Rola komunikacji z dzieckiem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych

Wykonawca: Monika Domaradzka

Każdy człowiek ma siły słabości,
które są szansą dla nas
na doskonałość przez zmaganie się z nimi.
Są szansa na rozwój.
W przebudowie postaw społecznych
wobec osób niepełnosprawnych
idzie przede wszystkim
o restytucje obrazu człowieka
mimo jego odchylenia od normy.
Maria Chodakowska, 1998, s.31.

Wstęp
W dzisiejszych czasach o poziomie rozwoju społeczeństwa świadczy
umiejętność traktowania w sposób godny ludzi niepełnosprawnych. W naszym
kraju wciąż zbyt mało jest jeszcze umiejętności społecznych w zakresie
współżycia z ludźmi nie w pełni sprawnymi.
Od kilku lat jestem wolontariuszką w sopockiej fundacji Trzeba Marzyć
tam, wraz z innymi wolontariuszami, staram się pomóc ciężko chorym dzieciom
odkryć i spełnić ich największe marzenia. Rozpoczynając wolontariat nie
wiedziałam, że będzie miał on wpływ na całe moje dalsze życie i poglądy,
którymi będę się w nim kierować. Kontakt z dziećmi nie posiadającymi
sprawności nad swoim ciałem sprawił, iż zrodziła się we mnie chęć związania z
nimi mojej przyszłości zawodowej.
Szukając pracy jako młody człowiek natrafiłam na ogłoszenie związane
z asystowaniem nie w pełni sprawnemu Patrykowi. Podjęta decyzja o przyjęciu
tej pracy pozwoliła mi na przeżywanie wielu niezapomnianych chwil, naukę
współżycia i komunikowania się z osobami nie w pełni sprawnymi. Przebywając
z Patrykiem i ucząc się patrzenia na świat przez jego pryzmat, zdobyłam też
możliwość odbycia praktyk w Gabinecie Wspierania Rozwoju Dzieci i
Młodzieży Plusik- Minusik, gdzie pod od opieką doświadczonych terapeutów
mogę zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z dostosowaniem i
użyciem specjalnych metod edukacyjnych w pracy z dziećmi.
To właśnie ucząc się przez doświadczanie zauważyłam problem
polegający na braku możliwości wyrażania przez niemówiące, nieposiadające
pełnej władzy nad ciałem dzieci swych uczuć, myśli i potrzeb. Ta wszechobecna
bariera w życiu każdego niemówiącego dziecka jest jego wewnętrzną życiową
tragedią. Brak możliwości mówienia to kolejna podstawa do tego, aby dzieci te,
i tak już mocno skrzywdzone przez los, czuły się wyobcowane, opuszczone i nie
akceptowane społecznie.
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Problematyki niniejszej pracy podjęłam się, ponieważ według mnie ludzie
w pełni sprawni mają obowiązek odnaleźć takie sposoby komunikacji poza
werbalnej,

które umożliwią dzieciom „zamkniętym” w niepełnosprawnych

ciałach wyrażanie siebie.
Podstawową funkcją mojej pracy jest poznanie, ukazanie i zrozumienie
roli alternatywnej i wspomaganej komunikacji oraz opisanie uczuć i pragnień
niepełnosprawnych dzieci, które miałam możliwość poznać. Do moich celów
należeć

będzie też ukazanie problemów społecznych i edukacyjnych dzieci

z utrudnioną komunikacją, przedstawienie skutków braku odpowiedniego
rozpoznania komunikatów dziecka porozumiewającego się mową niewerbalną
oraz ukazanie emocji towarzyszących „sprawnym” ludziom podczas integracji
z ludźmi nie w pełni sprawnymi.
Przystępując do badań chciałam odnaleźć odpowiedź na następujący problem
badawczy „Jak różne sposoby komunikacji z dzieckiem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych wpływają na jego rozwój?”. Swe wątpliwości i niewiedzę ujęłam
także za pomocą kilku problemów szczegółowych zaprezentowanych w rozdziale
trzecim, tam również przedstawiłam hipotezy robocze.
Szukając odpowiedzi na powyższy problem badawczy posłużyłam się
eksperymentem, metodą indywidualnego przypadku, wywiadem i analizą
dokumentów. W eksperymencie stosowanymi przeze mnie technikami były
ankieta i obserwacja, a użytymi narzędziami był kwestionariusz ankiety, opis nie
w pełni sprawnej osoby, aparat oraz tablice i komunikatory służące do
komunikacji alternatywnej. W metodzie indywidualnego przypadku posłużyłam
się technika obserwacji. Przeprowadzenie badań metodą wywiadu skłoniło mnie
do zastosowania techniki wywiadu, w której posłużyłam się narzędziami
badawczymi jakimi są kwestionariusz wywiadu i aparat z opcją nagrywania
głosu. Ostatnią metodą mych badań była analiza dokumentów, w której
zastosowałam technikę analizy filmu oraz użyłam narzędzi badawczych takich
jak płyta CD z filmem i komputer.
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W rezultacie przeprowadzonych przeze mnie badań zrealizowałam
wszystkie postawione wcześniej cele badawcze. Lepiej poznałam, ukazałam
i zrozumiałam rolę alternatywnej i wspomaganej komunikacji oraz opisałam
uczucia i pragnienia dzieci niepełnosprawnych. Przedstawiłam problemy
społeczne i edukacyjne dzieci z utrudnioną komunikacją oraz ukazałam skutki
braku odpowiedniego rozpoznania komunikatów dziecka porozumiewającego się
mową niewerbalną. A także dzięki użyciu metody eksperymentu ukazałam
emocje towarzyszące „ sprawnym” ludziom podczas integracji z ludźmi nie w
pełni sprawnymi.
Mam nadzieję, że ustalenia do których doszłam realizując cele owej pracy
zachęcą społeczeństwo do zgłębienia się w problematykę niepełnosprawności i
metod alternatywnej i wspomaganej komunikacji, co pozwoli na polepszenie się
istniejącej sytuacji niepełnosprawnych osób.
Niniejsza praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia,
bibliografii oraz załączników. W rozdziale pierwszym ukazałam znaczenie
komunikacji w życiu człowieka. Rozdział drugi dotyczy dziecka o specjalnych
potrzebach edukacyjnych i jego trudności z porozumiewaniem się. Trzeci
rozdział zawiera metodologię, zaś w czwartym zostało zawarte sprawozdanie
ukazujące wybrane aspekty roli komunikacji z dzieckiem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.
Na koniec pragnę podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do
stworzenia owej pracy, a w szczególności Patrykowi za chęć udziału w moim
eksperymencie, pani Dorocie Rudzińskiej- Fridel za możliwość przeprowadzenia
z nią wywiadu oraz nieustannie przekazywaną wiedzę, Elżbiecie Kluszczyńskiej
za niezwykle cenne uwagi oraz mojemu Tacie za miłość i uwrażliwienie na
otaczający mnie świat.
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Wybrane aspekty roli alternatywnej i wspomaganej
komunikacji z dzieckiem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych - wyniki badań

W życiu niepełnosprawnego dziecka występuje wiele problemów
dotyczących nie w pełni sprawnego ciała. Codzienny ból fizyczny związany jest
z nieprawidłowym funkcjonowaniem organizmu i przysparza cierpienia, do
którego często, wraz z upływem czasu dziecko, jest się w stanie przyzwyczaić.
Istnieje jednak jeszcze jeden rodzaj bólu, a mianowicie ból psychiczny,
egzystencjalny, który związany jest z przeciwnościami losu jakie spadają na nie
w pełni sprawne dziecko. Wiąże się on z barierami jakie napotyka ono w domu,
szkole
i całym społeczeństwie.
Najbliższe otoczenie nie w pełni sprawnego dziecka bardzo często nie wie
w jaki sposób sprostać jego potrzebom i pragnieniom, jak dostrzec i spełnić jego
marzenia, jak się z nim porozumiewać i obchodzić.
Szkoła zaś nie zawsze potrafi prawidłowo zdiagnozować i dostosować
program edukacyjny do możliwości poznawczych i fizycznych swojego
podopiecznego. Zasób sprzętu i odpowiednio wyszkolonej kadry też nie jest w
obecnych czasach wystarczający by zapewnić wszechstronny, globalny rozwój
nie
w pełni sprawnego dziecka, które jak każdy człowiek zasługuje na adekwatną do
swego stanu umysłowego edukacje.
Społeczeństwo w swej naturze bojąc się tego, co obce i nieznane, odrzuca
i sprowadza na margines grupę nie w pełni sprawnych osób, gdyż nie wie w jaki
sposób obchodzić się z nimi by ich nie urazić lub zranić. Lęk, który występuje
podczas stosunków międzyludzkich grupy „sprawnych” i nie w pełni sprawnych
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ludzi blokuje wiele procesów interakcyjnych, które zachodzą w kontakcie
między „zdrowymi” osobami.
Nie pełni sprawne dzieci tym samym stają się „odgrodzone” od wielu
ludzkich sfer życiowych. Czują się inne, gorsze, niepotrzebne a tym samym tracą
chęć do porozumiewania się z ludźmi, walki o siebie i swoją przyszłość.
Wprowadzenie do ich życia alternatywnej i wspomaganej komunikacji
pozwala zmienić ich sytuację, poprawiając stosunki rodzinne, poziom edukacji
oraz funkcjonowanie w społeczeństwie.
Przeprowadzone przez mnie badania mają na celu pomóc zrozumieć
i przybliżyć problematykę związaną z rolą alternatywnej i wspomaganej
komunikacji oraz ukazać jej wpływ na poszczególne sfery życiowe nie w pełni
sprawnego dziecka.

4.1. Aspekt emocjonalny
Chcąc poznać i ukazać aspekt emocjonalny związany z rolą alternatywnej
i wspomaganej komunikacji w życiu

nie w pełni sprawnego dziecka

zanalizowałam przypadek niepełnosprawnej 12 letniej Magdy zmagającej się z
czterokończynowym porażeniem mózgowym oraz przeprowadziłam analizę
filmu dokumentalnego „Jak Motyl” w reżyserii Ewy Pięty, przedstawiającego
życie bezwładnego Przemka.
Sytuacja komunikacyjna jaka wynikła między mną a

badaną Magdą

dostarczyła informacji pozwalających stworzyć własne stwierdzenia zawarte w
poniżej tabeli. Dotyczą one emocjonalnego aspektu związanego z rolą
alternatywnej i wspomaganej komunikacji w życiu niepełnosprawnego dziecka,
które potwierdzone zostają wynikami z analizy indywidualnego przypadku.
Tabela 1. Analiza aspektu emocjonalnego komunikacji Magdy według własnych tez pedagogicznych.

Własne tezy
1) Niepełnosprawne

ciało

Wyniki analizy
dziecka Porażenie
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mózgowe,

które

powoduje

uniemożliwia
mu
jednoznaczne nieprawidłowe napięcie mięśni dziewczynki
przekazywanie informacji otoczeniu.
jest
przyczyną
braku
możliwości
posługiwania się mową czynną. Informacje,
które Magda jest w stanie przekazać
partnerom
sytuacji
komunikacyjnych
wymagają z ich strony wiele chęci,
zaangażowania i wiedzy na temat tego, w jaki
sposób porozumiewać się z dziewczynką.
Jedynym sposobem na uzyskanie wiedzy na
temat problemów i potrzeb dziewczynki jest
systematyczne zadawanie pytań, na które jest
w stanie ona odpowiedzieć jedynie Tak lub
Nie.
2) Bez chęci zrozumienia ze strony
najbliższych mu osób dziecko nie jest
w stanie samodzielnie podzielić się
swymi problemami.

Magda
udziela
odpowiedzi
poprzez
wskazywanie jedną dłonią dużej plakietki,
jednakże ręka dziewczynki nie jest w stanie
płynnie przemieścić się na pole, które chce
ona wskazać. Zazwyczaj dłoń jest mocno
napięta,
roztrzęsiona
i
jeden
ruch
wykonywany jest przez około pół minuty.
Dziewczynka też nie przytrzymuje dłoni w
jednym miejscu przez długi okres czasu,
częściej jest to wskazanie odpowiedzi i
cofnięcie ręki z powrotem do wygodnej
pozycji. Powyższe problemy z jakimi zmaga
się dziewczynka powodują, iż komunikacja z
nią wymaga cierpliwości, gdyż zajmuje sporo
czasu,
umiejętności
odpowiedniego
zadawania pytań oraz rozszyfrowania
udzielanych przez nią odpowiedzi, a także
chęci ze strony odbiorców do otrzymania od
niej odpowiedzi.
Wiele najbliższych Magdzie osób nie wierzy
w to, iż jest ona sprawną umysłowo
dziewczynką. Rodzice nie traktują jej jak 12
letnią młodą dziewczynę, zazwyczaj zwracają
się do niej formą odpowiednią dla dzieci z
przedszkola. Zdrabniają jej imię, puszczają
bajki
o misiach i wesołym tramwaju, nie patrzą na
nią gdy zwracają się do niej, trochę tak jak by
mówili o kimś obcym, często zdarza im się
używać przykrych zwrotów godzących
w intelekt Magdy np. „ Czy ona na pewno to
rozumie” (gdy Maga siedzi tuż obok) lub „Po
co uczyć ją tych rzeczy jak i tak ona do
niczego tego nie wykorzysta”.

3) Alternatywna
i
wspomagana Udzielenie prostych odpowiedzi Tak lub Nie
komunikacja pozwala dziecku na pozwala Magdzie na przekazanie ważnych dla
wyrażanie swoich uczuć i emocji.
niej
odpowiedzi.
Poprzez
zadanie
odpowiedniej ilości wnikliwych pytań jest się
w stanie pomóc rozwiązać dziecku jego
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problemy.
Tabela nr 1, w której została zawarta
wymiana informacji między mną, a Magdą,
wykazuje,
że
dziewczynka
rozumie
komunikaty
i potrafi przekazywać odpowiedzi. Ta prosta
forma porozumiewania się pozwala rozwiązać
wiele trapiących dziecko problemów i ukazać
mu, że jest pełnowartościowym człowiekiem,
którego szczęście i dobro jest ważne dla
innych osób.
4) Brak
możliwości
czynnego
porozumiewania się jest przyczyną
istnienia
wielu
emocjonalnych
problemów
w
życiu
niepełnosprawnego dziecka.

Gdy dziewczynka przekroczyła próg gabinetu
jej wyraz twarzy sygnalizował, że coś ją
martwi. Przeprowadzenie z nią krótkiej
rozmowy, wystarczyło, aby dowiedzieć się
jaki jest trapiący ją problem i pomóc jej go
rozwiązać.
Łzy, które podczas tej rozmowy spływały po
policzkach dziecka były dowodem na to, iż
jest to sprawa, która ją naprawdę martwi.
Rozmowa z rodzicami po przeprowadzonej
z Magdą rozmowie dostarczyła informacji, że
ukochana Pani Krysia nie przychodziła do
dziewczynki już od ponad miesiąca i nikt nie
zauważył, że jest ona smutna. A temu
wewnętrznemu cierpieniu dziecka, które
czuło się opuszczone przez najbliższą osobę i
zaniepokojone jej losem można było zapobiec
i informując ją, że na półtora miesiąca Pani
Krysia idzie na urlop.

By uzupełnić zasób informacji dotyczący aspektu emocjonalnego
związanego z rolą alternatywnej i wspomaganej komunikacji posłużyłam się w
swoich badaniach metodą analizy dokumentów i przeanalizowałam poszczególne
sceny filmu „Jak Motyl”. W poniżej tabeli, w poszczególnych kolumnach
zawarłam informację dotyczące minut filmu, w których odbywały się
zanalizowane sceny, przytoczonych wypowiedzi bohatera oraz własnych
wniosków.
Tabela 2. Interpretacja pedagogiczna wypowiedzi bohatera filmu „Jak motyl”- aspekt emocjonalny.

Minuty
0,37

Wypowiedzi bohatera
„Boże dlaczego ja?”

Własne wnioski
Niepełnosprawny Przemek nie jest
pogodzony z losem jaki go spotkał.
Nie rozumie też dlaczego akurat on
został „wybrany przez Boga” do
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zmagania się z niepełnosprawnością.
3,09-3,19

„23 lata temu urodziłem się chory i
nie mogłem się poruszać, nie mogłem
też nic powiedzieć. O tym że jestem
chory, inny, dowiedziałem się dużo
później”

W życiu Przemka, jak i większości
niepełnosprawnych dzieci zabrakło
osoby, która wytłumaczyłaby mu na
czym polega jego choroba, jakie są jej
skutki i co doprowadziło do tego, że
dziś tak wygląda jego życie. Staje się
tak dlatego, ponieważ najbliżsi dzieci
często nie przywiązują wagi do spraw
tego typu, nie potrafią postawić się
w roli niepełnosprawnego dziecka
i odgadywać jego potrzeb. Dziecko,
które nie posiada zdolności mówienia
samodzielnie nie opowie o swoich
lękach, a więc zamknięte w swym
niesprawnym ciele pozostaje samo ze
wszystkimi problemami.

3,25-3,53

„Od urodzenia mieszkałem w domu
razem z mamą ale o tym, że jestem
chory dowiedziałem się dużo później.
Myślałem, że ciągle jestem małym
dzieckiem. Leżałem w wózku albo
domu na łóżku. Mama karmiła mnie
przewijała, mówiła do mnie. Ja jej,
jak mi się wydawało odpowiadałem
wydając pewne dźwięki, które nie były
mową ale ja o tym w ogóle nie
wiedziałem.”

Ludzie „zdrowi” skupiając się na
niesprawnym
ciele
Przemka
zapomnieli lub nie byli w stanie
uwierzyć,
iż
w
jego
dysfunkcjonalnym organizmie istnieje
zdrowy człowiek, który rozumie,
czuje i przeżywa różnego rodzaju
sytuacje
jak
każdy
inny.
Doprowadziło to do tego, że
niepełnosprawny chłopak musiał sam
zrozumieć otaczający go świat i swoją
chorobę oraz starać się walczyć o
zrozumienie swojego języka. Gdyby
przy Przemku w odpowiednim
momencie pojawiła się wykształcona
osoba, rozumiejąca jego język wiele
tragedii w jego życiu w ogóle nie
miało by miejsca.

3,57-4,46

„Pewnego dnia poszedłem z mamą do
parku i zobaczyłem, że te dzieci które
tak jak ja jeszcze niedawno leżały w
wózkach wstały i poszły do
piaskownicy robić babki z pisaku.
Pomyślałem,
że
też
pójdę,
próbowałem wstać ale nie mogłem się
podnieść. Nie mogłem zrozumieć
dlaczego
tak
się
dzieje.
Przestraszyłem się, myślałem, że
jestem
przywiązany,
zacząłem
krzyczeć, płakać. Mama szybko
zabrała mnie do domu. Ale w domu
nie słuchałem już tego co mówi.
Myślałem tylko o tym, że jestem
ciągle na wózku i to nie jest
normalne. Zrozumiałem wtedy że
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Niepełnosprawność, czyli niemożność
posiadania władzy nad własnym
ciałem powoduje strach i rozpacz w
życiu każdego człowieka, którego
dotknie. Te uczucia potęguje jeszcze
niewiedza na temat tego, dlaczego tak
się właśnie dzieje. W przypadku
Przemka doszło do sytuacji, w której
zdał sobie sprawę z nieszczęścia jakie
go dotknęło i nie mógł liczyć na
czyjekolwiek pocieszenie i bliskość.

jestem chory. Miałem wtedy 6 lat.”
4,53-5,11

„Lekarze powiedzieli mojej mamie że
jestem głupi i że nigdy nie będzie ze
mną
kontaktu.
Dlatego
nie
orientowała się, że daję jakieś znaki,
że kiedy mrugam raz to mówię „Tak”,
dwa razy znaczy „Nie”.”

Ludzie,
którzy
zdobywają
doświadczenie, często stając się
autorytetami
w danej dziedzinie
wiedzy stawiają diagnozy, godzące w
człowieczeństwo. Zapominają, że
człowiek nie może „bawić się w
Boga” i kreślić opinii na temat
ludzkich
zdolności
i ograniczeń niszczących ich pozycję
w społeczeństwie. To właśnie błędna
diagnoza lekarzy zaważyła nad losem
Przemka i skreśliła jego wszelkie
umiejętności w oczach innych ludzi.
Gdyby specjaliści użyli innych słów
w tworzonych opiniach, może dużo
szybciej odnalazłby się ktoś, kto
zrozumiał by mowę chłopaka.

8,46-10,23

„Minęły dwa lata, mama zaczęła
chorować na kręgosłup. Nie dawała
rady wsadzić mnie już na wózek,
zresztą wózek też był już za mały.
Pewnego dnia spakowała moje rzeczy
i wyszliśmy z domu. Zastanawiałem
się dokąd jedziemy, po godzinie
znałem już odpowiedź. Mama
postanowiła oddać mnie do domu
pomocy społecznej w Międzylesiu
(…). Potem zrozumiałem, że nie
mogła inaczej. To był inny świat, nie
wiedziałem, że jest takie miejsce jak
to. Pierwszy raz w życiu zobaczyłem
tyle dziwnych dzieci. Martwiło mnie
coś
jeszcze.
Dopiero
teraz
zobaczyłem, że jestem taki sam jak
one. W nocy krzyczały wyły. Bałem
się ich.”

Przemek zostając oddany do domu
pomocy społecznej kolejny raz nie
był przygotowany psychicznie na los,
który go spotkał. Pełen niepokoju
i strachu został pozostawiony samemu
sobie w obcym, przerażającym
miejscu bez słowa wytłumaczenia.

10,38-10,55

„Najgorsze było to że i tu nikt nie
patrzył na mnie jak na normalnego
człowieka. Nikt nie rozumiał moich
mrugnięć. Wszyscy byli pewni, że
jestem głupi. Nazywali mnie debilem,
kłodą, rośliną. Czułem jakby mnie
ktoś zamurował żywcem.”

Osoby, których nikt nie potrafi
zrozumieć często oceniane są przez
ludzi jako nieinteligentne i bezkarnie
traktowane są bez należytego
szacunku.
Niepełnosprawne,
niemówiące dziecko nikomu nie
powie
o
niekompetencji
czy
nieludzkim traktowaniu i nie obroni
się samo.

11,02-11,27

„Wszystkie dzieci w mojej sali
karmione są na leżąco. Ja też byłem
tak karmiony. Pielęgniarka nie
wiedziała, że powinna mi podnieść
głowę żebym mógł przełykać, bo mnie

Sygnały wysyłane przez Przemka nie
były rozumiane, a na dodatek bardzo
często odbierane w negatywny sposób
przez co chłopak krzywdzony był
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dusi. Nie chciałem od niej jeść. fizycznie przez wiele lat.
Wytrącałem jej łyżkę. Wtedy ona
przywiązywała mi pieluchą ręce do
łóżka, bo myślała że mam atak
padaczki i się pokaleczę. Dławiłem
się, nie rozumiała tego bo i skąd. To
trwało lata.”
11,20-11,43

„ Próbowałem się buntować i dawać
jakieś znaki. Tylko straszyłem ludzi
stojących nad moim łóżkiem. Kiedy
wybałuszałem oczy i krzyczałem
zagryzałem sobie wargi do krwi, więc
wyrwali mi przednie zęby.”

Wszelkie znaki, próby obrony czy
porozumienia odbierane są często
jako agresja, ze strony dziecka. Wiele
osób nie rozumie że to ich jedyna
forma obrony i porozumienia ze
światem.

11,44-12.38

„Chciałem żeby mnie ktoś pogłaskał,
przytulił, ale tego nie mogłem się
spodziewać. Nie byłem sam, razem ze
mną było jeszcze 164 dzieci, które
pragnęły tego samego co ja. Czasami
w nocy kiedy płakałem, przychodziła
do mnie jakaś dobra pani i głaskała
mnie po policzku. Żebym spokojnie
zasnął obiecywała mi, że niedługo
wrócę do domu ale im dłużej tam
byłem rozumiałem, że to kłamstwo, że
zostanę tu na zawsze, będę leżał w
łóżku i gapił się w sufit. Już nie
chciało mi się z nikim rozmawiać.”

Przedmiotowe traktowanie osób,
które nie mogą się ruszać i mówić,
powoduje że w oczach ludzi są one
jakby „innymi” istotami, które nie
potrzebują zainteresowania, miłości
i ciepłego dotyku. A przecież bez
względu na płeć, wiek, wykształcenie,
czy jak w tym przypadku sprawność,
każdy pragnie kochać i być
kochanym. Sprawni ludzie mogą
często tylko wyobrażać sobie sytuację
osób takich jak Przemek, bo
większość
z nich nigdy nie przeżyje tego co on.
Jednakże sama myśl o życiu w
bezwładzie, bezsilności i zależności
od
innych
jest
niezwykle
przerażająca. Obiecywanie przez
pielęgniarkę Przemkowi zmiany jego
sytuacji, która tak naprawdę nigdy nie
miała ulec zmianie jedynie pogarszało
jego stan psychiczny. W pewnym
momencie jego życia przyszedł czas,
kiedy po długiej walce o siebie, o
zmianę traktowania i porozumiewania
się poddał się i nie miał ochoty dalej
żyć.

Podsumowując analizy sytuacji komunikacyjnej z niepełnosprawną
Magdą oraz historię życia bohatera filmu „Jak motyl” doszłam do następujących
wniosków dotyczących aspektu emocjonalnego związanego z rolą alternatywnej
i wspomaganej komunikacji:
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1) Alternatywna i wspomagana komunikacja pozwala na wyrażanie
swych emocji, potrzeb i przeżyć oraz jest jedynym z nielicznych
środków

do

rozwiązywania

wewnętrznych

problemów

niepełnosprawnych dzieci.
2) Brak chęci zrozumienia i porozumiewania się z niepełnosprawnym
dzieckiem powoduje zepchnięcie go na „margines” ludzkiego
społeczeństwa.
3) Brak umiejętności komunikowania się

z dzieckiem ze strony

najbliższych osób naraża je na wiele nieprzyjemnych przeżyć, a
czasem nawet na krzywdy fizyczne. W wyjątkowych przypadkach jest
przyczyną utraty przez nie chęci życia.
4) Długotrwały brak możliwości komunikowania powoduje zniechęcenie
dziecka do dalszej walki o samego siebie i swoją pozycję w rodzinie
i społeczeństwie.
5) Niepełnosprawne dzieci pragną się porozumiewać i chcą być
rozumiane. To zdrowi ludzie swym zachowaniem tworzą im bariery
nie do pokonania.
6) Brak możliwości komunikacji powoduje wiele negatywnych zachowań
przejawianych przez dziecko, które przez otoczenie błędnie nazywane
są agresywnymi.
Powyższe wnioski pozwalają mi na pełne przyjęcie następujących hipotez
roboczych:
1) Dzieci o utrudnionej komunikacji przeżywają brak możliwości
porozumiewania się z otoczeniem:
a. zamykając się w sobie i przyzwyczajając do sytuacji, w której się
znajdują ( popadają w apatię),
b. buntując się i sprawiając problemy wychowawcze,
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c. czują się osamotnione i odrzucone przez społeczeństwo,
d. popadają w depresję i nie wyrażają chęci dalszego życia.
2) O wpływie alternatywnej komunikacji na rozwój dziecka możemy
przekonać się:
a. analizując istniejąca dokumentację ,
b. rozmawiając

z

dziećmi

posługującymi

się

alternatywną

i

wspomaganą komunikacją,
c. analizując sytuację życiową i rozwojową dzieci nie w pełni
sprawnych.
Moje badania nie dostarczyły mi informacji pozwalających na przyjęcie
bądź odrzucenie następujących hipotez roboczych:
1) Dzieci o utrudnionej komunikacji przeżywają brak możliwości
porozumiewania się z otoczeniem:
a) winią siebie za stan, w którym się znajdują i w którym znajduje się
ich rodzina,
b) czują

się

niepotrzebne

poprzez

brak

możliwości

pomocy

najbliższym.

***
Zamykając rozważania na temat emocjonalnego aspektu związanego z
rolą komunikacji w życiu nie w pełni sprawnego dziecka pragnę podkreślić, iż
dzieci, które doświadczone zostały przez los niepełnosprawnym ciałem muszą
przeżywać wiele wewnętrznych cierpień związanych z dysfunkcją oraz z
brakiem możliwości wypowiedzenia swoich pragnień, emocji i problemów.
Często są one pozostawione „same sobie” w zmaganiach ze wszystkimi
bolączkami,
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o których nie są w stanie się w pełni wypowiedzieć. Muszą same uczyć się
doświadczać świata, mając ograniczoną ilość możliwych do tego zmysłów.
Potwierdzając powyższe słowa wynikami z analizy indywidualnego
przypadku oraz analizy filmu „Jak motyl”, śmiem także nie zgodzić się
powszechnymi twierdzeniami i opiniami o słabości całego organizmu dziecka nie
w pełni sprawnego. Według mnie jest ono dużo silniejsze zarówno pod
względem fizycznym jak i psychicznym. Dziecko nie w pełni sprawne
codziennie doświadcza bólu związanego z nieprawidłowym napięciem
mięśniowym ciała, braku możliwości pełnego nim poruszania, długotrwałego
siedzenia i leżenia w łóżku, które cierpliwie znosi każdego dnia. Walczy też z
bólem związanym z „wiecznym” osamotnieniem i życiem w zamkniętym ciele
oraz społeczeństwie, które je w pewien sposób odrzuca i często nie potrafi
znaleźć do jego wnętrza odpowiedniego „klucza”.

4.2. Problemy edukacyjne
Edukacja dzieci niepełnosprawnych ruchowo i nie posługujących się
mową czynną jest niezwykle trudnym zadaniem dla specjalistów. Brak
możliwości „płynnej” komunikacji sprawia, iż przekazywanie wiedzy i
weryfikowanie jej poziomu jest często przeprowadzane jedynie przez pryzmat
dziecięcego niesprawnego organizmu.
Wiele osób określa dzieci niesprawne ruchowo i niemówiące jako
„ułomne”, „nieinteligentne” wiele z nich nie widzi także sensu ich edukacji.
Bardzo często spotykanym zjawiskiem jest zaniżanie poziomu wiedzy
dzieci, które płynnie i samodzielnie nie są w stanie udzielić odpowiedzi na
pytanie. Dziecko nie posiadające władzy nad własnym ciałem, poproszone o
wskazanie wybranego obrazka czy napisu nie może podołać postawionego mu
zadaniu, bez wcześniejszych umysłowych i fizycznych ćwiczeń dotyczących
procesu udzielania odpowiedzi. W początkowej fazie pracy z dzieckiem, które
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nigdy wcześniej nie porozumiewało się alternatywną i wspomaganą komunikacją
niezwykle ważne jest, aby zwracać się do niego na odpowiednim dla jego wieku
poziomie, by wymagać i egzekwować pewne zachowania pamiętając, że chęci
dziecka do pracy rozpalić można jedynie poprzez uświadomienie mu jego
potencjału i możliwości. Dziecko, które motywowane będzie poprzez
zdobywanie ciężką pracą sukcesu, mimo że wcześniej może dawać oznaki
zniechęcenia
i bierności w czasie pracy, w pewnym momencie zacznie się otwierać. Dopiero,
gdy w dziecku rozpali się chęci do pracy, przychodzi czas na jego „faktyczną”
edukacje. Ćwiczenia związane z komunikacją wymagają w ich początkowej fazie
pełnego wspomagania ze strony pedagoga tj. każde ćwiczenie musi być
wykonane wspólnie i prawidłowo tak, aby dziecko mogło osiągać sukces. Tym
zachowaniem wpaja się dziecku jakie korzyści daje mu edukacja, a także rozpala
się w nich chęć współpracy.
W wielu przypadkach do pracy z nie w pełni spranym dzieckiem
wystarczą chęci, zaangażowanie oraz odpowiednie materiały i narzędzia.
Dziecko w toku nauki samo pokaże i nauczy ze sobą współpracować, trzeba je
jedynie obserwować i wnikliwie analizować jego zachowania i postępy.
Najlepszym źródłem wiedzy pozwalającym mi zagłębić mi się w
problematykę edukacji dzieci nie w pełni sprawnych oraz odnaleźć odpowiedzi
na problemy badawcze zawarte w rozdziale 3 jest według mnie wywiad z
terapeutą zajmującym się na co dzień pracą z dziećmi wymagającymi
specjalnych potrzeb edukacyjnych. Dodatkowo, dla uzupełnienia wyników z
wywiadu, przedstawię wynik z analizy filmu „Jak motyl” odnoszące się do
aspektu edukacji.
Osoba, którą wybrałam do przeprowadzenia wywiadu, nie była
przypadkowa. Pani Dorota Rudzińska- Fridel od 20 lat pracuje z dziećmi
wymagającymi w swym rozwoju szczególnych metod i narzędzi edukacyjnych.
Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne i oligofrenopedagogiczne. Jest
14

terapeutą terapii pedagogicznej, sensorycznej integracji, integracji odruchów
INPP, kinezjologii edukacyjnej oraz autorką koncepcji pedagogicznej Treningu
Globalnego i programu edukacyjnego Porusz Umysł. Zarówno jej wykształcenie
jak i pasja ujawniająca się w wykonywanym zawodzie sprawiają, że jest ona
osobą, która codziennie w niezwykły sposób pomaga swoim podopiecznym.
Zawarte w wywiadzie odpowiedzi na pytania nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 i 14
dostarczają danych pomocnych w ukazaniu rozwojowego aspektu w życiu nie
w pełni sprawnych dzieci posługujących się alternatywną i wspomaganą
komunikacją oraz przedstawiają obecne w systemie edukacji braki i bariery,
które uniemożliwiają pełen rozwój jaki te dzieci są w stanie osiągnąć.
W rezultacie

przeprowadzonego wywiadu uzyskałam następujące

odpowiedzi:
Pytanie nr 4. Czy uważa Pani że metody pracy oraz programy edukacyjne
funkcjonujące w szkołach są prawidłowo dostosowane do potrzeb
edukacyjnych i komunikacyjnych dzieci posługujących się
alternatywnymi i wspomaganymi sposobami komunikacji?
Odpowiedź.

Nie

Pytanie nr 5. Dlaczego?
Odpowiedź.

Moim zdaniem, wynika to z faktu błędnego rozeznania możliwości
komunikacyjnych dzieci oraz braku dostosowań technicznych
koniecznych do podjęcia komunikacji przez dziecko. Ważna jest również
wiedza nauczycieli o tym, jaki system komunikacji alternatywnej
zastosować dla danego ucznia. Każde dziecko ma inne możliwości
zarówno motoryczne jak i emocjonalne no i w końcu intelektualne, ale
każde dziecko, każdy człowiek chce mówić. Nie mówisz- nie istniejesz w
środowisku, w którym żyjesz. Każdy człowiek ma prawo do
komunikowania się, wyrażania swoich potrzeb, emocji, pragnień i
opinii. Każdy człowiek chce być wysłuchany, jest to podstawowa,
elementarna potrzeba każdego człowieka jakimkolwiek by nie był.
Tak więc rozeznanie potrzeb motorycznych, otwiera drogę do
dostosowań technicznych, a one dają obraz w jaki sposób uczeń ma
udzielać odpowiedzi. Odpowiednie przygotowanie dziecka do podjęcia
komunikacji wiąże się dalej ze stanowiskiem nauki. Trzeba wziąć pod
uwagę potrzeby sensoryczne, czyli między innymi funkcjonowanie
wzrokowe, słuchowe, koordynacja wzrokowo- ruchowa, motoryczność
rąk, możliwość samodzielnego ruchu celowego, czy też ruchu
wspomaganego. Dostosowanie pomocy komunikacyjnych to proces
przebiegający od plansz i materiałów niskiej technologii, poprzez
powolne przechodzenia do sprzętów wysokiej technologii i
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komunikatorów dobranych do indywidualnych potrzeb sensorycznych i
motorycznych.
Dobór odpowiedniego systemu komunikacji, to proces, który polega na
ewaluacji wraz z możliwościami komunikacyjnymi ucznia.
Najważniejsze, aby uczeń zawsze miał możliwość odpowiedzenia na
pytanie, na odpowiednim poziomie merytorycznym do realizowanego
programu edukacyjnego. Aby miał możliwość wykazania się swoją
wiedzą i został prawidłowo, czyli adekwatnie do tej wiedzy oceniony.
Jeśli nie będzie mógł odpowiedzieć na pytanie, nie wykaże się wiedzą,
zostanie źle oceniony więc przeżyje frustrację, dozna braku
sprawiedliwości, zostanie skrzywdzony i nie będzie miał dalej żadnej
możliwości POWIEDZENIA o tym, co go spotyka.
Taki mechanizm…
Pytanie 6.

Jaka jest według Pani rola i przydatność alternatywnej i
wspomaganej komunikacji w życiu nie w pełni sprawnego dziecka?

Odpowiedź.

Możliwość rozwoju intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego,
osobowościowego oraz społecznego.

Pytanie 7.

Jakie problemy edukacyjne i społeczne zauważa Pani u dzieci
o utrudnionej komunikacji?

Odpowiedź.

Brak możliwości adekwatnego do wiedzy i możliwości intelektualnych
wykazywania się posiadaną wiedzą, przy założeniu, że uczeń ma
zapewnioną pełną dostępność do wiedzy i materiałów poznawczych.
Należy pamiętać, że wiedza nie zdobyta, nie może być przetworzona, nie
można jej zintegrować z inną wiedzą, nie można zastosować
mechanizmów myślowych porównania, skojarzania oraz mechanizmu
przyczyna- skutek. Nie można więc wykazać się tą wiedzą i adekwatnie
odpowiedzieć na pytania do niej. Wiedza sama do ucznia
niepełnosprawnego nie przyjdzie, a sam uczeń niepełnosprawny jej nie
zdobędzie przez ograniczenia ruchowe. Udostępnianie wiedzy uczniowi
niepełnosprawnemu przy dostosowaniu do jej pobierania wiąże się
znowu z funkcjonowaniem sensorycznym i motorycznym ucznia, które
nauczyciele muszą zdiagnozować i tak zorganizować system nauki, aby
wiedzę uczniowi na poziomie do wieku udostępnić. I to jest pierwsze
zadanie
doboru
metod
pracy
z uczniem niepełnosprawnym ruchowo i zaburzeniami komunikacji.
Jeśli to nie nastąpi uczeń nie będzie miał możliwości zdobywania
wiedzy.
Uważam że zbyt wielu uczniów jest nieadekwatnie ocenianych i ich
programy edukacyjne są na zbyt niskim poziomie merytorycznym w
odniesieniu do ich faktycznych możliwości. W związku z powyższym
pozbawieni są naprawdę kształcenia i rozwoju. Każdy człowiek
zasługuje
na
najlepszy
rozwój
poznawczy,
emocjonalny,
osobowościowy, Społeczny i jest to prawo każdego człowieka. Zbyt
często to prawo jest naruszane i nierealizowane. Powodem nie jest zła
wola nauczycieli tylko brak wiedzy na temat rozeznania potrzeb i
doboru adekwatnych narzędzi technicznych, edukacyjnych i
komunikacyjnych.
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Pytanie nr 8. Czy spotkała się pani w swojej pracy z dziećmi, które choć miały
możliwości posługiwania się alternatywnymi i wspomaganymi
sposobami komunikacji nie robiły tego?
Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 9. Dla czego?
Odpowiedź:

Proces zastosowania alternatywnej komunikacji u ucznia jest procesem
czasochłonnym i pracochłonnym. Jeśli mówimy o szkole (edukacji) to
właściwie już udzieliłam odpowiedzi. Choć trzeba zaznaczyć jeszcze fakt
dostępności lub braku sprzętów wysokiej technologii, komunikatorów
i systemów komputerowych w szkołach. Oczywiście zostają możliwości
komunikacyjne niskiej technologii, które są podstawą kształtowania
prawidłowych procesów komunikacyjnych ucznia i schematów tej
komunikacji. Najważniejsze jest, aby uczeń miał możliwość
wypowiadania się.
W szkole brakuje czasu na to przygotowanie, czasem wiedzy na temat
sposobów komunikowania się i znowu powtórzę się- rozeznania potrzeb
ucznia.
W warunkach domowych rodzice często nie mają dostępnych środków
technicznych oraz sprzętu komunikacyjnych ze względu na bariery
finansowe. Są to zwykle sprzęty, które jeśli są w szkole, to niestety nie
mogą być udostępniane uczniom do domu.
Innym powodem braku porozumiewania się systemem alternatywnej
i wspomaganej komunikacji dziecka w domu jest fakt, iż w warunkach
domowych komunikowanie się odbywa na innym poziomie. Gest,
mimika są odczytywane przez rodziców szybko, sprawnie i na tej
podstawie realizowane są potrzeby dziecka. Oczywiście używanie
systemu komunikacji pozawerbalnej w domu otwiera płaszczyznę
komunikacji, poszerza wachlarz wypowiadania opinii, potrzeb i rozwija
dziecko wielopłaszczyznowo i powinno tak być, aby również w domu
mogły
posługiwać
się
w sposób PEŁNY. Jednak do tego potrzebna jest dostępność środków
systemów komunikacji oraz pedagogizacja rodziców.

Pytanie nr 10. Jakie skutki edukacyjne i społeczne niesie za sobą brak możliwości
porozumiewania się w życiu dziecka o specjalnych potrzebach
edukacyjnych?
Odpowiedź:

Nieadekwatne do możliwości intelektualnych nauczanie, brak
możliwości pełnego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
rodzinnym, rówieśniczym i środowiskowym, brak zrozumienia potrzeb i
problemów dziecka przez otoczenie, nieadekwatny odbiór przekazu
pozawerbalnego, co wiąże się z nieadekwatną oceną zachowania
dziecka, frustracja, brak motywacji do porozumiewania się i rozwoju
oraz izolacja społeczna, osamotnienie, brak doznawania radości i
szczęścia…

Pytanie nr 13. Czy jest Pani w stanie zaproponować jakieś, konkretne działania,
które przyczyniłyby się do zmiany egzystencji w społeczeństwie
dzieci posługujących się alternatywną i wspomaganą komunikacją?
Odpowiedź:

Prawidłowo, całościowo i globalnie diagnozować potrzeby i problemy
dzieci nie w pełni sprawnych. Wspierać ich rozwój i przygotowywać do
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komunikacji. Prowadzić z nimi zajęcia logopedyczne mające na celu
usprawnienie artykulatorów, pracować nad sensoryczną integracją
zmysłową, prowadzić zajęcia poznawcze, uporządkowujące świat,
przybliżać im mechanizmy przyczynowo- skutkowe, łączyć informacje z
różnych dziedzin życia oraz udostępniać te, do których dziecko nie ma
możliwości docierać przez swoją niepełnosprawności.
Poszerzać informację w środowiskach tych dzieci, zajmujących się
wspieraniem ich rozwoju i edukacji o ich możliwościach
sensomotorycznych, funkcjonowaniu motorycznym, emocjonalnym i
komunikacyjnych.
Informować o potencjalnych możliwościach tych dzieci, czyli formach
wspomagania, dostosowań technicznych i sposobach komunikacji.
Poszerzać informację o sposobach porozumiewania się tych dzieci i ich
funkcjonowaniu w śród grup rówieśniczych, w których mogą się
znaleźć.
Na poziomie szkoły starać się o lepsze, pełniejsze diagnozy potrzeb
i problemów sensorycznych, motorycznych i komunikacyjnych.
Przygotowywać dzieciom adekwatne, indywidualne stanowiska do
nauki, dostosowywać środki techniczne i wspierające rozwój dzieci.
Do komunikacji przygotowywać poprzez opracowywanie pomocy
niskiej technologii i wykorzystywać ją w każdym obszarze życia,
opracowywać i wdrażać systemy wysokiej technologii odpowiadające
możliwościom indywidualnym ucznia.
To tylko niektóre środki, które należy podjąć w celu adekwatnego
nauczania dzieci nie w pełni sprawnych, zgodnego z ich potencjałem
intelektualnym. Należy podkreślić fakt, że dostęp do potencjału
intelektualnego
tych
uczniów
jest
zablokowany
przez
niepełnosprawność ruchową oraz brak adekwatnej, szybkiej
komunikacji. Dlatego całościowy obraz tych uczniów jest zaburzony i
stąd również błędne odczytywanie ich zachowań oraz możliwości.
Pytanie nr 14. Jakie pozytywne skutki mogłyby z tych zmian wyniknąć?
Odpowiedź:

W wyniku globalnego spojrzenia na potrzeby i problemy uczniów nie
w pełni sprawnych moglibyśmy wpłynąć na poprawę ich wizerunku w
społeczeństwie.
Porozumiewanie się osób nie w pełni sprawnych stwarza możliwości
lepszego zabezpieczenia ich potrzeb edukacyjnych, emocjonalnych oraz
społecznych.
Daje to również możliwość lepszej realizacji dobrze skonstruowanego
programu edukacyjnego, który dałby możliwość odniesienia sukcesu na
tym polu.
Będąc osobą nie w pełni sprawną nie można zostać sportowcem, ale
naukowcem? Nie ma żadnych przeszkód, jeśli tylko ludzie sprawni, od
których zależy techniczne zabezpieczenie osób nie w pełni spranych
wykażą dobrą wolę i zaangażowanie.
To w jaki sposób postrzegane i zabezpieczane są potrzeby osób nie
w pełni sprawnych świadczy o poziomie rozwoju społeczeństwa.
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Powyższe

wyniki

wywiadu

z

panią

Dorotą

Rudzińską-

Fridel

uzmysławiają, jak wielowymiarowa musi być edukacja, zarówno nie w pełni
sprawnych dzieci jak i osób, które na względzie chcą mieć ich wszechstronny
rozwój. Musi ona odnosić się do każdej życiowej sfery dziecka, zarówno jego
egzystencji w domu i w szkole, a także w całym społeczeństwie. Rozpoczęcie
edukacji

powinno

poprzedzić

całościowe

zdiagnozowania

możliwości

sensorycznych i psychicznych. Następnie powinno tworzyć się programy
dostosowane do poziomu intelektualnego każdego dziecka i realizować je
poprzez

dostosowanie

metod

i narzędzi do indywidualnych potrzeb ucznia. Zawarte w wywiadzie są także
propozycje konkretnych działań mających na celu poprawienie sytuacji życiowej,
emocjonalnej i społecznej dzieci, które wymagają szczególnej opieki i
zainteresowania.
Dla zobrazowania i dostarczenia szerszego zasobu informacji na temat
rozwojowego aspektu roli alternatywnej i wspomaganej komunikacji podjęłam
się dalszej analizy filmu „Jak motyl” skupiając się na scenach dotyczących
edukacji. Wyniki z tych badań przedstawia poniższa tabela.
Tabela 3. Interpretacja pedagogiczna wypowiedzi bohatera „Jak motyl”- aspekt edukacyjny

Wypowiedzi bohatera

Własne wnioski

5,14-5,50

„Czasami włączała mi telewizor, bym
popatrzył się na obrazki. Nie wiedziała,
że rozumiem to co oglądam. Nie
wiedziała, że kiedy mnie karmi,
powtarza jedna łyżka, druga łyżka,
trzecia łyżka ja uczę się liczyć.
Zadawała mi pytania, na które w
myślach odpowiadałem, ale nie mogłem
jej
o
tym
powiedzieć.
Kiedy
próbowałem
jej
odpowiedzieć
wytrzeszczałem oczy i krzyczałem,
wtedy dostawałem coś na uspokojenie,
bo myślała że mam atak padaczki.”

Dzieci, które diagnozuje się jako
upośledzone tylko ze względu na nie
w pełni sprawne ciało są bardzo
mocno krzywdzone. Nikt nie
dostarcza im należytych do wieku
informacji, nikt też nie widzi sensu w
ich edukacji. Wszystkiego muszą
uczyć się same, jedynie widząc i
słysząc. Nie mogą dotykać, biegać,
wchodzić i spadać, bo zabrania im
tego ich ciało, a więc nie mogą
doświadczać świata w naturalny dla
zdrowych ludzi sposób.

15,24-16,01

Pewnego dnia wydarzył się cud. Niezliczona
ilość
terapeutów,
Naprzeciwko mnie leżała dziewczynka, lekarzy, pedagogów i innych
którą jedna z opiekunek czegoś uczyła. „specjalistów” poznało Przemka, bo

Minuty
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Myślałem, co to za dziwne obrazki, nie
wiedziałem jeszcze, że to język Blissa.
W pewnym momencie zauważyła, że
reaguję na jej głos. Podeszła do mnie i
zauważyła, że chce jej coś pokazać.
Wskazałem oczami „dziękuję” i
„obiad”. Zrozumiała mnie. Po raz
pierwszy zobaczyłem kogoś, kto
wybałuszył oczy bardziej niż ja.
Krzyczała, że to cud. Też tak myślałem.

w momencie, o którym opowiada
miał on 16 lat. Żaden z nich nigdy nie
dostrzegł
w
nim
sprawnego
umysłowo chłopca. Na tę jedną osobę
musiał on czekać, aż tyle czasu. Jest
to tragedia, która często spotyka nie
w pełni sprawne dzieci. Uświadamia
ona jak wiele jest niekompetentnych
„specjalistów”
w
Polskim
społeczeństwie.

16,43-16,59

Nauczycielki długo przekonywały moją
mamę, by wysłała mnie do szkoły w
ośrodku. Nie widziała żadnego sensu.
Od ośmiu lat przyjeżdżała dwa razy w
tygodniu i ciągle słyszała że urodziła
roślinę. Miałem szesnaś,cie lat. Było
bardzo późno było na naukę.

Brak
świadomości
drugiego
człowieka o potencjale drzemiącym
w ciele nie w pełni sprawnego
dziecka jest spowodowany przede
wszystkim brakiem odpowiedniej
wiedzy. Opinia „specjalistów” często
waży na losach tych dzieci, gdy jest
negatywna i niewystarczająca bardzo
często staje się dla nich przykrym
„wyrokiem”. Tak właśnie stało się w
przypadku Przemka, który określony
został przez lekarzy i terapeutów jako
„roślina”,
czyli
człowiek
nie
rozumiejący nic co się do niego
mówi. Konsekwencją tych opinii było
zamknięcie w niepełnosprawnym
ciele zdrowego umysłowo chłopca,
którego przez szesnaście lat nikt nie
rozumiał, przez co Przemek czuł się
krzywdzony i bardzo nieszczęśliwy.
Zachowanie mamy Przemka, ma
swoje wytłumaczenie. Żyła ona przez
16 lat, że świadomością, że jej
dziecko nic nie rozumie. A w ciągu
jednego dnia, ktoś próbował zmienić
całe jej życie… I zmienił.

17,03-17,27

Ja też nie chciałem się uczyć, ale Pani
Wiesia była uparta. To była walka.
Przez pierwsze dwa tygodnie nawet nie
patrzyłem w jej stronę. Udawałem, że
nic mnie to wszystko nie obchodzi, ale
ona wiedziała że słyszę i zapamiętuję
to, co do mnie mówi. To była bardzo
dobra metoda. Po miesiącu przestałem
się złościć. I tak poznałem język Blissa.

Proces edukacji niepełnosprawnych
dzieci, jest bardzo trudnym zadaniem.
Często, gdy trafiają one pod opiekę
kompetentnej osoby są już w takim
wieku, że nie widzą szansy na zmianę
swojej sytuacji. Tylko niezwykle
silne, zdeterminowane i kompetentne
osoby są w stanie do nich dotrzeć.
Praca tych osób, choć jest ciężka
i żmudna, to jednak jej efekty bez
wątpienia nazwać można CUDEM.

17,45-17,55

Symbole w tej książce służą mi do W dniu rozpoczęcia kręcenia filmu
porozumiewania się. Rozmawiając ze Przemek miał 23 lata i był osobą,
mną odczytaj słowo nad symbolem, która za pomocą małej książki mogła
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który wskażę oczami.

opowiedzieć innym swoje życie,
i która dziś może swobodnie
komunikować się z każdym, kto tylko
wyrazi na to chęć.

Podsumowując powyższą analizę stwierdzam, że największą tragedią w
życiu nie w pełni sprawnych dzieci, nie jest ich niepełnosprawne ciało, lecz
ograniczone umysły zdrowych ludzi, którzy nie są w stanie dać im należytej
szansy rozwoju. Przerażającym faktem jest też to, iż mamy w Polsce jeszcze za
mało dobrych specjalistów, potrafiących diagnozować nie w pełni sprawne dzieci
oraz uczyć je i ich najbliższe otoczenie oraz społeczeństwo wzajemnego
porozumiewania się.
Zarówno wywiad z panią Dorotą Rudzińską- Fridel, jak i analiza filmu
dokumentalnego „Jak motyl” potwierdzają następujące hipotezy robocze:
1) Problemami edukacyjnymi dzieci o utrudnionej komunikacji są:
a. słabo dostosowane materiały edukacyjne,
b. zbyt

mała

ilość

sprzętu

potrzebnego

do

alternatywnej

i

wspomaganej komunikacji,
c. brak wiedzy, umiejętności i chęci ze strony pedagogów na temat
pracy z dziećmi nie w pełni sprawnymi,
d. brak umiejętności odszukiwania i odczytywania komunikatów,
które wychodzą ze strony nie w pełni sprawnych dzieci,
e. brak umiejętności i wiedzy na temat tego, w jaki sposób uczyć nie
w pełni sprawne dzieci komunikacji.
2) O wpływie alternatywnej komunikacji na rozwój dziecka możemy
przekonać się:
a. analizując istniejąca dokumentację,
b. analizując sytuację życiową i rozwojową dzieci nie w pełni
sprawnych,
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c. prowadząc wywiady ze specjalistami.

***
Edukacja dzieci nie w pełni sprawnych i nie posługujących się mową
czynną to niezwykle trudne zadanie. Zarówno wywiad z Panią Dorotą
Rudzińską- Fridel jak i analiza filmu „ Jak motyl” utwierdzają, iż to nie w
niepełnosprawnych dzieciach, braku chęci współpracy, czy też ograniczonymi
możliwościami intelektualnymi jest największy problem związany z ich
edukacją. Wyniki moich badań wskazują, że źródło problemu leży w błędnym
funkcjonowaniu systemu edukacji skierowanego do tych dzieci, a także w słabo
rozwiniętej edukacji nauczycieli, którzy obecnie bardzo rzadko potrafią odnaleźć
się we współpracy z takimi dziećmi.
Wyniki badań z analizy filmu przedstawiają jak w zaskakujący sposób
dzieci samodzielnie zdobywają wiedzę, przebijając tym samym bariery jakie
nastały w życiu poprzez ograniczone myślenie społeczeństwa na ich temat i jego
błędne spostrzeżenia.
Przed Polskim społeczeństwem jeszcze długa droga do osiągnięcia
godnego poziomu edukacji skierowanego do niepełnosprawnych dzieci.
Jednakże zaznaczyć trzeba, iż prawdopodobnie błąd nie leży w pracownikach
instytucji, a w instytucjach, które przygotowują nauczycieli do pracy z takimi
dziećmi. Możliwe jest też, że zbyt mały poziom przekazywanej wiedzy
spowodowany jest brakiem społecznego zainteresowania kwestiami dotyczących
niepełnosprawności. Zbyt mała wiedza społeczeństwa, równa się zbyt małej
ilości

osób

chcących

z

pasją

i zaangażowaniem zgłębiać się w proces edukacji niepełnosprawnych dzieci, bez
których większe zmiany nie będą mogły nastąpić.
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Wizerunek nauczyciela z powołania idealnie kreuje Maria Chodakowska
w następujących słowach „typ nauczyciela z powołania, który kocha dusze
ludzkie- dusze swoich uczniów. Ta miłość dusz, jest źródłem entuzjazmu, wiary
w swoje powołanie, siły w pracy, jest też tajemnicą główną powodzenia,
wyjaśnieniem faktu, że w życiu człowieka wypadkiem, momentem, który decyduje
o życiu tym, może być i jest czasem- jakiś jeden nauczyciel” 1. Na istnienie takich
właśnie nauczycieli dowodem są osoby ujęte w moich badaniach. Zarówno pani
Dorota Rudzińska- Fridel jak i pani Wiesia, o której w swych wypowiedziach
wspomina bohater analizowanego filmu mają w sobie tę siłę i powołanie, o
których wspomina autorka powyższych słów. Takich nauczycieli jest co prawda
jeszcze nie wystarczająca ilość, ale ich istnienie daje możliwość czerpania od
nich wiedzy jaka musi się rozpowszechnić, aby sytuacja osób nie w pełni
sprawnych mogła ulec pozytywnej zmianie.

4.3. Społeczeństwo
W ujęciu pełnego rozwoju dziecka, oprócz aspektu emocjonalnego i
edukacyjnego, nie może zabraknąć także aspektu społecznego. Każdy człowiek
potrzebuje bliskości i zrozumienia ze strony drugiej osoby, każdy także pragnie
mieć prawo wypowiadania własnych uczuć, emocji, potrzeb, problemów i opinii.
Jeżeli nikt nie liczy się jego zdaniem, nikomu nie zależy na jego edukacji
zaczyna on odnosić wrażenie że jest nieinteligentny. Gdy otoczenie nie interesuje
się jego problemami, uczuciami i emocjami czuje się samotny i opuszczony.
W społeczeństwie bardzo rzadko zdarza się, że dany człowiek nie ma
nikogo, kto byłby jego przyjacielem. Ze względu na umiejętność wypowiadania
się jest on w stanie sam obronić się przed atakiem słownym, udowodnić innym
posiadaną przez siebie wiedzę oraz podzielić się z drugą osobą swymi
bolączkami.
Osoby nie w pełni sprawne, nie posiadające możliwości porozumiewania
się mową czynną, często zostają pozostawione same sobie, bez czyjegokolwiek
1

M. Chodakowska, Pedagogika…, cyt. wyd., s. 31.
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wsparcia, ze względu na to, że większość „sprawnych” ludzi nie w jaki sposób
komunikują się osoby nie w pełni sprawne, czasem nie wiedzą, że one w ogóle
posiadają tę umiejętność.
Bez chęci i podstawowych umiejętności nawiązania kontaktu z osobą nie
w pełni sprawną, nie jest możliwe dotarcie do ich sfery intelektualnej bądź
emocjonalnej.
Aby, ukazać jakie uczucia towarzyszą osobom „sprawnym” w kontakcie
z osobami nie w pełni sprawnymi, jak zmieniają się one poprzez edukację i
integrację tych osób oraz jak szeroko rozumiana alternatywna i wspomagana
komunikacja jest znana w społeczeństwie posłużyłam się w swych badaniach
metodą eksperymentu oraz wywiadu.
Wyniki eksperymentu przedstawiają się następująco:
Każdy z 5 studentów trzeciego roku pedagogiki zostawał zaproszony na
indywidualne spotkanie. Po przybyciu na badania osoba zostawała przedstawiona
Patrykowi oraz pozostawała z nim „sam na sam”. Po upływie 20 min student
zapraszany był do sąsiedniego pokoju w celu wypełnienia ankiety.
Na pytania zawarte

w kwestionariuszu udzielono następujących

odpowiedzi:
Pytanie nr 1

Zaznacz które z pośród poniższych uczuć towarzyszyły Ci podczas
spotkania z Patrykiem?
o Sympatia

o Żal

o Frustracja

o Zażenowanie

o Złość

o Panika

o Pogarda

o Spokój

o Pogoda ducha

o Ciepło

o Obawa

o Rozdrażnienie

o Wściekłość

o Bezradność

o Powściągliwość

o Przerażenie

o Współczucie

o Zmieszanie

o Serdeczność

o Nieufność

o Przygnębienie
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o Zakłopotanie

o Upokorzenie

o Wrogość

o Niechęć

o Niepokój

o Ostrożność

o Strach

o Wesołość

o Lęk

o Skrępowanie

o Życzliwość

o Nieśmiałość

o Ufność

o Zawstydzenie

o Urażenie

Najczęściej pojawiające się uczucia, zaznaczone w powyższym pytaniu to:
skrępowanie, współczucie oraz nieśmiałość. Aż czterech z pięciu studentów
wskazało je w swoich ankietach. Obawa, bezradność i życzliwość zostały
zaznaczone w trzech z pięciu ankiet.

Sympatia, zażenowanie, serdeczność,

zakłopotanie, zawstydzenie, powściągliwość, zmieszanie, lęk
pojawiły

i ostrożność
się

w odpowiedziach dwóch z pięciu kwestionariuszy. Przerażenie, strach, spokój,
niepokój, frustracja, panika, pogoda ducha pojawiły się tylko jeden raz. Inne
odpowiedni nie zostały zaznaczone.
Powyżej wymienione uczucia pozwoliłam sobie podzielić na dwie grupy:
uczuć

negatywnych

i

uczuć

pozytywnych.

Skrępowanie,

współczucie,

nieśmiałość, obawę, bezradność, zażenowanie, zakłopotanie, zawstydzenie,
powściągliwość, zmieszanie, lęk, ostrożność, przerażenie, niepokój, frustrację
oraz panikę zaliczyłam do grupy negatywnych uczuć. Życzliwość, sympatię,
serdeczność
i pogodę ducha do uczuć pozytywnych. Poniższy wykres obrazuje stosunek
procentowy obu grup do siebie. Liczyłam każdą, udzieloną przez studenta
odpowiedź, więc np. skrępowanie wymienione przez czterech studentów będzie
przedstawione na wykresie jako cztery negatywne uczucia. Sumując wszystkie
negatywne uczucia pojawiające się w odpowiedziach na powyższe pytanie
uzyskałam wynik 39, uczuć negatywnych było 31, zaś uczucia pozytywne dały
mi wynik 8.
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Rysunek 11. Zobrazowanie procentowego stosunku uczuć negatywnych z pozytywnymi- ankieta 1.

Z analizy powyższego wykresu wynika, że 79% emocji towarzyszących
przy pierwszym spotkaniu z Patrykiem było negatywnych, zaś jedynie 21%
należało do uczuć pozytywnych.
Wyciągając wnioski z jakościowej analizy można jednakże stwierdzić, że
podczas pierwszego kontaktu z osobą nie w pełni sprawną najczęściej
pojawiającymi się uczuciami są skrępowanie, współczucie oraz nieśmiałość.
Skrępowanie

prawdopodobnie

związane

było

z

brakiem

umiejętności

porozumiewania się, współczucie dotyczyło sytuacji życiowej Patryka, zaś
nieśmiałość jest uczuciem, które wstępuje

podczas większości pierwszych

rozmów między dwojgiem nieznajomych sobie ludzi. Bardzo często w ankietach
pojawiła się także serdeczność, która ukazywała, że osoby były nastawione do
Patryka bardzo pozytywnie. Bezradność i obawa występowały ze względu braku
informacji na jego temat.
Pytanie nr 2

Jak sądzisz, które uczucia mogły towarzyszyć Patrykowi podczas
waszego spotkania?
Możliwości dostępnych odpowiedzi jak w pytaniu nr 1.

Wszystkie osoby uczestniczące w badaniu podczas udzielania odpowiedzi
na pytanie nr 2 zaznaczyły ufność, jako uczucie towarzyszące Patrykowi podczas
ich spotkania. Serdeczność, wesołość i pogoda ducha pojawiły się w trzech
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z pięciu analizowanych przeze mnie ankiet. Zawstydzenie, ciepło, życzliwość,
zmieszanie i nieśmiałość wystąpiły w dwóch ankietach, zaś sympatia tylko jeden
raz.
Analizując powyższe odpowiedzi stwierdzam, iż Patryka podczas spotkań
z nieznajomymi osobami cechuje niezwykła ufność. Jest on bardzo serdeczną,
wesołą i pogodną osobą, która mimo swej nie w pełni sprawności pozytywnie
patrzy na świat. Był on trochę zawstydzony, ale nastawiony do drugiego
człowieka w sposób życzliwy i ciepły. Co prawda dwa razy respondenci
zaznaczali zmieszanie i nieśmiałość lecz sądzę, że uczucia te wynikały z sytuacji
w której został on postawiony.
Pytanie nr 3

Które z poniżej wymienionych określeń cechują Patryka?
o Pewny
siebie

o Zakompleksiony

o Inteligentny

o Miły

o Nie sympatyczny

o Spokojny

o Bystry

o Nie grzeczny

o Szczęśliwy

o Smutny

o Zamknięty w
sobie

o Mało zdolny

o Życzliwy

o Nie inteligentny

o Sympatyczn
y

Trzech z pięciu studentów na powyższe pytanie odpowiedziało
sympatyczny. Dwa razy zostały zaznaczone odpowiedzi takie jak miły, życzliwy,
inteligentny i spokojny. Jedna z osób odpowiedziała szczęśliwy. Żadna z
pytanych osób nie zaznaczyła ani jednej negatywnej odpowiedzi.
Analizując odpowiedzi na powyższe pytanie można stwierdzić iż Patryk
jest osobą sympatyczną, miłą, życzliwą, inteligentną i spokojną.
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Czy w jakikolwiek sposób komunikowałaś/komunikowałeś się z

Pytanie nr 4

Patrykiem podczas waszego kontaktu?
o Tak, zadawałam/zadawałem mu pytania i on próbował na nie
odpowiadać.
o Tak, zadawałam/zadawałem mu pytania, ale sam na nie
odpowiadałam/odpowiadałem.
o Tak, on coś pokazywał i ja starałam/starałem się to zrozumieć i
nawiązać z nim kontakt.
o Nie, ani ja ani Patryk nie próbowaliśmy się porozumiewać.

Każda z badanych osób podjęła próbę komunikacji z Patrykiem, cztery
z nich odpowiedziały na powyższe pytanie „ tak, on coś pokazywał i ja
starałam/starałem się to zrozumieć i nawiązać z nim kontakt”. Jedna z badanych
osób zaznaczyła odpowiedź „tak, zadawałam/zadawałem mu pytania i on
próbował na nie odpowiedzieć”.
Z udzielonych przez badanych odpowiedzi wynika, że osoby „sprawne”
próbują nawiązać kontakt z osobami nie w pełni sprawnymi i się z nimi
porozumieć.
Pytanie nr 5

Czy sądzisz że Patryk mógłby być twoim przyjacielem?
o Tak

o Nie

Trzech z badanych odpowiedziało „Tak”, zaś dwie osoby udzieliły
odpowiedzi „Nie”.
Pytanie nr 6

Dlaczego? (Odpowiedz jednym zdaniem)
…………………………………………………………..

Osoby które odpowiedziały w pytaniu nr 5 „Tak” udzielały następujących
wypowiedzi:

28

1) „Uważam, że Patryk mógłby być moim przyjacielem, ponieważ oboje
jesteśmy otwarci na ludzi”
2) „Ponieważ

z

czasem

nauczylibyśmy

się

komunikować

i

dowiedzielibyśmy się wiele ciekawych rzeczy na temat swojego życia”
3) „Tak, bo przy bliższym poznaniu mógłbym być jego kumplem”
Osoby, które na 5 pytanie odpowiedziały „Nie” uzasadniały odpowiedź do
pytania 6 następująco:
1) „Nie wiedziałabym jak się z nim komunikować i nie potrafię
zrozumieć jego komunikatów.”
2) „ Nie wiem w jaki sposób mielibyśmy rozmawiać.”
Analizując odpowiedzi z pytań numer 5 i 6 stwierdzam, iż największą
barierą występującą pomiędzy „sprawnymi”, mówiącymi ludźmi a nie w pełni
sprawnymi i niemówiącymi jest komunikacja, która blokuje nawiązywanie
bliższych znajomości i utrudnia przekazywanie informacji. Zaznaczyć trzeba, iż
ponad połowa wybranych stwierdziła, iż mogłaby się przyjaźnić z Patrykiem.
Pytanie nr 7

Czy na studiach miałeś przedmioty związane z problematyką
dotyczącą niepełnosprawności?
o Tak

Pytanie nr 8

o Nie

Czy uważasz, że wiedza którą otrzymałeś była wystarczająca?
o Tak

o Nie

Na pytanie nr 7 wszyscy studenci odpowiedzieli twierdząco, zaś na
pytanie nr 8 przecząco.
Z powyższych danych wynika, że studenci posiadający na swojej uczelni
przedmioty dotyczące problematyki niepełnosprawności uważają, iż zdobyta
podczas zajęć wiedza jest niewystarczająca.
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Pytanie nr 9

Czy kiedykolwiek wcześniej w życiu codziennym miałeś kontakt z
ludźmi nie w pełni sprawnymi?
o Tak

o Nie

Trzech studentów udzieliło odpowiedzi „Tak”, dwóch „Nie”
Z analizy tego pytania wynika, że ponad połowa z badanych studentów
miała wcześniej kontakt z osobami nie w pełni sprawnymi.
Pytanie nr 10

Czy uważasz, że gdyby klasy integracyjne istniałyby we wszystkich
szkołach, to dziś podczas tego spotkania czułbyś się inaczej?
o Tak

Pytanie nr 11

o Nie

Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedziałeś/ odpowiedziałaś „tak”, to
jakie uczucia by się nie pojawiły podczas twojego spotkania z
Patrykiem. Jeżeli zaznaczyłaś/ zaznaczyłeś „Nie”- omiń pytanie.
Możliwości udzielonych odpowiedzi jak w pytaniu 1.

Na pytanie nr 10 wszyscy studenci odpowiedzieli twierdząco, zaś w
pytaniu jedenastym dwoje studentów zaznaczyło zakłopotanie. Przerażenie,
panika, frustracja, strach i lęk to odpowiedzi zaznaczone jeden raz.
Z analizy pytania 9 i 10 wynika, że studenci uważają, że gdyby we
wszystkich szkołach istniałyby klasy integracyjne, to w momencie badania
czułyby się inaczej. Podczas spotkania nie zrodziłoby się zakłopotanie, a także w
poszczególnych przypadkach nie pojawiły by się takie negatywne uczucia jak:
przerażenie, panika, frustracja i lęk.
Pytanie 12

Czy znasz jakieś alternatywne lub wspomagane sposoby komunikacji?
o Tak

o Nie
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Czworo studentów odpowiedziało na powyższe pytanie przecząco, zaś
jeden student udzielił odpowiedzi twierdzącej.
Z odpowiedzi studentów wynika że alternatywna i wspomagana
komunikacja jest bardzo słabo znana w społeczeństwie.
Pytanie 13

Czy gdybyś wiedział wcześniej na czym polegać będzie badanie
zgodziłbyś się na nie ponownie?
o Tak

o Nie

Wszyscy studenci udzielili odpowiedzi „Tak”
Wynik z analizy odpowiedzi sugeruje, że badania dotyczące integracji
i edukacji sprawnych i nie w pełni sprawnych ludzi są pożądane i popierane w
społeczeństwie.
Po wypełnieniu ankiety studentom została odczytana informacja na temat
Patryka, mająca na celu poinformowanie ich o jego poziomie intelektualnym
i zainteresowaniach (informacja ta zawarta jest w rozdziale 3.4.).
Następnie zaprosiłam studentów ponownie do pokoju, w którym
znajdował się Patryk, by wspólnie z nim przybliżyć im formy alternatywnej i
wspomaganej komunikacji osób nie w pełni sprawnych.
Otrzymywali informację o ruchu wspomaganym, tablicy literowej,
tablicach komunikacyjnych, urządzeniu Go Talk, Camilion oraz programie
komputerowym Sym Word.
Każdy ze sposób oraz narzędzi komunikacyjnych Patryka został
sfotografowany i umieszczony na poniższych zdjęciach.
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Rysunek 12. Pisanie wspomagane za pomocą tablicy literowej

Rysunek 13. Udzielanie odpowiedzi za pomocą urządzenia Go Talk

Rysunek 14. Przekazywanie informacji za pomocą tablicy komunikacyjnej
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Rysunek 15. Udzielanie odpowiedzi pisemnej na pytanie dotyczące ulubionego zespołu Patryka

Rysunek 16. Przekazywanie informacji za pomocą etykiet przyczepionych do blatu, umożliwiających
szybkie wypowiadanie się

Rysunek 17. Ekran komputera Camilion, którego użycie umożliwia Patrykowi udzielanie krótkich
wypowiedzi

Komunikowanie się za pomocą powyższego komputera przebiega w
następujący sposób. Na głównej stronie wyświetlają się 24 zobrazowane
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kategorie związane z codziennym życiem: emocje, czynności, osoby, zwierzęta
itd. Poprzez naciśnięcie specjalnego klawisza dostosowanego do tego komputera,
pola zaczynają migać. Na początku podświetlane zostają grupy obrazków
umieszone w jednym rzędzie np. ABC, Pies, Kaczka, Kot, Ryba, Pszczoła.
Patryk poprzez naciśnięcie klawisza wybiera rząd, w którym znajduje się
wybrany przez niego komunikat. Następnie zaczynają migać poszczególne,
pojedyncze pola. Gdy informacja, którą wybrał podświetli się, Patryk naciska
przycisk po raz kolejny. Jeżeli wybrany przez niego komunikat zaznaczony jest
zielonym kolorem, oznacza to przejście do kolejnej tablicy. Jeżeli znajduje się on
na czarnym polu oznacza to informację końcową, która zostaje głośno odczytana
za pomocą wbudowanego w komputer syntezatora mowy.

Rysunek 18. Udzielona odpowiedź podczas porozumiewania się między studentem a Patrykiem

Rysunek 19. Użycie klawisza, ułatwiającego udzielanie odpowiedzi za pomocą komputera Camilion
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Rysunek 20. Plansza umożliwiająca szybki wybór płyty, którą Patryk chce posłuchać

Rysunek 11. Pisanie wspomagane na klawiaturze komputerowej

Po krótkiej edukacji badacz zainicjował krótką rozmowę między
Patrykiem i studentem na temat ulubionych zespołów, by zobrazować proces
komunikacyjny z osobą nie w pełni sprawną.
Następnie zarówno student jak i Patryk zostawali zaproszeni do wspólnej
gry komputerowej „Quizer”. Gra ta polega na wybieraniu danej dziedziny
wiedzy, z której chce się udzielać odpowiedzi. Każde prawidłowe zaznaczenie
daje punkt danemu zawodnikowi. Wspólna rozrywka pozwoliła na rozluźnienie
atmosfery, wspólną rywalizację, ukazanie Patryka jako pełnowartościowego,
mądrego człowieka.
Obserwacja prowadzona podczas wspólnego spędzania czasu pozwoliła na
wyciągnięcie następujących wniosków:
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1) Studenci bardzo entuzjastycznie byli nastawieni do Patryka i chętnie
zdobywali wiedzę na temat jego zainteresowań, potrzeb, wiedzy i
możliwości.
2) Skrępowanie i lęk ujawniający się na twarzach studentów po wyjściu
z pokoju w celu wypełnienia ankiety znikał w toku wspólnej zabawy.
3) Wspólne spędzanie czasu było przyjemne dla wszystkich uczestników
badania.
Ostatnią fazą badań eksperymentalnych było zaproszenie studenta
ponownie w do sąsiedniego pokoju w celu wypełnienia tej samej ankiety po raz
drugi, by zbadać jakie zmiany dotyczące emocji zaszły w jego umyśle po
procesie integracji i edukacji.
Ponownej analizy podejmę się jedynie w stosunku do pytań nr 1, 4, 5, 6,
gdyż tylko w nich zawarte są interesujące mnie odpowiedzi na pytania, w
których zaszły znaczące zmiany . Pytania nr 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nie
zostaną prze ze mnie ponownie zanalizowane gdyż w odpowiedziach na nie
zaszły żadne zmiany.
Udzielając odpowiedzi po raz drugi na pytanie nr 1, aż czterech studentów
wymieniło wesołość i życzliwość. Sympatia, ciepło, serdeczność, spokój i
pogoda ducha to odpowiedzi pojawiające się w 3 z 5 ankiet. Zakłopotanie zostało
zaznaczone dwa razy, zaś strach, skrępowanie, obawa, bezradność, współczucie,
niepokój,

zawstydzenie,

zmieszanie,

przygnębienie,

lęk

i

nieśmiałość

wymieniono jeden raz.
Stosunek uczuć pozytywnych do negatywnych wynosi 23 do 13.
Zobrazowuje go poniższy wykres.
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Rysunek 22. Zobrazowanie procentowego stosunku uczuć negatywnych z pozytywnymi- ankieta 2

Analizując odpowiedzi na te pytanie i ustosunkowując je do uzyskanych
wyników podczas przeprowadzania ankiety po raz pierwszy twierdzę, iż poprzez
integrację i edukację można zniwelować wiele negatywnych uczuć, które dzielą
osoby „sprawne” i nie w pełni sprawne, a także „rozpalić” w tych osobach dużo
uczuć pozytywnych. Jak wynika z wykresu występowanie uczuć negatywnych
zmalało o ponad połowę, zaś liczba pozytywnych uczuć wzrosła aż trzy krotnie.
Odpowiedzi udzielone przez studentów po raz kolejny na pytanie nr 4 dały
następujące wyniki: trzy razy zaznaczono „Tak, zadawałam/zadawałem mu
pytania i on próbował na nie odpowiadać” , a dwa razy zaznaczono „Tak, on coś
pokazywał i ja starałem/starałam się to zrozumieć i nawiązać z nim kontakt”.
Analizując powyższe odpowiedzi i odnosząc je do tych, udzielonych po
raz pierwszy stwierdzam, iż poprzez wspólne spędzanie czasu studenci w
większym stopniu rozumieli Patryka i starali się dostrzegać udzielane przez
niego odpowiedzi.
W pytaniu nr 5, zadanym po raz kolejny, czterech z pięciu studentów
odpowiedziało, że Patryk mógłby stać się ich przyjacielem, a tylko jedna osoba
udzieliła przeczącej odpowiedzi
Z powyższych wyników wnioskować można, że integracja wpłynęła
bardzo pozytywnie na stosunki Patryka ze studentami. Jej kontynuowanie lub
zachęcanie studentów i innych osób do wspólnego spędzania czasu z osobami nie
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w pełni sprawnymi, mogłoby być początkiem nawiązywania głębszych relacji
między grupami „sprawnych” i nie w pełni sprawnych osób. Zaś spędzanie czasu
w dobry towarzystwie przez osoby nie w pełni sprawne mogłoby zniwelować
w naturalny sposób wiele ich problemów związanych z poczuciem odrzucenia,
osamotnienia i braku zrozumienia.
Na pytanie nr 6, które jest kontynuacją pytania nr 5 studenci odpowiadali
następująco:
1) „Bo bez pośrednika nadal nie potrafiłabym do niego dotrzeć.”
2) „Ponieważ Patryk jest przesympatycznym chłopakiem i przyjemnie
z nim spędzać czas.”
3) „Jest mądry facetem.”
4) „Fascynujące jest to, jak mądry jest mimo swej nie w pełni
sprawności.”
5) „Myślę, że gdybym spędziła z nim więcej czasu i lepiej nauczyła
się z nim komunikować, to moglibyśmy razem spędzić wiele
fajnych chwil.”
Z analizy udzielonych na powyższe pytanie odpowiedzi oraz odniesienia
ich do pytania 6 zadanego po raz pierwszy, zauważam, że jedna osoba zmieniła
zdanie z odpowiedzi przeczącej na twierdzącą. Jest to dowód na to, że integracja
i edukacja łamie wiele barier między sprawnymi i nie w pełni sprawnymi
osobami. Pragnę podkreślić też, że nawet dla jednego zdobytego przyjaciela dla
osoby nie w pełni sprawnej, warto jest tworzyć różnego rodzaju programy
integracyjne.
Aby uzyskać dodatkowe informacje mające na celu przybliżenie roli
alternatywnej komunikacji w życiu społecznym dziecka o specjalnych
potrzebach edukacyjnych zadałam w wywiadzie z panią Dorotą RudzińskąFridel poniższe pytania, na które terapeutka udzieliła następujących odpowiedzi:
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Pytanie nr 11. Czy uważa Pani, że społeczeństwo posiada wystarczającą wiedzę
o alternatywnych i wspomaganych sposobach komunikacji?
Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 12. Dlaczego, kiedy się to ujawnia?
Odpowiedź:

Boimy się inności, nie wiemy jak się mamy zachować. Z osobą która nie
mówi nie rozmawiamy... zwracamy się do „tłumacza”, nie ma więc
procesu komunikowania się, czyli rozmowy. Porozumiewanie jest
szybkim procesem, a osoba nie mówiąca używając alternatywnej
komunikacji odpowiada dłużej. Zdarza się często że słuchacz nie czeka
na odpowiedź lub nie czeka na pełną odpowiedź(nie ma wiedzy, ze musi
poczekać). Często też nie wie, jak zwracać się do nie w pełni
sprawnego, jakich słów używać itd. Zakłopotanie, strach, brak wiedzy
są

główną

przyczyną braku

podejmowania

dialogu

z

osobą

niepełnosprawną. Osoba taka jest więc pomijana i ignorowana w
rozmowie w grupie w jakiej się znajduje.

Pani Dorota Rudzińska- Fridel uważa, że alternatywna i wspomagana
komunikacja jest słabo poznana przez społeczeństwo, jej słowa potwierdzają
wyniki moich powyższych badań eksperymentalnych.
Zwraca ona uwagę na fakt, iż społeczeństwo poprzez brak informacji na
temat tego w jaki sposób komunikować się z osobą nie w pełni sprawną, często
popełnia rażące błędy w kontakcie z taką osobą. Nie zwracanie się konkretnie do
danej osoby powoduje zrodzenie się uczucia braku szacunku, zaś brak
możliwości pełnego wypowiedzenia się poprzez nie czekanie na odpowiedź
w rozmowie, daje do zrozumienia że osoba zwracająca nie oczekuje odpowiedzi
i nie interesuje ją to, co nie w pełni sprawny człowiek chce przekazać. Osoba nie
w pełni sprawna, tym samym czuje się odrzucona, gorsza i automatycznie
sprowadzona na margines społeczny, z którego zdaniem nikt się nie liczy.
Analiza wyników eksperymentu oraz wywiadu pozwala
skonstruowanie poniższych wniosków:
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mi na

1) Osoby „sprawne” bardzo rzadko w codziennym życiu mają kontakt
z nie w pełni sprawnymi. Rodzi to bariery emocjonalne, które
przeszkadzają i dzielą owe grupy.
2) Osoby

„sprawne”

chcą

zdobywać

wiedzę

na

temat

niepełnosprawności i wiążących się z nią kwestii.
3) Wiedza zdobywana na studiach nie przygotowuje studentów do
kontaktów z osobami niepełnosprawnymi.
4) Osoby „sprawne” stwierdziły, że gdyby powszechne stały się klasy
integracyjne, dużo negatywnych uczuć związanych z kontaktem
z nimi nie pojawiłoby się.
5) Społeczeństwo ma bardzo ubogą wiedzę na temat alternatywnej
i wspomaganej komunikacji.
6) Studenci mają pozytywne nastawienie do nie w pełni sprawnych
osób i uważają że, gdyby zyskali większą wiedzę mogli
nawiązywać z nimi przyjaźnie.
7) Osoby sprawne starają się nawiązać kontakt

z nie w pełni

sprawnymi, jednakże poprzez brak wiedzy na temat odczytywania
komunikatów proces ten zostaje zablokowany.
Powyższe wyniki badań pozwalają mi na pełne przyjęcie następujących
hipotez roboczych:
1) Problemami społecznymi dzieci posługujących się alternatywnymi
i wspomaganymi sposobami komunikacji są:
a. zbyt mało rozwinięta inicjatywa integracji społecznej ze strony
państwa, społeczeństwa i systemu oświaty,
b. zbyt uboga wiedza na temat integracji ludzi sprawnych z nie w
pełni sprawnymi,
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3) Wiedza na temat istnienia sposobów komunikacji alternatywnej
i wspomaganej jest jeszcze słabo znana w „zdrowym” społeczeństwie.
4) O wpływie alternatywnej komunikacji na rozwój dziecka możemy
przekonać się:
a. rozmawiając

z

dziećmi

posługującymi

się

alternatywną

i

wspomaganą komunikacją,
b. analizując sytuację życiową i rozwojową dzieci nie w pełni
sprawnych,
c. prowadząc wywiady ze specjalistami.
W przeprowadzonych prze ze mnie badaniach nie udało mi się uzyskać
wystarczającej wiedzy na temat mitów dotyczących nie w pełni sprawności,
a tym samy nie mam możliwości obalenia lub potwierdzenia następującej
hipotezy roboczej

„Problemami

społecznymi

dzieci

posługującymi

się

alternatywnymi i wspomaganymi sposobami komunikacji są zakorzenione w
społeczeństwie mity”.

***
Wyniki badań dotyczące społecznego aspektu związanego z rolą
komunikacji w życiu dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zawarte w
powyższym rozdziale ukazują alternatywną i wspomaganą komunikację jako
środek do integracji grup „sprawnych” i nie w pełni sprawnych osób.
Umiejętność porozumiewania się przez nie w pełni sprawną osobę, daje
jej możliwość przedstawienia własnych racji, poglądów i potrzeb. Tym samym
wzrasta jej poziom znaczenia w świecie społecznym. Cytując słowa pani Doroty
Rudzińskiej- Fridel „Będąc osobą nie w pełni sprawną nie można zostać
sportowcem, ale naukowcem?”, stwierdzam, iż znajdując odpowiednie sposoby
na porozumiewanie się z osobami nie w pełni sprawnymi, moglibyśmy „my”,
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jako „sprawne” społeczeństwo zyskać wiele wiedzy, która dotąd nie zostanie
odkryta, gdyż posiadamy inny pryzmat patrzenia na świat.
Dzieci, które diagnozowane są jako niemówiące i nierozumiejące
otaczającego świata, często oceniane są przez pryzmat swojej nie w pełni
sprawności. Człowiek, który ma za zadanie je zdiagnozować, nie przyglądając
się bacznie jego odruchom ciała i tylko pobieżnie je obserwując, nie jest w stanie
dopatrzeć się w dziecku jego potencjału. Prawdą jest też, iż jeżeli „specjalista”
nie będzie miał na względzie dobra dziecka, a traktował je jedynie jako „kolejny
przypadek” nigdy do niego nie dotrze, gdyż nigdy się przed nim nie otworzy.
Blaise Pascal w swej filozofii zawarł myśl odnoszącą się do wiary w Boga
mówiącą o tym, że człowiek może wierzyć w Boga lub nie wierzyć. Jednakże
wierząc w niego i tracąc pewne możliwości jakie daje nam życie doczesne,
zyskać może życie wieczne. Jeżeli zaś człowiek nie wierzy w Boga i swym
postępowaniem kieruje się jedynie własnymi zasadami, żyjąc tak jak jemu się
podoba, żyje tylko na ziemi tracąc możliwość wieczność.
Analogicznie do filozofii Pascala , można odnieść się do wiary w
dziecięce możliwości. Wierząc w potencjał istniejący w niemówiącym dziecku
nauczyciel, rodzic czy inna osoba nic nie traci. Odbyte rozmowy i lekcje, muszą
się odbyć, jedynie forma wypowiedzi, poziom lekcji i zaangażowania jest inny.
Nie wierząc w dziecko, tarci się o wiele więcej, gdyż jeżeli ocenione zostaje ono
negatywnie, mimo zdrowego umysłu, uniemożliwia się jemu rozwój na jaki
zasługuje i zamyka drogę do społecznego świata w którym żyje, tym samym
sprawiając, że jego wewnętrzne życie staje się pasmem cierpień.
Kończąc podsumowanie powyższego rozdziału nasuwa mi się na myśl
jeszcze jedno stwierdzenie. Wszyscy ludzie posiadają bariery własnego ciała
i umysłu, których w ciągu całego swojego życia żadnymi metodami nie będą w
stanie przezwyciężyć. Jednakże istnieją też bariery, którym człowiek samotnie
nie jest w stanie podołać, lecz przy pomocy drugiej osoby potrafi sobie z nimi
poradzić. Dlatego stwierdzam, że jeżeli w społeczeństwie zrodziłaby się wspólna
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siła i chęć do rozwiązywania problemów ludzi nie w pełni sprawnych, to ich
sytuacja życiowa mogłaby się diametralnie zmienić w ciągu kilku lat. Uważam,
że w życiu nic nie dzieje się bez przyczyny. Rodząc się ze zdrowym, silnym
ciałem i umysłem naszym obowiązkiem staje się pomoc tym, którzy nie mają
pełnej sprawności.

Zakończenie
Komunikacja interpersonalna jest jedną z najważniejszych umiejętności
jaką człowiek zdobywa przechodząc przez poszczególne fazy swojego rozwoju.
Porozumiewanie się pozwala jednostce na płynne przekazywanie otoczeniu
informacji dotyczących

uczuć, potrzeb i problemów, a także umożliwia

zdobywanie wiedzy na adekwatnym do rozwoju intelektualnego poziomie.
Dziecko mające możliwość komunikowania się za pomocą mowy czynnej
zdobywa ją w nieświadomy dla siebie sposób. Istnieją jednak dzieci, którym
organizm uniemożliwia płynne porozumiewanie się z innymi ludźmi. Mają one
tym samym ograniczone możliwości przekazywania

informacji oraz ich

uzyskiwania. Otoczenie tych dzieci bardzo często nie zdaje sobie sprawy z tego,
iż
w niepełnosprawnym ciele istnieje w pełni sprawny umysł.
Jedynym możliwym sposobem dla nie w pełni sprawnych dzieci na
udowodnienie światu swej wartości intelektualnej jest porozumiewanie się ze
społeczeństwem za pomocą alternatywnej i wspomaganej komunikacji.
Zdobywanie tej umiejętności nie jest jednak procesem naturalnym, a
wyuczonym. Wymaga więc włożenia wiele wysiłku i pracy w doborze oraz
dostosowaniu odpowiednich metod alternatywnej i wspomaganej komunikacji, a
także wielu lat systematycznej edukacji w tym zakresie, zanim osiągnie się
poziom wystarczający do płynnego komunikowania się ze społeczeństwem.
To właśnie problematyce związanej z rolą komunikacji z dzieckiem o
specjalnych potrzebach edukacyjnych poświęciłam niniejszą pracę.
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Analiza wyników moich badań pozwoliła mi na pełne przyjęcie hipotezy
głównej, która brzmiała w następujący sposób „Alternatywne i wspomagane
sposoby komunikacji dają nie w pełni sprawnemu dziecku możliwość wyrażania
swych uczuć, przeżyć i emocji, pozwalają rozwijać wiedzę na dostosowanym do
potrzeb intelektualnych poziomie oraz umożliwiają komunikowanie się ze
społeczeństwem w celu zawarcia znajomości i przyjaźni” oraz skłania do
wyciągnięcia następujących wniosków:
1) Alternatywne i wspomagane sposoby komunikacji:
a. pozwalają dziecku na wyrażanie swych uczuć, przeżyć
i emocji,
b. dają możliwość zdobywania wiedzy na poziomie
adekwatnym do rozwoju intelektualnego,
c. umożliwiają komunikowanie się ze społeczeństwem
w celu zdobycia znajomości i przyjaźni.
2) W życiu nie w pełni sprawnego dziecka istnieje wiele problemów
związanych z brakiem możliwości posługiwania się alternatywną
i wspomaganą komunikacją, które wynikają z:
a. niewystarczającej

wiedzy

lekarzy,

pedagogów,

nauczycieli, terapeutów dotyczącej diagnozy zdolności i
możliwości

dziecka

oraz

doboru

i

dostosowań

alternatywnej
i wspomaganej komunikacji do indywidualnych potrzeb
dziecka,
b. niewystarczającej wiedzy rodziców i innych osób
mających kontakt z dziećmi nie w pełni sprawnymi na
temat istnienia i posługiwania się alternatywnymi
sposobami komunikacji przez niepełnosprawne dzieci,
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c. niewystarczającej

ilości

odpowiednich

sprzętów

wspomagających komunikację,
d. zbyt małej ilości programów integracyjnych dotyczących
integracji grup niepełnosprawnych i sprawnych osób.
W związku z tym należy:
1) Podczas współpracy z dzieckiem nie w pełni sprawnym,
analizować jego zachowanie i zawsze dążyć do odnalezienia
alternatywnych i wspomaganych sposobów komunikacji, które
umożliwiłyby mu porozumiewanie się z otoczeniem.
2) Współpracując z dzieckiem należy zawsze mieć na względzie jego
dobro.
3) Rozpowszechniać wiedzę dotyczącą alternatywnej i wspomaganej
komunikacji w całym społeczeństwie.
4) Analizować i zdobywać wiedzę o najnowszych wynikach badań
dotyczących kwestii niepełnosprawności.
5) Prowadzić badania w dziedzinie integracji osób niepełnosprawnych
ze sprawnymi.
Badania przeprowadzone w tej pracy pozwoliły mi zrealizować wszystkie
zmierzone wcześniej cele badawcze. Uważam, że wiedza zdobyta w czasie
pisania owej pracy przyczyni się do lepszego zrozumienia problematyki
dotyczącej niepełnosprawności, związanych z nią problemów komunikacyjnych i
społecznych zarówno przeze mnie jak i wszystkie osoby czytające tę pracę.
Sądzę, iż moje badania są niewystarczające dla pełnego zrozumienia sytuacji
osób

nie

w pełni sprawnych i roli komunikacji w ich życiu. Kontynuowanie oraz
poszerzanie badań w owym zakresie wiedzy jest, według mnie, niezwykle
pożądane dla społeczeństwa.
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Załącznik A
Prowadzone przeze mnie badania dotyczą integracji osób
„sprawnych” z niepełnosprawnymi. Twoje szczere i rzetelne odpowiedzi
pozwolą mi na skonstruowanie tez dotyczących emocji, które towarzyszą
zarówno „sprawnym” jak i niepełnosprawnym osobom podczas ich
wzajemnego kontaktu, a także na ukazanie poziomu istniejącej wiedzy w
społeczeństwie, dotyczącej problematyki związanej z alternatywną i
wspomaganą komunikacją. Poniższa ankieta jest anonimowa, pytania
1,2,3,11 są wielokrotnego wyboru, 4,5,7,8,9,12,13 wymagają zaznaczenia
tylko jednej odpowiedzi, zaś w pytaniu 6 proszony jest o jednozdaniową
wypowiedź.

Ankieta
1. Zaznacz, które z pośród poniższych uczuć towarzyszyły Ci podczas
spotkania z Patrykiem?
o Sympatia

o Żal

o Frustracja

o Zażenowanie

o Złość

o Panika

o Pogarda

o Spokój

o Pogoda ducha

o Ciepło

o Obawa

o Rozdrażnienie

o Wściekłość

o Bezradność

o Powściągliwość

o Przerażenie

o Współczucie

o Zmieszanie

o Serdeczność

o Nieufność

o Przygnębienie

o Zakłopotanie

o Upokorzenie

o Wrogość

o Niechęć

o Niepokój

o Ostrożność

o Strach

o Wesołość

o Lęk

o Skrępowanie

o Życzliwość

o Nieśmiałość

o Ufność

o Zawstydzenie

o Urażenie
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2. Jak sądzisz, które uczucia mogły towarzyszyć Patrykowi podczas
waszego spotkania?
o Sympatia

o Żal

o Frustracja

o Zażenowanie

o Złość

o Panika

o Pogarda

o Spokój

o Pogoda ducha

o Ciepło

o Obawa

o Rozdrażnienie

o Wściekłość

o Bezradność

o Powściągliwość

o Przerażenie

o Współczucie

o Zmieszanie

o Serdeczność

o Nieufność

o Przygnębienie

o Zakłopotanie

o Upokorzenie

o Wrogość

o Niechęć

o Niepokój

o Ostrożność

o Strach

o Wesołość

o Lęk

o Skrępowanie

o Życzliwość

o Nieśmiałość

o Ufność

o Zawstydzenie

o Urażenie

3. Które z poniżej wymienionych określeń cechują Patryka?
o Pewny siebie

o Zakompleksion
y

o Inteligentny

o Miły

o Nie
sympatyczny

o Spokojny

o Bystry

o Nie grzeczny

o Szczęśliwy

o Smutny

o Zamknięty w
sobie

o Mało zdolny

o Życzliwy

o Nie inteligentny

o Sympatyczny

4. Czy w jakikolwiek sposób komunikowałaś/komunikowałeś się z
Patrykiem podczas waszego kontaktu?
o Tak, zadawałam/zadawałem mu pytania i on próbował na
nie odpowiadać.
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o Tak, zadawałam/zadawałem mu pytania, ale sam na nie
odpowiadałam/odpowiadałem.
o Tak, on coś pokazywał i ja starałam/starałem się to
zrozumieć i nawiązać z nim kontakt.
o Nie, ani ja ani Patryk nie próbowaliśmy się porozumiewać.
5. Czy sądzisz, że Patryk mógłby być twoim przyjacielem?
o Tak

o Nie

6. Dlaczego? (Odpowiedz jednym zdaniem)
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………
7. Czy na studiach miałeś przedmioty związane z problematyką
dotyczącą niepełnosprawności?
o Tak

o Nie

8. Czy uważasz, że wiedza którą otrzymałeś była wystarczająca?
o Tak

o Nie

9. Czy kiedykolwiek wcześniej życiu codziennym miałeś kontakt z
ludźmi nie w pełni sprawnymi?
o Tak

o Nie

10.Czy uważasz, że gdyby klasy integracyjne istniałyby we wszystkich
szkołach, to dziś podczas tego spotkania czułbyś się inaczej?
o Tak

o Nie
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11.Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedziałeś/odpowiedziałaś „tak”, to
jakie uczucia by się nie pojawiły podczas twojego spotkania z
Patrykiem. Jeżeli zaznaczyłaś/zaznaczyłeś „Nie”- omiń pytanie.
o Sympatia

o Żal

o Frustracja

o Zażenowanie

o Złość

o Panika

o Pogarda

o Spokój

o Pogoda ducha

o Ciepło

o Obawa

o Rozdrażnienie

o Wściekłość

o Bezradność

o Powściągliwość

o Przerażenie

o Współczucie

o Zmieszanie

o Serdeczność

o Nieufność

o Przygnębienie

o Zakłopotanie

o Upokorzenie

o Wrogość

o Niechęć

o Niepokój

o Ostrożność

o Strach

o Wesołość

o Lęk

o Skrępowanie

o Życzliwość

o Nieśmiałość

o Ufność

o Zawstydzenie

o Urażenie

12.Czy znasz jakieś alternatywne lub wspomagane sposoby
komunikacji?
o Tak

o Nie

13. Czy gdybyś wiedział wcześniej na czym polegać będzie badanie
zgodziłbyś się na nie ponownie?
o Tak

o Nie

Załącznik B

Wywiad
1. Jakie jest Pani wykształcenie?
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2. Czy pracuje Pani z dziećmi nie w pełni sprawnymi posługującymi się
alternatywnymi i wspomaganymi sposobami komunikacji?
3. Jak długo?
4. Czy uważa Pani, że metody pracy oraz programy edukacyjne
funkcjonujące w szkołach są prawidłowo dostosowane do potrzeb
edukacyjnych i komunikacyjnych dzieci posługującymi się
alternatywnymi i wspomaganymi sposobami komunikacji ?
5. Dlaczego?
6. Jaka jest według Pani rola i przydatność alternatywnej i
wspomaganej komunikacji w życiu nie w pełni sprawnego dziecka?
7. Jakie problemy edukacyjne i społeczne zauważa Pani u dzieci
o utrudnionej komunikacji?
8. Czy spotkała się Pani w swojej pracy z dziećmi, które choć miały
możliwości posługiwania się alternatywnymi i wspomaganymi
sposobami komunikacji nie robiły tego?
9. Dlaczego?
10. Jakie skutki edukacyjne i społeczne niesie za sobą brak możliwości
porozumiewania się w życiu dzieci nie w pełni sprawnych?
11.Czy uważa Pani, że społeczeństwo posiada wystarczającą wiedzę
o alternatywnych i wspomaganych sposobach komunikacji?
12.Dlaczego, kiedy się to ujawnia?
13.Czy jest Pani w stanie zaproponować jakieś, konkretne działania,
które przyczyniły by się do zmiany egzystencji w społeczeństwie
dzieci posługujących się alternatywną i wspomaganą komunikacją?
14.Jakie pozytywne skutki mogłyby z tych zmian wyniknąć?

Załącznik C

Recenzja filmu „Jak motyl”
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Film dokumentalny „Jak Motyl” jest niezwykłą opowieścią o życiu
niepełnosprawnego 23 letniego Przemka, który od urodzenia zmaga się z bezwładnym
ciałem uniemożliwiającym mu normalne życie. Chłopak, choć nie mówi, to jednak sam
opowiada swoją historię za pomocą systemu znaków Bliss.
Przemek od urodzenia był uważany przez lekarzy, terapeutów, pedagogów i
rodzinę za osobę upośledzoną umysłowo, która nic nie rozumie. Wszyscy obchodzili się
z nim przedmiotowo i nie domyślali się, że w niepełnosprawnym ciele żyje „normalny”
chłopak, który odczuwa i rozumie wszystko tak jak w pełni sprawna osoba.
Gdy Przemek starał się przeciwstawiać takiemu traktowaniu stwierdzono, że ma
atak padaczki i aplikowano mu leki uspokajające. Próbował porozumiewać się ze
światem mrugając jeden raz gdy mówił Tak a dwa razy gdy mówił Nie, ale nikt nie
rozumiał jego języka. Gdy przyszedł czas w jego życiu, że utracił wszystkie siły do
walki o siebie, zaczął z wewnętrznego cierpienia zagryzać wargi by ukazać
najbliższym, że jest mu źle. Postanowiono wtedy wyrwać mu przednie zęby.
Życie chłopca odmieniło się pewnego dnia, kiedy jedna z terapeutek, która
pracowała z koleżanką Przemka nie daleko od niego, zauważyła, że chce on jej coś
powiedzieć. Wskazał oczami „dziękuję” i „obiad” terapeutka zrozumiała go, a on
poczuł, że po raz pierwszy ktoś naprawdę w niego uwierzył.
Terapeutka nazwała to cudem, ale cudem nie było to, że Przemek nagle zaczął
się porozumiewać, ale to że został zrozumiany. Od tamtego pierwszego spotkania
minęło wiele lat, terapeutka nauczyła Przemka porozumiewania się systemem Bliss.
Razem tworzą indywidualny „słownik Blissa”, a zasób używanych przez niego słów
wciąż staje się coraz szerszy.
Dzięki tej jednej kobiecie życie Przemka odmieniło się, porozumiewa się on z
każdym kto chce z nim rozmawiać, pisze wiersze i teksty piosenek oraz opowiada
wyjątkową historię swojego życia, która uczy, uświadamia, uwrażliwia i wzrusza.
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