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PROBLEMY  PEDAGOGIKI  SPECJALNEJ 

Magdalena Bełza 

Wybrane przestrzenie edukacji ucznia niepełnosprawnego intelektualnie 

na przykładzie edukacji w Polsce, Anglii i Republice Czeskiej 

Abstrakt: Artykuł jest próbą zarysowania wybranych płaszczyzn przestrzeni edukacyjnej 

uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. 

Podstawę metodologiczną artykułu stanowią badania przeprowadzone w latach 2009-2013 

w Anglii, Republice Czeskiej i Polsce w ramach dysertacji doktorskiej. W artykule zwrócono 

uwagę i opisano takie płaszczyzny jak niepełnosprawność intelektualna a specjalne potrzeby 

edukacyjne, kształcenie pedagogów specjalnych oraz wsparcie państwa, czyli relacje kadry 

specjalistycznej z rządem. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują różnice i podobieństwa 

w postrzeganiu edukacji ucznia niepełnosprawnego w wybranych krajach. Przyglądając się im 

można stwierdzić, że wiele z nich wynika nie z samej kondycji edukacji specjalnej w danym 

kraju, ale charakteru narodowego członków danego społeczeństwa, który sprawia określoną 

percepcję rzeczywistości, w tym również tej związanej z edukacją ucznia niepełnosprawnego 

intelektualnie.  

Słowa kluczowe: edukacja specjalna, przestrzeń edukacyjna, płaszczyzny edukacji, specjalne 

potrzeby edukacyjne, uczeń głębiej i głęboko niepełnosprawny intelektualnie, kształcenie 

pedagogów specjalnych  

* 

Aleksandra Szczesiul 

Poszukiwania podmiotowej sprawczości osoby z niepełnosprawnością 

w procesie budowania wspólnej egzystencji z osobami pełnosprawnymi 

w lokalnej przestrzeni – deskrypcja podmiotowego bycia w przestrzeni boiska 

„Orlik” 

Abstrakt: Artykuł ma wymiar teoretyczno-badawczy. Podstawą badania są współczesne 

kierunki pedagogiki specjalnej skoncentrowane na zmianie zajmowanego miejsca osób 

niepełnosprawnych w społeczeństwie. Badaniem etnograficznym objęto osobę z nie-

pełnosprawnością, dla której przestrzeń boiska „Orlik”,  będącej terenem obserwacji, jest 

częścią życia codziennego. Obszerny opis zdarzeń społecznych wskazuje na aktywne 

współtworzenie relacji osoby badanej w grupach osób pełnosprawnych. Badanie potwierdza 

dynamikę zmian zachodzących w świecie za sprawą podmiotowej obecności osób 

niepełnosprawnych w społeczeństwie. 

Słowa kluczowe: osoba z niepełnosprawnością, integracja, normalizacja, emancypacja, 

etnografia, codzienność 

 
 

PROBLEMY  FUNKCJONOWANIA  SZKOŁY 

Anita Garbat 

Analiza blogów zamieszczonych na stronach internetowych najstarszych szkół 

w Polsce 



Abstrakt: Artykuł poświęcony jest analizie blogów prowadzonych na stronach internetowych 

szkół średnich zrzeszonych w Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych Szkół 

w Polsce. Badaniem objęto blogi pięciu placówek, ze stu trzynastu zrzeszonych 

w stowarzyszeniu. Tematyka informacji zamieszczanych na poszczególnych blogach świadczy 

o ich niepowtarzalnym charakterze i aktywności w sieci zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 

Blogi pozwalają bliżej poznać klimat szkoły i nieformalne relacje łączące społeczność szkolną. 

Osoby tworzące blogi ujawniają swoją tożsamość, używają pseudonimów lub pozostają 

anonimowe. Wpisy mają najczęściej charakter informacyjny, poradnikowy, diarystyczny 

i refleksyjny. Blogi można uznać za współczesną formę wirtualnej kroniki, która odzwierciedla 

różne oblicza szkolnej rzeczywistości. Można również potraktować je jako nowoczesne 

narzędzie służące kształtowaniu tożsamości uczniów i rozwijaniu ich osobowości, świata 

wartości oraz kompetencji medialnych. Poddane analizie blogi wymagają pogłębionych badań 

pod względem wykorzystywania obrazu i tekstu jako komplementarnych elementów procesu 

komunikacyjnego.  

Słowa kluczowe: Internet, blog, komunikacja, szkoła, uczeń, nauczyciel 

* 

Mirosława Białek 

Szkoła wobec zagrożeń i patologii uczniów w świetle wybranych dokumentów 

szkolnych – i nie tylko 

Abstrakt: W nowoczesnej szkole (placówce edukacyjnej), oprócz działań ukierunkowanych 

na edukację i wychowanie uczniów, kluczowym jest także zapewnianie im bezpieczeństwa oraz 

chronienie przed potencjalnymi patologiami i zagrożeniami. W artykule podjęto próbę 

przedstawienia w praktyce planu edukacji i prewencji, efektywnego wpływu tegoż planu oraz 

innych związanych z nim dokumentów i rozporządzeń dotyczących reguł wychowania, 

zachowania i bezpieczeństwa uczniów, które mogą oddziaływać na całe środowisko szkoły. 

Opisane zostały wybrane działania kadry pedagogicznej, wliczając w to diagnozowanie 

trudności wychowawczych i realizację programów prewencji dla poprawy zachowań i postaw 

uczniów.  

 Słowa kluczowe: szkoła, edukacja/maniery, pedagog/nauczyciel, zagrożenia/ryzyka, 

patologie, prewencja, ewaluacja, programy edukacyjno-prewencyjne   

 
EDUKACJA  ZDROWOTNA 

Maria Radziejowska, Jadwiga Knotowicz, Paweł Radziejowski, Julia Nosko 

Nawrotowe infekcje układu oddechowego u dzieci w wieku 7-9 lat w Polsce 

i na Ukrainie – profilaktyczna funkcja ćwiczeń oddechowych i gimnastyki 

oddechowej z zastosowaniem dźwięków 

Abstrakt: W artykule przedstawiono rekomendacje praktyczne do wykonywania ćwiczeń 

oddechowych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które można stosować w celu profilaktyki 

nawrotowych infekcji układu oddechowego. Szczególny nacisk położono na fizjologiczne 

uzasadnienie, metodykę wykonywania i dawkowania statycznych i dynamicznych ćwiczeń 

oddechowych oraz gimnastyki oddechowej z zastosowaniem dźwięków. 

 

Słowa kluczowe: statyczne ćwiczenia oddechowe, dynamiczne ćwiczenia oddechowe, 

gimnastyka oddechowa z zastosowaniem dźwięków, nawrotowe infekcję układu oddechowego, 

dzieci w wieku wczesnoszkolnym 



 

ŚRODOWISKO  I  WYCHOWANIE 

Dorota Gawlik 

(R)ewolucja rodziny. Konteksty społeczno-pedagogiczne  

Abstrakt: Rodzina uważana przez pedagogów i socjologów za podstawową komórkę 

społeczną obecnie intensywnie ewoluuje. Zmiany dokonujące się w tradycyjnych modelach 

rodziny mają tak zaskakujący charakter, że według niektórych badaczy przyjmują znamiona 

rewolucji. Artykuł stanowi próbę przeglądu i systematyzacji owych przemian, sygnalizuje 

także możliwe konsekwencje pedagogiczne i społeczne tychże przemian oraz przedstawia jak 

sytuacja wygląda w Polsce. Przede wszystkim jednak, w zamyśle autorki, artykuł ten ma 

skłaniać do indywidualnej refleksji nad kierunkiem ewolucji rodziny. Mówi się bowiem, 

iż zmiana stanowi podstawę postępu i jest siłą napędową społeczeństw. Warto jednak 

zastanowić się, czy destabilizacja jednego z nielicznych już punktów odniesienia, którym jak 

dotąd była rodzina, nie okaże się siłą niszczącą nasze społeczeństwo… 

Słowa kluczowe: rodzina, przemiany rodziny, socjologia, pedagogika społeczna 

* 

Katarzyna Słania 

Autorytet ojca we współczesnych zawirowaniach społeczno-kulturowych 

Abstrakt: Każdy człowiek od pierwszych dni swojego życia potrzebuje osób, które będą dla 

niego przewodnikami, wskażą właściwą drogę, będą wzorem do naśladowania oraz nauczą 

właściwych postaw i norm społecznych. Dla dziecka, szczególnie w początkowym okresie 

życia, osobami pełniącymi taką rolę, są przede wszystkim rodzice.  Jednakże każdy z rodziców 

jako autorytet dla swojego dziecka ma do spełnienia inne zadanie. Jednocześnie w czasach 

współczesnych zbudowanie i utrzymanie autorytetu rodzicielskiego jest szczególnie utrudnione 

i wystawione na wiele zagrożeń. Być autorytetem dla dziecka jest obecnie często dla rodzica 

nie lada wyzwaniem. W dobie współczesnych przemian rodziny, w tym przemian społeczno-

kulturowych w zakresie ról rodzinnych czy klimatu wewnętrznego rodziny, znacznym 

przeobrażeniom ulega właśnie autorytet rodziców. Wydaje się, iż szczególnie na różne 

„turbulencje” wystawiony jest autorytet ojcowski. Poniższe opracowanie podejmuje właśnie 

ten temat, starając się ukazać istotną rolę ojca w przekazywaniu wartości i kształtowaniu 

odpowiednich zasad postępowania u dziecka.  

Słowa kluczowe: autorytet, ojcostwo, rodzina 

 

LEKTURY  STARE  I  NOWE 
Józef Górniewicz 

Zawsze „pomiędzy” socjologią i pedagogiką społeczną 

 (Recenzja: Zdzisław Wołk, Socjologia versus pedagogika Andrzeja Radziewicz-Winnickiego (zarys 

akademickiej aktywności), Zielona Góra 2017, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 

ISBN 978-83-7842-299-0) 

 

WKŁADKA  METODYCZNA 
Weronika Kortas 



„Czym jest Open Access?” – scenariusz zajęć dla uczniów klas VII-VIII szkoły 

podstawowej 

Abstrakt: Dzięki Internetowi dostęp do wszelakich zasobów – legalnych i nielegalnych – jest 

dużo łatwiejszy. Warto zwracać uwagę cyfrowych tubylców, czyli osób, które nie znają świata 

bez komputerów i Internetu, że nie wszystko co znajduje się w Sieci, można wykorzystywać 

bez żadnych obostrzeń. Opracowanie prezentuje scenariusz lekcji, podczas której uczniowie 

klasy 7 i 8 szkoły podstawowej, dowiedzą się czym jest prawo autorskie, licencje Creative 

Commons, wolny dostęp oraz w jaki sposób i z jakich materiałów można korzystać by było to 

zgodne z prawem. 

Słowa kluczowe: Open Access, copyright, prawa autorskie, licencja Creative Commons, 

edukacja prawna 
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