale znacząco wyraźnie jak na tak krótki czas trwania terapii.

Dokumenty na podstawie których ukazano terapię metodami Tomatisa i Biofe-

edbacka znajdują się, jak wcześnie wspomniano, w dokumentach osobowych pracow-

ni terapeutycznych.  

ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI
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Przedmiotem badań niniejszej pracy jest działalność opiekuńczo - wychowaw-

cza Sióstr Elżbietanek, a celem zweryfikowanie obecnej działalności placówki pod ką-

tem wspomagania rozwoju przez pracę indywidualną i wybrane metody terapii dzieci i

młodzieży niepełnosprawnej.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów placówki, rozmów z na-

uczycielkami,  wychowawczyniami i terapeutkami stwierdzić  należy,  że prowadzone

przez  siostry  przedszkole  i  ośrodek spełnia  oczekiwania  społeczności  lokalnej.  Już

samo usytuowanie budynku w centrum miasta jest autem do korzystania z usług edu-

kacyjnych, medycznych, terapeutycznych i hotelowych. Cały budynek jest architekto-

niczne przygotowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W placówce dużą wagę przykłada się do doboru wykwalifikowanej i kompe-

tentnej kadry, która wciąż jest chętna do podnoszenia jakości wykonywanej pracy po-

przez  zdobywanie  nowej  wiedzy.  Nauczycielka  w  przedszkolu,  wychowawczyni

w internacie powinna też mieć w sobie dużo ciepła i uczuć macierzyńskich, ponieważ

dużą część czasu spędza z wychowankiem. 

W placówce dużą wagę przykłada się do estetyki pomieszczeń, ich kolorystyki

i wyposażenia. Dzieci i młodzież ma się w nich dobrze i bezpiecznie czuć. Pokoje są

kolorowe, a kolory w nich dobrane w zależności od przeznaczenia pomieszczenia. Me-

ble znajdujące się w nich są także przystosowane do wieku, płci i upodobań wycho-

wanków w internacie i potrzeb dzieci przedszkolnych. Każde pomieszczenie jest do-

stosowane do specyficznych potrzeb wychowanków.

W celu zapewnienia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej wszechstronnego

rozwoju placówka wyposażona została w nowoczesny sprzęt do terapii Metodą Toma-

tisa i Biofeedbacka, multimedialną pracownię logopedyczną i Montessori oraz pomoce

dydaktyczne.

Terapeuci pracujący w poszczególnych pracowniach są odpowiednio przygoto-

wani  do  prawidłowego  prowadzenia  terapii.  Skrupulatnie  prowadzą  dokumentację,

która w przypadku metody Tomatisa i Biofeedbacka posłuży do badań nad skuteczno-

ścią i efektywnością pracy wymienionymi metodami. 
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Jak już  wspomniano wcześniej  w placówce zostały przeprowadzone badania

związane z ustaleniem metod wiodących w pracy z dziećmi przedszkolnymi. Szczegó-

łowo przyjrzano się Metodzie Dobrego Startu i Ruchu Rozwijającego. Te metody, na

podstawie badań, uznano za skuteczne w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Przy

doborze metody wiodącej u maluchów nauczycielki kierowały się rodzajem i stopniem

niepełnosprawności.  Każde  dziecko  jest  traktowane  indywidualnie,  zgodnie  z  jego

możliwościami psychofizycznymi  i  każde realizuje indywidualny program rozwoju,

który podlega permanentnej obserwacji i ocenie postępów.

Przy doborze form terapii naczelną zasadą jest dobór jej do wieku wychowanka.

Nie każda metoda terapii nadaje się do wykorzystania z każdą osobą. Z Metody Toma-

tisa i Biofeedbacka korzystają najczęściej wychowankowie ośrodka. W pracy zapre-

zentowano po dwa przypadki zastosowania omawianych metod, które zakończone są

sukcesem w pracy. U tych osób, które nadal korzystają z terapii także odnotowuje się

pozytywny jej wpływ na rozwój i stany emocjonalne terapeutyzownych.

Dzięki obranej metodzie badań, udało się ukazać  pracę opiekuńczo - wycho-

wawczą  Sióstr  Elżbietanek wśród dzieci i  młodzieży niepełnosprawnej w placówce

specjalnej. Jest to specyficzny rodzaj pracy, któremu wydaje się, Siostry Elżbietanki są

w stanie podołać i robią to na miarę motta którym w swoim życiu się kierują:

„Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście

uczynili” (Mt 25,40)
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SPIS TABEL I WYKRESÓW

Tabela 1      Zmienne i wskaźniki

Tabela 2      Mapa mózgu – badanie wstępne

Wykres 1   (M 1) Test uwagi i lateralizacji słuchowej – krzywa kostna i powietrzna.  

                   Badanie pierwsze

Wykres 2   (M 2) Test uwagi i lateralizacji słuchowej – krzywa kostna i powietrzna. 

                   Badanie drugie                            

Wykres 3   (M 3) Test uwagi i lateralizacji słuchowej – krzywa kostna i powietrzna. 

                   Badanie trzecie

Wykres 4   (M 4) Test uwagi i lateralizacji słuchowej – krzywa kostna i powietrzna. 

                   Badanie czwarte
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Wykres 5   (J 1) Test uwagi i lateralizacji słuchowej – krzywa kostna i powietrzna. 

                   Badanie pierwsze

Wykres 6   (J 2) Test uwagi i lateralizacji słuchowej – krzywa kostna i powietrzna. 

                   Badanie drugie

Wykres 7   (J 3) Test uwagi i lateralizacji słuchowej – krzywa kostna i powietrzna. 

                   Badanie trzecie

Wykres 8   (J 4) Test uwagi i lateralizacji słuchowej – krzywa kostna i powietrzna.

                   Badanie czwarte

STRESZCZENIE

Człowiek, bez względu na rodzaj i  stopień  niepełnosprawności,  jest jedyny i

niepowtarzalny i do każdego należy podchodzić z wielkim szacunkiem i indywidual-

nie. W niniejszej pracy ukazano w jaki sposób Siostry Elżbietanki w Zielonej Górze

starają się dbać o wszechstronny rozwój wychowanków i odpowiadać na ciągle nowe

potrzeby współczesnego człowieka. Różnorodność metod pracy z dziećmi i młodzieżą

niepełnosprawną stanowi bogactwo i efektywność mającą na celu stymulację rozwoju

młodego człowieka, który musi przejść te same stadia rozwoju, co sprawny rówieśnik.

Celem niniejszej  pracy jest więc ukazanie działalności  opiekuńczo – wycho-

wawczej Sióstr Elżbietanek wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w prowadzo-

nej przez Zgromadzenie placówce pod kątem wspomagania ich rozwoju przez pracę

indywidualną i wybrane metody terapii. 
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ZUSAMMENFASSUNG

Der Mensch, unabhängig von der Art und dem Grad seiner Behinderung,

ist einzigartig. Jeder Mensch soll individuell und mit großem Respekt behandelt

werden.  In der vorliegenden Diplomarbeit wurde dargestellt, auf welche Art

und Weise sich die Schwestern von der Hl. Elisabeth in Zielona Góra bemühen,

sich um die vielseitige Entwicklung ihrer Schüler und Pfleglinge zu kümmern

und wie sie den neuen Bedürfnissen des zeitgenössischen Menschen entgegen-

kommen. 

Die Vielfalt  von Arbeitsmethoden mit Kindern und behinderten Jugendlichen

bildet einen Reichtum und eine Effektivität von Methoden, die als Ziel haben,

den jungen Menschen dazu zu stimulieren, dass er die gleichen Entwicklungs-

etappen durchmacht, wie seine nichtbehinderten Altersgenossen.

In dieser Arbeit wird die fürsorgliche und erzieherische Tätigkeit der Schwes-

tern von der Hl. Elisabeth mit Kindern und behinderten Jugendlichen geschil-

dert. Sie wird in der Hauptanstalt der Kongregation durchgeführt, mit Absicht,

die Hilfebedürftigen durch die individuelle Arbeit und ausgewählte Therapieme-

thoden zu unterstützen. 
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