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Wstęp 

auczanie to obszar niezwykle interesujący dla dociekań badawczych 
i pełen zagadek (sytuacji problemowych, sytuacji otwartych) dla osób 

zaangaŜowanych w proces dydaktyczno-wychowawczy. Gdy uświadomimy 
sobie, Ŝe proces nauczania jest silnie związany z systemową organizacją in-
stytucji, przeniknięty pewną instytucjonalną tradycją, organizowany zgodnie 
z narzucanymi z zewnątrz standardami, to nietrudno przewidzieć, Ŝe często 
nauczycielom, jako organizatorom tego procesu, towarzyszy rozdarcie po-
między narzuconymi z góry rozwiązaniami a indywidualnym rozumieniem 
sytuacji nauczania. Podjęcie analizy krytycznej, demaskującej pedagogiczną 
iluzoryczność oraz wskazującej pozorność pewnych działań pomaga odnaj-
dować właściwą drogę w procesie kształcenia. Krytyczne i systematyczne 
stawianie pytań dotyczących własnej pracy sprawia, Ŝe rozumienie sytuacji 
jest głębokie, a działanie w procesie kształcenia jest słuŜbą człowiekowi.  

Podobnie jak zadaniem wychowania i kształcenia jest słuŜba człowieko-
wi, tak i zadaniem badań pedagogicznych i prac poglądowych jest owa „słuŜ-
ba”. Mam nadzieję, Ŝe oddana do rąk Czytelnika ksiąŜka, obejmująca prace 
badawcze i poglądowe ogniskujące się wokół spraw uczenia się i nauczania 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, pozwoli na 
takie działania, u których podstaw będzie wartość etyczna – słuŜba człowie-
kowi z niepełnosprawnością intelektualną. 

Pragnieniu przedstawienia niniejszej publikacji towarzyszyła intencja 
krytycznego myślenia i stawiania wyzwań temu, co „dane” i co „z góry zało-
Ŝone”. Stąd teŜ poszukiwania autorów zamieszczonych tekstów respektują 
zasadę stawiania pytań, rewidowania tez oraz aktualizowania sensu zobo-
wiązań i moŜliwości szkoły, a takŜe oczekiwań uczniów, rodziców, nau-
czycieli oraz państwa wobec niej. Tworzeniu tej ksiąŜki przyświecało takŜe 
załoŜenie, aby miała ona charakter naukowy, przedstawiała propozycje roz-

N 



 10 

wiązań oparte na twierdzeniach moŜliwie pewnych, jasnych, ściśle sformuło-
wanych, a nade wszystko, by uwzględniała analizy i oceny wielu zagadnień 
nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 
w obowiązującym aktualnie w Polsce systemie kształcenia.  

Zaprosiłam do tego przedsięwzięcia pracowników naukowych i nauczy-
cieli otwartych w swych postawach poznawczych, refleksyjnych wobec co-
dziennych oczywistości szkolnych. Teksty zostały rozmieszczone w czterech 
częściach. 

Część pierwsza stanowi obszar problemów ogólnych związanych z kształ-
ceniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 
Obok rozwaŜań o edukacji uczniów w świetle przepisów prawa oświatowego 
odnajdujemy tu między innymi poszukiwania ukrytych funkcji środowiska 
fizycznego oraz społecznego szkoły i klasy. Analiza istniejących w środowi-
sku szkoły (ogólnodostępnej, integracyjnej, specjalnej) zasobów istotnych dla 
zaspokajania potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim pozwala poddać w wątpliwość mityczne podejście władz oświato-
wych, Ŝe kaŜda szkoła moŜe być dobrym miejscem rozwoju ucznia z niepeł-
nosprawnością intelektualną. Wśród przedstawionych treści Czytelnik znaj-
dzie teŜ dwa teksty o kształceniu umiejętności kluczowych. Interpretacja 
zadań stojących przed nauczycielem oraz analiza szkolnej rzeczywistości 
ujawnia, Ŝe działania nauczycieli – mimo szlachetnych intencji – przypomi-
nają często błądzenie w ciemnym lesie.  

Część druga obejmuje teksty skoncentrowane wokół edukacji polonistycz-
nej. Akcent został połoŜony w niej na naukę czytania, pisania i mówienia na 
róŜnych etapach edukacyjnych. Pierwszy tekst to systematyczny, a jedno-
cześnie krytyczny przegląd metod nauki czytania i pisania na pierwszym 
etapie edukacyjnym. Kolejne – to analizy, wyniki badań odnoszące się do 
nauki pisania i mówienia na drugim i trzecim etapie edukacyjnym. Gruntow-
ny przegląd propozycji programowych, przedstawienie wyników badań nad 
umiejętnościami mówienia i pisania uczniów z niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu lekkim, mogą być źródłem refleksji nad mechanizmami 
hamującymi rozwój dziecka i wyzwolenia niezaleŜności intelektualnej nau-
czycieli. Odsłonięcie wprost słabości szkoły, krytyczna refleksja nad meto-
dycznym podejściem zmierza w sposób oczywisty do wysuwania argumen-
tów, by uczyć inaczej. 

Część trzecia poświęcona jest w całości edukacji matematycznej. Odnaj-
dujemy w niej konfrontowanie szkolnej rzeczywistości edukacyjnej z mode-
lem nauczania matematyki, jak i propozycje praktyczne respektujące metodę 
czynnościowego nauczania matematyki. Treścią jednego z tekstów jest przed-
stawienie koncepcji edukacji matematycznej i wspomagania rozwoju umysło-
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wego dzieci pełnosprawnych w wieku przedszkolnym oraz dzieci starszych 
wolniej rozwijających się. Zachęta do wykorzystania tej koncepcji w pracy 
z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną na etapie edukacji wczesno-
szkolnej zmierza ku wzbogaceniu modelu dydaktyki dzisiejszej szkoły. 
Część tę zamyka praca badawcza odnosząca się do organizowania czynności 
dziecka podczas rozwiązywania zadań z treścią. Zestawienie nauczycielskich 
i nienauczcielskich sposobów pracy z dzieckiem odsłania rzeczywistość edu-
kacyjną, pozwala dostrzec, jaką wartość mają mądrze prowadzone ćwiczenia 
w rozwiązywaniu zadań z treścią. 

Ostatni obszar problemowy ksiąŜki – propozycje wspomagania rozwoju 
dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – stanowi 
treść części czwartej. Spoiwem łączącym teksty jest ich ponadprzedmiotowy 
charakter. WiąŜą się one przede wszystkim z wypełnianiem funkcji terapeu-
tycznej i rehabilitacyjnej szkoły, dopełniając ustalenia i propozycje działań 
przedstawione wcześniej.  

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lek-
kim moŜe i powinno zmienić się w wielu wymiarach. KsiąŜkę tę polecam 
Czytelnikowi, który chce podjąć wysiłek zgłębienia nauczycielskiej aktyw-
ności i nie szuka jedynie gotowych wzorów postępowania. Mam nadzieję, Ŝe 
próba odejścia od oferty rozwiązań, które osadzone są w instrumentalnej 
technologii kształcenia, spodoba się nie tylko niezaleŜnym intelektualnie, 
świadomym sensu swych działań nauczycielom. Szczególnie rekomenduję tę 
pracę studentom – przyszłym adeptom pedagogiki. 

Pragnę podziękować Autorom tekstów za głębokie zaangaŜowanie inte-
lektualne, a recenzentom – Panu Prof. dr. hab. Władysławowi Dykcikowi 
oraz Panu Prof. dr. hab. Amadeuszowi Krause – za sugestie i uwagi, które 
wpłynęły na ostateczny kształt publikacji. 

Sławomira Sadowska 
 
 


