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WPROWADZENIE
Od 2006 roku w Wyższej Szkole Humanitas (dawnej Wyższej Szkole Zarządzania
i Marketingu w Sosnowcu) wydawane są Zeszyty Naukowe PEDAGOGIKA. Na przestrzeni
lat swoje artykuły publikowali pracownicy naukowo-dydaktyczni o różnych zainteresowaniach, różnym doświadczeniu zawodowym oraz dorobku naukowym. Autorami artykułów
byli zarówno pracownicy Wyższej Szkoły Humanitas, jak i innych ośrodków naukowych
i instytucji oświatowo-wychowawczych. I tym razem nie jest inaczej. Wyrazem tego zróżnicowania jest zawartość 7 numeru Zeszytów Naukowych PEDAGOGIKA.
Część I zeszytu zatytułowaną „Pedagogika wczoraj i dziś” otwiera artykuł profesora Czesława Kupisiewicza Stan i kierunki zmian w polskiej pedagogice ostatniego półwiecza. Autor pozwala poznać (lub przypomnieć sobie), jaki był stan polskiej pedagogiki
w niełatwych dla niej latach 50. i 60. XX wieku, a także ocenić zmiany, jakie w niej zaszły
w ostatnim 50-leciu. Za punkt wyjścia wspomnianych rozważań autor przyjmuje wypowiedzi Bogdana Suchodolskiego o stanie polskiej pedagogiki, zamieszczone w artykułach
„Perspektywy pedagogiki”1 oraz „Zadania i kierunki rozwoju nauk pedagogicznych w PRL”.
Część II „Praktyka edukacyjna – wyzwania i problemy współczesnego nauczyciela” zawiera rozprawę Jolanty Chowaniak „Klucz do uczenia się” – innowacyjność czy renesans teorii?, która
dotyczy nowatorskiego programu wychowania przedszkolnego „Klucz do uczenia się”. Opisuje
teoretyczne założenia programu, teorię rozwoju Lwa Wygotskiego, konstrukcję programu oraz
prezentuje opinie nauczycieli pracujących według tego programu w publicznych przedszkolach.
O roli i znaczeniu teatru w życiu człowieka pisze Aleksandra Pyrzyk-Kuta w artykule
Rozwijające walory teatru – inspiracje metodyczne. Autorka pisze, iż „działania teatralne
stają się współcześnie nieodłącznym elementem edukacji, wychowania i terapii”. Artykuł
ukazuje funkcje teatru oraz wyodrębnia sfery: ruchową, społeczną, emocjonalną i poznawczą, w których ćwiczenia teatralne kształtują określone dyspozycje i stymulują rozwój.
W części metodycznej zaproponowano ćwiczenia kształtujące świadomość ciała, plastykę
ruchu, kreatywność. Poprzez interakcje uczestników następuje integracja oraz kształtują się
kompetencje społeczne. Opisane działania teatralne dedykowane są zarówno dzieciom harmonijnie rozwijającym się, zdolnym artystycznie, jak i dzieciom z deficytami rozwojowymi
w sferze intelektualnej, motorycznej czy w sferze mowy.
Problematyką zjawiska mutyzmu u dzieci zajęła się w swoim artykule Mutyzm wieku
dziecięcego na podstawie doświadczeń własnych Monika Zdolska. Artykuł ten przybliża problem coraz częściej pojawiającego się zjawiska wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych – zaburzenia mowy, co często diagnozowane jest jako mutyzm. Autorka przytacza etiologię oraz
punkt widzenia i charakterystykę rodzajów występującego mutyzmu z punktu widzenia specjalistów z dziedziny logopedii, psychiatrii i psychologii. Poprzez przedstawienie w tym artykule przypadku wysoce prawdopodobnego mutyzmu, który autorka zaobserwowała w swojej
pracy zawodowej w przedszkolu, ma nadzieję zwiększyć świadomość otoczenia, a zwłaszcza
rodziców dotyczącą tego zaburzenia, które często bywa bagatelizowane.
1

B. Suchodolski, Perspektywy pedagogiki, „Myśl Współczesna” 1955, nr 5/6.
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Do problematyki emisji głosu w pracy nauczyciela wychowawcy nawiązuje Beata
Matusek w artykule O emisji słów kilka. Jest on skierowany do studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich, czynnych nauczycieli, wykładowców i innych osób pracujących głosem. Zagadnienia poruszane w publikacji dotyczą anatomii, fizjologii i patologii narządu głosu. W artykule wyjaśniono podstawowe pojęcia emisji głosu, omówiono
warunki niezbędne w pracy nauczyciela oraz te, które uniemożliwiają pracę w zawodzie.
Przedstawiono również zagadnienia higieny pracy i życia nauczyciela. Uzupełnieniem treści artykułu jest działalność poradni foniatrycznych, objawy dysfonii zawodowych i przyczyny zaburzeń głosu o podłożu zawodowym. W artykule wykorzystano przepisy prawne
dotyczące chorób zawodowych.
Ostatnią pozycją omawianej części jest rozprawa Josefa Malacha Profesionalizace
a profesní standrady vzdělavatelů dospělých, która jako jedyna w tym numerze napisana jest
w języku słowackim.
Tom zamyka część III z komunikatem Dominiki Glomb Fundacja SPINA szansą na
lepszy start. Autorka nawiązuje do zagadnień funkcjonowania dzieci z rozszczepem kręgosłupa i formami pomocy skierowanej do nich i do ich rodziców. Artykuł przedstawia
cel i zadania Fundacji Spina z Katowic, jedynej organizacji w Polsce wspierającej projekt
unikalnych operacji zamknięcia rozszczepu kręgosłupa w łonie matki, które odbywają się
w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu.
Oddając ten tom do rąk Czytelników, mam nadzieję, że materiał w nim zgromadzony
okaże się inspirujący dla nauczycieli, wychowawców, studentów i będzie stanowił źródło
przemyśleń i refleksji nad problemami i wyzwaniami współczesnej pedagogiki.
Danuta Krzywoń

I
PEDAGOGIKA WCZORAJ I DZIŚ

Czesław Kupisiewicz*

STAN I KIERUNKI ZMIAN W POLSKIEJ PEDAGOGICE
OSTATNIEGO PÓŁWIECZA1
Podjęcie tak sformułowanego tematu rozważań jest, moim zdaniem, wskazane z dwóch co
najmniej powodów. Po pierwsze, pozwala poznać (lub przypomnieć sobie), jaki był stan polskiej
pedagogiki w niełatwych dla niej latach 50. i 60. XX wieku, a także, po drugie, ocenić zmiany, jakie
w niej zaszły w ostatnim 50-leciu. Za punkt wyjścia wspomnianych rozważań przyjmuję wypowiedzi Bogdana Suchodolskiego o stanie polskiej pedagogiki, zamieszczone w artykułach „Perspektywy pedagogiki”2 oraz „Zadania i kierunki rozwoju nauk pedagogicznych w PRL”3.
W pierwszym z przytoczonych wyżej artykułów czytamy, że był on
próbą krytycznej oceny stanu nauk pedagogicznych w okresie (...) kultu jednostki. Był także
próbą sformułowania zasadniczych postulatów na przyszłość. Była też w nim mowa, iż pedagogikę
pojmowano dotychczas bardzo wąsko i bardzo fasadowo (...), iż nie obejmowała ona swą analizą
różnorodnych procesów wychowawczych, które się dokonywały w społeczeństwie, nie sięgała dostatecznie „w głąb” (...), tzn. do tych wszystkich procesów i czynników, które znajdują się u podstaw
działalności ludzi, do tych wszystkich właściwości, które są zasadniczym celem i owocem wychowania, a nie tylko jego środkiem. [Tymczasem – C.K.] pedagogika najchętniej omijała te problemy
podstawowe i zasadnicze, ograniczając się do rejestrowania i analizy tego wszystkiego, co bardziej
powierzchowne. Analizując proces nauczania, koncentrowano się przede wszystkim na wynikach
osiąganych w poszczególnych przedmiotach nauki szkolnej, a zaniedbywano problemy ogólniejsze
i podstawowe – ale bardzo trudne – jak rozwój inteligencji, kształcenie twórczych właściwości umysłu i naukowego poglądu na świat. Jeszcze ostrzej występuje tendencja rezygnująca z sięgania „w
głąb” na terenie zagadnień wychowawczych. (...) Nie dorobiliśmy się [wtedy – C.K.] ani jednej pracy
na temat wszechstronnego rozwoju człowieka (...), a mówiąc z osobna o nauczaniu i wychowaniu,
traciliśmy z oczu jednolity przedmiot naszej pracy: kształtowaną świadomie i celowo osobowość
dziecka. (...) Przedstawione rozważania wskazują, jak daleko znajduje się nasza nauka pedagogiczna
od najważniejszych problemów życia.

Taka była ocena polskiej pedagogiki przed półwieczem. Czy i na ile ta ocena jest nadal aktualna? Czy i co zmieniło się w polskiej pedagogice od tamtego czasu?
Próba udzielenia odpowiedzi na te pytania wymaga odrębnego potraktowania i omówienia teorii i praktyki pedagogicznej.
Gdy chodzi o teorię, to po 1989 roku, a zwłaszcza w pierwszej dekadzie XXI wieku,
spotykamy książki, które – jak chociażby Bogusława Śliwerskiego Współczesna myśl pedagogiczna4 czy Zdzisława Kosyrza Oblicza tożsamości5 – podejmują sygnalizowane przez B.
Suchodolskiego problemy, a także wskazują sposoby i środki ich rozwiązania. Nie takie jedprof. dr hab., członek zwyczajny PAN.
W grudniu 2013 roku będzie miała miejsce 110. rocznica urodzin profesora Bogdana Suchodolskiego, Sosnowiczanina, światowej sławy pedagoga i filozofa. Niniejszy artykuł służy upamiętnieniu tej rocznicy.
2
B. Suchodolski, Perspektywy pedagogiki, „Myśl Współczesna” 1955, nr 5/6.
3
B. Suchodolski, Zadania i kierunki rozwoju nauk pedagogicznych w PRL, „Nowe Drogi” 1968, nr 3.
4
B. Śliwerski, Współczesna myśl pedagogiczna, Kraków 2009.
5
Z. Kosyrz, Oblicza tożsamości, Warszawa 2012.
*
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nak książki dominowały u nas w „potransformacyjnej” (jak ją niektórzy nazywają) epoce.
Nierzadko spotyka się bowiem na polskim rynku wydawniczym publikacje, których autorzy nadal traktują pedagogikę „wąsko i fasadowo”, nie idą „w głąb” omawianych problemów,
traktują nauczanie i wychowanie jako dwie odrębne i nieprzystające do siebie całości, a także nie podejmują w swoich badaniach najważniejszych – z edukacyjnego punktu widzenia –
„problemów życia”, jak na przykład jakość zinstytucjonalizowanej edukacji, wyrównywanie
startu szkolnego i szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zaznajamianie dzieci i młodzieży
z problemami globalnymi i ich rolą w życiu współczesnego człowieka itp.
Równie wiele jest do zrobienia w edukacyjnej praktyce, która wykazuje liczne niedostatki, poczynając od niejednoznacznego formułowania celów i zadań pracy dydaktyczno-wychowawczej, budzącego ustawiczną krytykę doboru treści do programów nauki
szkolnej, sposobów wykorzystywania w zinstytucjonalizowanym nauczaniu i wychowaniu
najnowszych zdobyczy techniki i technologii elektronicznej, a kończąc na interpretacji takich zasad polityki oświatowej, jak zasada powszechności kształcenia, wyrównywania startu i szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz elastyczności programowej i metodycznej.
Te ciągle jeszcze obecne w praktyce edukacyjnej niedostatki świadczą o tym, że albo podejmowane przez administrację oświatową i nauczycieli metody i środki sanacji praktyki edukacyjnej są niewystarczające, albo ta praktyka jest odporna na owe metody i środki. Faktem jednak
jest, że ich przezwyciężenie stanowi warunek sine qua non przystosowania edukacyjnych realiów
do wyzwań i potrzeb XXI wieku.
A oto kolejny fragment B. Suchodolskiego refleksji o pedagogice lat 50. i 60. ubiegłego
stulecia. Dotyczy on tym razem kształtowania osobowości człowieka, tzn. człowieka drugiej
połowy XX wieku, bo o takim myślał i pisał autor poniższego tekstu:
Nie szukamy systematycznie odpowiedzi na pytanie, jak kształcić takiego człowieka. A przecież
jest rzeczą zastanawiającą, iż w okresie, w którym problematyka moralna stanowi najbardziej doniosłe
zagadnienie życia (...) znikła ona niemal zupełnie z rozważań pedagogicznych. Co wiemy o osobistej,
głębokiej pasji życia u młodzieży, czy potrafimy ją rozbudzić, czy potrafimy nią kierować? Niestety, pedagogika wolała nie widzieć tej skomplikowanej problematyki i to nie tylko wśród młodzieży chłopskiej
i robotniczej, ale także wśród młodzieży szkoły ogólnokształcącej, a nawet akademickiej. Te rozważania
wskazują, jak daleko znajduje się nasza nauka pedagogiczna od najważniejszych potrzeb życia.

Opisany w powyższym fragmencie stan rzeczy nie jest lepszy również w naszych czasach. Na rzecz tej oceny przemawiają niektóre z opublikowanych po 1989 roku książek, rozpraw
i artykułów, z których wynika, że kształtowanie osobowości jest traktowane jako jedno z wielu
zadań wychowania, a nie zadanie główne, nadrzędne wobec innych. Jest to niewątpliwie sytuacja
budząca zastrzeżenia tak z pedagogicznego, jak i metodycznego punktu widzenia. O pedagogice
pisał również B. Suchodolski w artykule „Zadania i warunki rozwoju nauk pedagogicznych
w PRL”6. Czytamy tam, że chciał w nim zachęcić pedagogów do podejmowania trudu przełożenia na język wychowawczy ideałów tego modelu człowieka, jaki się rysuje w wyniku planowania
społecznego i gospodarczego rozwoju, oraz sądził, iż w środowisku pedagogicznym ta problematyka nie będzie traktowana jako „cudza”. Starał się też wykazać, że – podobnie jak na całym
świecie – należy i u nas organizować zaniedbane badania nad systemem szkolnym oraz polityką
oświatową.
6

B. Suchodolski, Zadania i warunki rozwoju nauk pedagogicznych w PRL, „Nowe Drogi” 1968, nr 3.
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Przestrzegałem też – pisze Suchodolski – przed kultem „ciasnego empiryzmu” i przed fetyszyzowaniem techniki oddziaływań wychowawczych, przed entuzjazmem dla swoistej „mikropedagogiki”,
pozornie użytecznej w praktyce, a w istocie rzeczy oderwanej od wielkiej i aktualnej problematyki
społecznej i kulturalnej. (...) Główną tezą mojego artykułu było przekonanie, iż nauki pedagogiczne
w niewystarczającym stopniu biorą pod uwagę, że w naszych warunkach społecznych tworzy się „nowy
człowiek”, i że ten właśnie proces [tworzenia owego człowieka – C.K.] winien być wspomagany przez
teorię i praktykę wychowania.

Teza, iż nowe warunki tworzą nowego człowieka ma wielu zwolenników również
w naszych czasach i jest równie popularna jak teza, że ludzie dorastają do powierzanych im
zadań, mimo iż nie zostali do tego uprzednio przygotowani.
Nowy człowiek w takich właśnie warunkach się tworzy, a pedagogika powinna wspomagać ten
proces. Nie służy temu natomiast „ciasny empiryzm”, przejęty przez niektórych pedagogów współczesnych z edukacyjnego dziedzictwa XX wieku, ani fetyszyzowanie nowoczesnej techniki i technologii.

Powoływanie na odpowiedzialne funkcje niedostatecznie przygotowanych do ich
sprawowania ludzi w myśl zasady, że do tego „dorosną”, ma i dzisiaj miejsce. Pedagogika,
podobnie jak przed półwieczem, nie interesuje się jednak tym zjawiskiem. A zatem nil
novi sub sole na tym polu pod tym względem, z wyjątkiem zmiany nastawienia do wykorzystania w zinstytucjonalizowanym nauczaniu najnowszych zdobyczy elektroniki, czego
ewidentnym świadectwem jest pojawienie się i rozwój koncepcji tzw. e-learning, uczenia się
i nauczania z użyciem komputerów i „elektronicznych podręczników”.
Przytoczmy jeszcze jedną, godną uwagi wypowiedź B. Suchodolskiego:
Ostatnio można zaobserwować w naszej pedagogice nawrót do tendencji izolacjonistycznych,
których zwolennicy głoszą, iż wychowawcy i pedagogowie nie powinni wiązać się z ideologią oraz
naukami współdziałającymi z pedagogiką, to jest socjologią, psychologią i ekonomią. Nie jest to stanowisko słuszne. Wychowanie bowiem zawsze było powiązane z panującą w danym kraju ideologią,
a nawiązywanie w edukacji do nauk pomocniczych jest po prostu konieczne, ponieważ zajmują się one
– jak pedagogika – wychowaniem człowieka.

Zrywanie więzi z naukami pomocniczymi pedagogiki nazwał B. Suchodolski „pedagogizmem”. Był on dość powszechny pół wieku temu, ale i teraz można spotkać jego
zwolenników wśród pedagogów. Jest to zjawisko szkodliwe, ponieważ jego konsekwencją
nie było tworzenie „świata dzieci i młodzieży”, lecz „świata uczniów i wychowanków”, a tym
samym nieuzasadnione ograniczanie przedmiotu i problematyki badań pedagogicznych.
Słabe powiązanie pedagogiki z jej naukami pomocniczymi oraz brak poważniejszych badań interdyscyplinarnych w zakresie nauk o wychowaniu nadal ma u nas miejsce. A przecież
to właśnie powiązanie stanowi jeden z warunków rozwoju pedagogiki. Zapowiedź korzystnych
zmian w tym zakresie stanowi coraz bardziej dynamiczne przenikanie do teorii i praktyki pedagogicznej zdobyczy nowoczesnej elektroniki, ale jak dotychczas jest to tylko zapowiedź.
Podsumowując ten fragment naszych rozważań stwierdzamy, że znacznie lepiej aniżeli w ocenie B. Suchodolskiego jest obecnie pod względem zainteresowania, jakim darzy się rolę nowoczesnych środków elektronicznych w zinstytucjonalizowanym nauczaniu. Świadczy o tym chociażby
podjęcie w Polsce w 2011 roku realizacji „Strategii rozwoju kapitału ludzkiego”, której jednym z głów-
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nych zadań, jest „cyfryzacja szkolnictwa różnych typów i szczebli”. Realizacja tej strategii wymaga badań interdyscyplinarnych, na których niedostatek zwracaliśmy już wyżej uwagę. Dość często zamiast
tych badań spotykamy się z próbami zawłaszczania pedagogicznej problematyki badawczej przez
socjologię, jak na przykład w przypadku Instytutu Badań Pedagogicznych, który stał się ostatnio
właściwie Instytutem Badań Socjologicznych, albo przez niektóre placówki psychologiczne, a nawet
ekonomiczne i demograficzne. Ta atomizacja problematyki badań pedagogicznych wymaga przezwyciężenia, a droga ku temu prowadzi przez rozwój i intensyfikację badań interdyscyplinarnych.
Warunki, w jakich obecnie, to jest na początku XXI wieku żyjemy, są pod wieloma
względami radykalnie różnie od tych, w których B. Suchodolski pisał swoje refleksje o polskiej
pedagogice lat 50. i 60. ubiegłego stulecia. Wspólne natomiast dla obu tych epok jest, iż edukacja stanowiła w nich (i nadal stanowi) kluczowy warunek rozwoju gospodarki, życia społecznego i kultury. Z tego, co w niniejszym opracowaniu zostało napisane wynika, że niektóre
składniki tego rozwoju nie zmieniły się przez ponad pół wieku w sposób znaczący, inne uległy
niewielkim zmianom na lepsze lub gorsze, a jeszcze inne wymagają radykalnej poprawy. Byłoby pożądane, aby te ostatnie stały się przedmiotem troski tak administracji edukacyjnej, jak
i związanych z edukacją ludzi, a ponadto skupiały na sobie szerokiej opinii społecznej.
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STAN I KIERUNKI ZMIAN W POLSKIEJ PEDAGOGICE OSTATNIEGO PÓŁWIECZA
Słowa kluczowe: polska pedagogika, pedagogizm, ideologia, mikropedagogika, PRL
Streszczenie: Autor artykułu pozwala poznać (lub przypomnieć sobie), jaki był stan polskiej pedagogiki w niełatwych dla niej latach 50. i 60. XX wieku, a także ocenić zmiany, jakie w niej zaszły
w ostatnim 50-leciu. Za punkt wyjścia wspomnianych rozważań autor przyjmuje wypowiedzi Bogdana Suchodolskiego o stanie polskiej pedagogiki, zamieszczone w artykułach „Perspektywy pedagogiki” oraz „Zadania i kierunki rozwoju nauk pedagogicznych w PRL”.
STATUS AND TRENDS IN POLISH PEDAGOGY IN THE LAST HALF CENTURY
Keywords: Polish pedagogy, pedagogism, ideology, mikropedagogy, PRL
Summary: The author of this article tries to inform (or invoke memories) of the state of education in
Poland in uneasy 50s and 60s of the twentieth century, and also to assess the changes that have occurred in the last 50 years. For the starting point of these considerations, the author adopts the statement
of Bogdan Suchodolski about the state of education in Poland, published in the articles “Perspectives
of pedagogy” and “Issues and trends of educational sciences in the People’s Republic of Poland”.

II
PRAKTYKA EDUKACYJNA – WYZWANIA
I PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO NAUCZYCIELA

Jolanta Chowaniak*

„KLUCZ DO UCZENIA SIĘ” – INNOWACYJNOŚĆ
CZY RENESANS TEORII?
Słowo wstępne
Nauczanie przedszkolne to pierwszy etap edukacji, który przechodzą dzieci od 3 do
6 roku życia. Przymiotnik pierwszy nie jest jednak jednoznaczny z przymiotnikiem nieważny. Wręcz przeciwnie. Stale udowadniana jest istotność celów i zadań edukacji przedszkolnej dla rozwoju kilkulatków. Przedszkola, pracując zgodnie z nową podstawą wychowania
przedszkolnego, realizują takie oto cele:
• wspomagają dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtują czynności intelektualne;
• budują system wartości;
• kształtują u dzieci odporność emocjonalną, konieczną do racjonalnego radzenia sobie
w nowych, trudnych sytuacjach;
• rozwijają umiejętności społeczne;
• stwarzają warunki sprzyjające wspólnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych
potrzebach edukacyjnych;
• troszczą się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
• budują dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym;
• wprowadzają dzieci w świat wartości estetycznych;
• kształtują u dzieci poczucie przynależności społecznej oraz postawę patriotyczną;
• zapewniają dzieciom lepsze szanse edukacyjne1.
W oparciu o ww. podstawę programową placówki oświatowe muszą wybrać wiodący
program wychowania przedszkolnego. Każde przedszkole, a ściślej mówiąc Rada Pedagogiczna, wybiera program, który najbardziej pasuje do tworzonej przez nie rzeczywistości
edukacyjnej. Wśród różnorodnych wspierających te działania propozycji (wydawnictwa
bowiem prześcigają się w tworzeniu coraz to nowszych i atrakcyjniejszych), pojawił się program „Klucz do uczenia się”. Program, który oparty jest na konkretnej teorii rozwoju – teorii Lwa Wygotskiego. Co roku program ów zyskuje nowych zwolenników.
Co zatem kryje się pod intrygującą nazwą „Klucz do uczenia się”? Jakie treści realizuje? Kim był Lew Wygotski? A przede wszystkim co daje ten program dzieciom – najważniejszym odbiorcom pedagogicznego komunikatu?

Mozart psychologii2 i jego teoria rozwoju
Lew Semionowicz Wygotski (1896–1934) to wybitny rosyjski psycholog. Przeżywszy zaledwie 38 lat, dokonał przełomu w psychologii rozwojowej. Jest autorem kilku fascynujących prac naukowych. Należą do nich przede wszystkim Thought and Language („Myśl i mowa”) oraz Mind in
nauczyciel wychowania przedszkolnego, asystent na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
1
Por. Podstawa programowa z komentarzami. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, s. 17.
2
W taki sposób L.S. Wygotskiego nazwał amerykański naukowiec Stephen Toulmin.
*
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Society („Umysł w społeczeństwie”). W Związku Radzieckim prace te były zabronione. Odkryto je na
nowo dopiero po śmierci Stalina. Doczekały się wówczas licznych tłumaczeń i publikowane były aż
do drugiej połowy XX wieku. Teoria Lwa Wygotskiego zaczęła przeżywać renesans swojego istnienia.
Twórczość naukowo-badawcza Wygotskiego przypada na okres działalności Piageta.
Zetknąwszy się z jego teorią, Lew Wygotski stwierdza, iż należy stworzyć nową koncepcję,
„która uważałaby dziecko nie za wyizolowaną jednostkę, ale za istotną część kultury, w której żyje”3. Tak więc teorię rozwoju tego rosyjskiego psychologa można osadzić w ramach
konstruktywizmu społecznego.
Wygotski opiera swoją społeczno-poznawczą teorię rozwoju poznawczego na stwierdzeniu, iż rozwój umysłowy to zasadniczo proces społeczny. Analizował rozwój człowieka
na trzech poziomach: kulturowym, interpersonalnym i indywidualnym4.
Pierwszy aspekt wskazuje na naturę człowieka jako produkt społeczno-kulturowy.
Dziecko dziedziczy kulturę. Staje się to możliwe dzięki narzędziom kultury (symbole, pojęcia, znaki, książki, zegary, kalendarze itp.), przedmiotom i umiejętnościom przekazywanym
z pokolenia na pokolenie. Przy pomocy owych narzędzi dziecko pojmuje funkcjonowanie
świata. Wygotski wierzył, że celem edukacji jest przedstawienie dzieciom pełnego zakresu
narzędzi i pokazanie im, jak je stosować, aby szybko i skutecznie analizować rzeczywistość.
Za najważniejsze narzędzie kultury Wygotski uważa język. To jemu przypisywał
istotną rolę w zdobywaniu zdolności intelektualnych. Mowa jest głównym środkiem przekazywania doświadczeń społecznych i równocześnie pozwala dziecku kierować własnymi
działaniami. Drogą interioryzacji5 język, w okresie wieku przedszkolnego, przekształca się
w myśl. Możliwe jest zatem wykonywanie coraz bardziej złożonych czynności umysłowych.
Aspekt interpersonalny Wygotski wiąże ze wzajemną interakcją dziecka i osoby posiadającej większą wiedzę i doświadczenie. Wyróżnikiem ludzkiej natury staje się zatem
proces czerpania korzyści z pomocy i wskazówek innych ludzi. Umysłowy rozwój dziecka
możliwy jest więc dzięki interakcji z przewodnikiem. Zdolności intelektualne dziecko najpierw wypracowuje z owym opiekunem, aby potem zostały przez nie przejęte i zinternalizowane. „Rozwój poznawczy zatem to postęp od interpsychicznego do intrapsychicznego,
od regulacji wspólnej do autoregulacji”6. Proces, w którym dorosły dla dziecka konstruuje
i modeluje nowe doświadczenia poznawcze, nazywamy budowaniem rusztowania7.
Różnicę pomiędzy tym, co dziecko już wie, a tym czego może się nauczyć pod kierunkiem innych, rosyjski psycholog nazwał strefą najbliższego rozwoju. Zatem „wychowanie i nauczanie powinny wyprzedzać rozwój, tj. oddziaływać na te właściwości i procesy
umysłowe, które jeszcze samodzielnie nie funkcjonują, lecz które mogą rozwinąć się pod
wpływem pomocy i planowanego oddziaływania dorosłych”8.
Najmniej uwagi Lew Wygotski poświęcił aspektowi indywidualnemu. Z jednej strony podkreślał konstruktywistyczną naturę rozwoju poznawczego, a z drugiej wskazywał na
współpracę z innymi ludźmi.
H.R. Schaffer, Psychologia dziecka, PWN, Warszawa 2007, s. 218.
Ibidem, s. 219-225.
5
Por. M. Żebrowska, Z. Babska, Zarys psychologii rozwojowej w XX wieku, [w:] Psychologia rozwojowa dzieci
i młodzieży, red. M. Żebrowska, PWN, Warszawa 1980, s. 89.
6
H.R. Schaffer, Psychologia dziecka…, op. cit., s. 223.
7
H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Zysk i Sk-a, Poznań 2014, s. 48.
8
M. Żebrowska, Z. Babska, Zarys psychologii rozwojowej w XX wieku…, op. cit., s. 90.
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Sferę najbliższego rozwoju Wygotski łączy trwale z zabawą. Przedstawia ją jako wiodący czynnik ogólnego rozwoju dziecka. W zabawie dziecko może działać na wyższym poziomie niż przewidziany dla jego wieku. Istotne stają się zatem reguły zabawy. Dzięki nim
dziecko wydobywa obiekt z właściwego mu kontekstu, nadaje mu nowe znaczenia, co pozwala mu na zachowywanie się w sposób inny niż w codziennej rzeczywistości9.
Reguły te częstokroć tworzone są przez same dzieci. Ewolucja zabawy traktowana
jest więc jako ewolucja stosunku dziecka do reguł: „od zabaw w jawnych sytuacjach pozorowanych, ale z ukrytymi regułami, do zabaw w utajonych sytuacjach pozorowanych z jawnymi regułami, które dziecko przyjmuje świadomie”10.
Lew Wygotski podkreślał swoistość zabawowej formy działania dziecka, która polega
przede wszystkim na urzeczywistnianiu potrzeb, realizowaniu motywów działania i afektywnych dążeń dziecka. Afektywnych, ponieważ dziecko nie tylko odgrywa przeżycia bohatera,
ale jednocześnie samo przeżywa odgrywanie owej roli. Dlatego też rosyjski psycholog szczególne wartości przypisywał zabawie w role, w której dziecko poznaje istotę odgrywanych ról11.
Renesans teorii Lwa Wygotskiego znajduje obecnie odzwierciedlenie w wielu pracach
naukowych psychologów i pedagogów, ale również w programach edukacyjnych. Przez kilka
lat w Anglii i Rosji trwały prace nad przełożeniem pomysłów Wygotskiego na konkretny program edukacyjny. Program ten nazwano Key to Learning – Klucz do uczenia się. Zyskał on
szerokie grono zwolenników w przedszkolach Wielkiej Brytanii. Od kilku lat program ten jest
stosowany przez polskie przedszkola i inne placówki zajmujące się wczesną edukacją.
„Klucz do uczenia się” – program wychowania przedszkolnego12
Autorką modułów, części składowych programu „Klucz do uczenia” się jest Galina
Dolya, dyrektor merytoryczny firmy Key to learning Ltd z Wielkiej Brytanii. Przeszkoliła
setki nauczycieli i trenerów na całym świecie, docierając również do Polski, w której zyskała
wielu entuzjastów programu.
Program ten opiera się na ideach Lwa Wygotskiego. Wybitni rosyjscy psychologowie i pedagodzy: Leonid Venger, Olga Diaczenko, Mikołaj Veraksa, zafascynowani teorią
rozwoju Wygotskiego, wypracowali zasady, treści i metody programu nauczania. Metody
te nakierowane są przede wszystkim na rozwój umiejętności poznawczych dzieci w wieku
od trzech do siedmiu lat. Omawiany program skupia się przede wszystkim na rozwoju
umiejętności komunikacji, samoregulacji oraz na poznaniu. Rozwój owych umiejętności
jest możliwy za pośrednictwem narzędzi symbolicznych, tj. znaków wizualnych, symboli,
planów, tekstów, map, wzorów i języka. Stanowią one zatem swoisty mechanizm kształtowania się umiejętności.
Rozwój trzech głównych umiejętności (komunikatywnych, samoregulacji, poznawczych) odbywa się w sposób pośredni za pomocą zaplanowanych działań przyjemnych, żywych emocjonalnie, o charakterze ludycznym.
A. Birch, Psychologia rozwojowa w zarysie, PWN, Warszawa 2007, s. 31-32.
J. Trempała, D. Czyżowska, Rozwój moralny, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji poznawczych, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, PWN, Warszawa 2006, s. 113-114.
11
Ibidem, s. 113.
12
Informacje podane w tej części artykułu zostały zaczerpnięte z: G. Dolya, Podejście Wygotskiego do wczesnego
rozwoju dziecka. Klucz do uczenia się. Technologia rozwoju dziecka, GDH Publishing, Great Britain 2007.
9
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Program składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to Gąsienice, a druga Motyle.
Pierwsza część przeznaczona jest dla dzieci młodszych, a druga dla starszych. W pełnym
programie nauczania istnieje 12 modułów. Dla Gąsienic:
• matematyka sensoryczna 1 i 2;
• program literacki;
• Ja –Ty –Świat;
• gry rozwijające;
• od bazgrania do pisania;
• wizualno-przestrzenny;
• kreatywne modelowanie;
• konstrukcje;
• ruch ekspresyjny.
Dla Motyli:
• logika;
• matematyka;
• program literacki;
• gry rozwijające;
• od bazgrania do pisania;
• wizualno-przestrzenny;
• kreatywne modelowanie;
• konstrukcje;
• program badawczy;
• ruch ekspresyjny.
Matematyka sensoryczna, korzystając z takich standardów sensorycznych, jak: kolor, kształt, rozmiar, rozwija umiejętność analizowania zewnętrznych cech przedmiotów.
Matematyka dzięki modelom wizualnym pozwala dzieciom odkrywać język matematyczny. Przedszkolacy porównują różne ilości i jakości przedmiotów. Eksplorują relacje:
więcej, mniej, tyle samo.
Logika pozwala dzieciom rozwijać umiejętność klasyfikowania, systematyzowania,
wyciągania wniosków, myślenia sekwencyjnego. Uwrażliwia kilkulatki na dostrzeganie niewidocznych elementów pewnych zdarzeń, przedmiotów.
Program literacki wpływa na pozytywny odbiór bajek. Dzięki modelowaniu wizualnemu dziecko poznaje, rozumie i opanowuje konstrukcję bajki.
Gry rozwijające to zabawy w grupie, dzięki którym przedszkolak rozwija
swoją wyobraźnię, umiejętność odczytywania symboli, zdolności komunikacyjne
i językowe, myślenie dywergencyjne, heurystyczne, samoregulację i poczucie własnej wartości.
Od bazgrania do pisania wspiera podstawowe umiejętności przygotowujące do nauki
pisania i twórczej ekspresji artystycznej. Kompozycja, rytm i kolor to narzędzia, na których
moduł ten się opiera.
Moduł wizualno-przestrzenny rozwija świadomość przestrzenną i umiejętność odczytywania map, schematów i planów.
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Kreatywne modelowanie pozwala kształtować kreatywność dziecka, uczy współdziałania,
realizacji swoich pomysłów artystycznych, zanim pojawią się właściwe zdolności artystyczne.
Konstrukcje to moduł wspaniale rozwijający umiejętność planowania, artykułowania swoich planów, analizowania struktury obiektów oraz relacji pomiędzy różnymi ich częściami13. Uczy korzystać z „mentalnego narzędzia”, jakim jest schemat.
Program badawczy pozwala dzieciom w przystępny sposób zrozumieć wiele zjawisk
zachodzących w przyrodzie, koncepcje dotyczące ich samych, koncepcje materii. Wpływa
na kształtowanie się umiejętności analizy zmian, przechodzenia z jednego stanu w inny.
Dzieci badają nieodwracalne transformacje.
Ruch ekspresyjny to część programu, która daje możliwość rozwijania inteligencji emocjonalnej oraz umiejętności komunikacji pozawerbalnej przy pomocy ruchu, gestów i mimiki14.
Ja – Ty – Świat pozwala dziecku odkryć człowieka jako osobę obdarzoną emocjami,
osobę społeczną i istotę fizyczną.

„Klucz do uczenia się” w opiniach nauczycieli
Od czterech lat program „Klucz do uczenia się” wdrażany jest w pełni w jednym z katowickich przedszkoli. Każdy z nauczycieli wychowania przedszkolnego poznał tajniki programu,
codziennie pracując na materiałach przygotowanych przez G. Dolyę i M. Veraksę. W związku
z tym poproszono ich o wydanie opinii na temat funkcjonowania programu w publicznej placówce przedszkolnej. Poniżej zostaną przedstawione własne, subiektywne oceny nauczycieli:
• Jola (staż pracy 4 lata): Z programem „Klucz do uczenia się” spotkałam się na samym początku mojej pracy zawodowej w przedszkolu. Wdrażam go systematycznie, dzięki
czemu wiem, jakie efekty przynosi. Moi wychowankowie stali się twórczy, chętnie podejmują inicjatywy, poszukują rozwiązań, są aktywni. Ilość pomocy dydaktycznych ułatwiła
mi przygotowanie się do każdych zajęć. Pomysły, związane z przebiegiem zajęć, są na tyle
atrakcyjne, iż potrafią skutecznie zmotywować uwagę, percepcję każdego kilkulatka. Jestem
zadowolona z efektów dydaktyczno-wychowawczych, które są osiągane dzięki „Kluczowi”.
• Monika (staż pracy 6 lat): „Klucz do uczenia się” – program, który uczy, jak zdobywać
wiedzę w sposób samodzielny i jak ją zastosować samodzielnie. Na podstawie własnych obserwacji
mogę stwierdzić, iż dzieci lubią zajęcia, w których wykorzystuję dużo mediatorów zewnętrznych.
Ważna jest dla nich opinia innych dzieci, przez co uczą się akceptować odmienne zdanie. Nabierają
poczucia wartości oraz sumienności. Jeśli coś nie uda im się, to wiedzą, że mogą tak długo próbować, aż osiągną sukces. Zauważyłam, że program pomaga dzieciom w rozwinięciu zamiłowania do
słuchania bajek, dzięki czemu wzbogacają słownictwo, uczą się poprawnie budować zdania i dłuższe wypowiedzi. W polskich realiach jedyną przeszkodą jest zbyt duża liczba dzieci w grupie, co
znacznie utrudnia stosowanie programu, pierwotnie przeznaczonego dla mniejszej grupy.
• Dorota (staż pracy 10 lat): Działania z „Kluczem” pozwalają nam poczuć się wspaniałym
nauczycielem, ponieważ przeważnie 100% dzieci osiąga zamierzony cel. Dzieci są zadowolone z uzyskanych rezultatów, osiągają bowiem sukces na miarę swoich możliwości rozwojowych. Ich chęć
działania i zabawy z „Kluczem” inspirują mnie jako nauczyciela do twórczej pracy i zabawy z dziećmi.
Dzieci wręcz domagają się realizacji kolejnych sesji, często rezygnując z zabawy dowolnej.
13
14

www.kluczdouczeniasie.pl/pl, data dostępu: 16.09.2013.
Ibidem.
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• Grażyna (staż pracy 20 lat): Program zawiera bogaty zestaw materiałów, który pomaga dzieciom w konstruowaniu i rozszerzaniu rozumienia najbliższego otoczenia. Daje on
wiele radości, poszerza zakres mowy dziecka, uczy pracy w grupie, samodzielności, ułatwia
poznanie świata, wyzwala aktywność każdego dziecka, uczy sposobów wyrażania emocji, pozwala na wielokierunkowy, wszechstronny rozwój kilkulatków. Program ten pobudza logiczne myślenie i dostarcza pozytywnych emocji i wrażeń.
• Martyna (staż pracy 4 lata): Program daje możliwości pełnego rozwoju każdemu dziecku, a nas,
nauczycieli, uczy wiary w siły każdego wychowanka. Dzięki niemu można przybliżyć dzieciom pojęcia
trudne, ale zarazem ciekawe. Myślę, że to dobry program wpływający na rozwój logicznego myślenia
dzieci. Praca z dziećmi przy wykorzystaniu wielu pomocy (które gromadzić trzeba sukcesywnie – co
nie oznacza, niestety, szybko) jest szansą na sukces zarówno wychowanków, jak i nauczycieli. Zewnętrzni pośrednicy doskonale angażują dzieci i utrzymują ich uwagę. Aby zgromadzić wszystkie potrzebne
środki, musimy podjąć wiele starań, w każdym momencie myśląc o tym, co mogłoby się przydać do
realizacji zajęć. Program stawia na rozwijanie u dzieci umiejętności uczenia się, co w dzisiejszym systemie edukacji z pewnością okaże się bardzo przydatne na jej kolejnych szczeblach. Pracując programem,
trzeba w niego „wejść”, a z każdą kolejną sesją wypracowujemy sobie metody do jego perfekcyjnej realizacji. Program w wielu momentach wymaga od nas nauczycieli dobrej organizacji, np. w kreatywnym
modelowaniu, gdzie najlepsze efekty osiągamy dzięki pracy w małych grupkach.
• Marzena (staż pracy 23 lata): Program „Klucz do uczenia się” to program, który gwarantuje realizację podstawy programowej. Już najmłodsze dzieci (3–4-latki) wprowadzane są
w odkrywanie świata za pomocą tego programu, robią błyskawiczne postępy i z łatwością uczą
się konkretnych umiejętności. Dzieje się tak, dlatego że „Klucz” wzmacnia u dzieci zdolności
jasnego i kreatywnego myślenia. Konstrukcja programu pozwala bowiem na tworzenie sytuacji, w których dziecko może się wykazać. Nauczyciel jest przewodnikiem naprowadzającym
dzieci na właściwą ścieżkę, nigdy nie wykonuje za nie powierzonych im zadań. Dzięki temu
dzieci uczestniczące w działaniach z programem są bardziej otwarte, uczą się poszukiwać
nowych rozwiązań – nie oczekują gotowych. Stają się pewne siebie i wierzą w swoje możliwości,
można powiedzieć, że rozwijają swoje skrzydła jak motyle. Warto dodać, iż moduły dla dzieci
młodszych noszą nazwę „gąsienice”, natomiast te trudniejsze – „motyle”. Tak jak w przyrodzie
gąsienice przeistaczają się w motyle, tak i dzieci po przejściu przez wszystkie sesje „Klucza do
uczenia się” przeistaczają się z malutkich gąsieniczek w piękne, inteligentne motyle.

Słów kilka na zakończenie
Artykuł ten traktuje o innowacyjnym programie „Klucz do uczenia się” opartym
na dobrze znanej pedagogom i nauczycielom teorii Lwa Wygotskiego. Program ten zatacza
coraz szersze kręgi w placówkach oświatowych na terenie Polski. Tworzone są specjalne
ośrodki (takie jak WOM w Katowicach), które kształcą nauczycieli po to, by skutecznie mogli wykorzystać program w pracy z dziećmi. Pojawia się również tendencja do samodzielnego, nienarzucanego kontaktu nauczycieli pracujących tą metodą w różnych placówkach.
Nauczyciele wymieniają się swoimi doświadczeniami, przekazują informacje na temat
różnych, własnych rozwiązań metodycznych, pomagających w pracy z grupą. Nauczyciele
jednego z przedszkoli w Katowicach samodzielnie stworzyli całą procedurę wprowadzenia
bajki „Jaś i Małgosia” w oparciu o metodykę „Klucza”.
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Program zyskuje coraz większe grono zwolenników. Zaadaptowany do warunków
przedszkoli w Polsce przynosi widoczne efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli. Kilkulatkowie zdobywają wiedzę w przystępny dla siebie sposób, rozwijają myślenie logiczne, kreatywne, twórcze, samodzielne. Świetnie radzą sobie z treściami „Klucza” zarówno
dzieci rozwijające się bez żadnych problemów, jak i dzieci z deficytami, bądź dzieci zdolne.
Ilość ciekawych pomocy dydaktycznych, zewnętrznych pośredników, motywuje dzieci do
działania, zdobywania nowych umiejętności, wzbogacania swojej wiedzy. Program pozwala
wykazać się zarówno dzieciom skrytym, wycofanym, jak i otwartym, ekstrawertycznym.
Ważne jest również to, że program z powodzeniem realizują zarówno nauczyciele
młodzi, tuż po studiach, jak i nauczyciele z wieloletnim stażem pracy.
Podsumowując, można stwierdzić, iż „Klucz do uczenia się” to program, który w innowacyjny, dostosowany do potrzeb współczesnego świata, wykorzystuje teorię rozwoju
Lwa Wygotskiego.
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Streszczenie: Artykuł dotyczy nowatorskiego programu wychowania przedszkolnego „Klucz do
uczenia się”. Opisuje teoretyczne założenia programu, teorię rozwoju Lwa Wygotskiego, konstrukcję programu oraz prezentuje opinie nauczycieli pracujących według tego programu w publicznych
przedszkolach.
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Keywords: preschool education, preschool age, theory of development of Lev Wygotsky, Key to
Learning
Summary: The article concerns the innovative pre-school education program “Key to Learning”. It
describes theoretical assumptions of the program, theory of the development of Lev Wygotsky, the
structure of the program and presents the opinions of teachers working with that program at public
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ROZWIJAJĄCE WALORY TEATRU – INSPIRACJE METODYCZNE
Bez teatru można żyć. (...)
Jednak, gdy rozwój podlega tylu zagrożeniom,
szkoda byłoby nie wykorzystać
tak wszechstronnie wspomagającego czynnika 1.
Dorota Podgórska-Jachnik

Wprowadzenie
Od antyku po współczesność teatr ewoluuje, zachwyca, inspiruje. Cechuje się uniwersalizmem w aspekcie zastosowania technik i metod wchodzących w jego zakres.
Teatr, działając na człowieka wielokierunkowo, na jego wrażliwość emocjonalną, percepcję
wzrokową i słuchową, sferę poznawczą i społeczno-kulturową, stał się dyscypliną artystyczną, wszechstronnie rozwijającą wszystkie obszary określające jego funkcjonowanie.
Aktualnie możemy odnotować wzrost zainteresowania czerpaniem ze sztuk teatralnych w instytucjach zajmujących się nauczaniem, wychowaniem, terapią i rehabilitacją.
Może właśnie dlatego, że „w wyniku obcowania z teatrem człowiek staje się pełniejszy, bardziej wrażliwy na sytuacje i losy ludzkie, głębiej zaangażowany w tworzenie rzeczywistości,
w której żyje i która warunkuje jego działalność”2.
Poznawanie teatru, jego rozumienie, przeżywanie i tworzenie pełni niezastąpioną rolę
w rozwoju osobowości dziecka3. Kontakt z teatrem przynosi wiele wymiernych korzyści, takich jak:
• przyjemność i dobra zabawa;
• możliwość zdobycia nowych doświadczeń, w szczególności empatii w stosunku do
głównego bohatera oglądanego bądź granego spektaklu;
• rozwijanie myślenia metaforycznego i zrozumienie treści symbolicznych;
• pobudzenie ekspresji twórczej;
• nabycie umiejętności polisensorycznego odbioru świata;
• oswajanie ze światem sztuki, rozbudzenie zainteresowania kulturą i wdrażanie w nią;
• oddziaływanie o charakterze terapeutycznym (przepracowanie emocji dziecka, gra
w teatrze jako element kształtowania charakteru, silnej woli, umiejętności pracy w zespole, w późniejszym okresie kształtowania tożsamości4.
pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Pedagogiki, Zakład
Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka.
1
D. Podgórska-Jachnik, Refleksje o teatrze osób niepełnosprawnych w kontekście ich edukacji, samorealizacji
i terapii, [w:] Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi, red. E. LubińskaKościółek, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, s. 115.
2
B. Suchodolski, Teatr i szkoła, „Scena” 1970, s. 7.
3
A. Asyngier-Kozieł, Teatr – dziecko – edukacja, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2003, nr 3, s. 119.
4
J. Matejczuk, Teatr inicjacyjny: dziecko najmłodsze jako odbiorca sztuki teatralnej – szanse i niebezpieczeństwa,
[w:] Dziecko i teatr w przestrzeni kultury. Świat w teatrze, red. M. Karsińska, G. Leszczyński, t. 2, Centrum Sztuki
*
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Teatr, oddziałując na osobowość dziecka, zaspokaja jego rozwojowe potrzeby: ekspresji, intelektualne, emocjonalne i estetyczne5. Henryka Witalewska wskazała na pięć –
wzajemnie przenikających się – funkcji wychowawczych teatru6:
1. Odradzająca – rozumiana jako „otwieranie” i „odkrywanie” człowieka. Jawi się tu aspekt
humanizujący, bowiem sztuka przenika do wnętrza człowieka, aby właściwie oddać charakter roli.
2. Moralno-polityczna – „pobudzająca sumienia” za pośrednictwem bohatera, barw, symboli, dźwięków, gestów. Oddziałują moralnie przez to, że dają radość, budzą smutek, nienawiść, rozczarowanie, wywołują ból, rozdrażnienie, przynoszą ulgę, zadowolenie, dostarczają wielu innych doznań
i wrażeń, których zasób i suma określa przekonanie człowieka o tym, co dobre, a co złe.
3. Ludyczna – rozumiana jako rozrywka i zabawa, czyli jest jedną z najistotniejszych potrzeb
wewnętrznych człowieka.
4. Integrująca – pojmowana jako całościowa percepcja oraz integracja osobowości – przywracanie człowiekowi zachwianej równowagi psychicznej, łagodzenie wewnętrznych konfliktów
i sprzeczności.
5. Intelektualna – związana jest z wpływem teatru na rozwój wyobraźni, abstrakcyjnego myślenia, umiejętności kojarzenia i syntetycznego ujmowania zjawisk.
Niezwykle istotnym obszarem oddziaływań pedagogicznych i ważnym dla działań
teatralnych są wzajemne interakcje uczestników, a zatem wspólną kategorią są relacje interpersonalne. Relacje te występują wówczas, gdy dziecko jest widzem, odbiorcą sztuki,
ale także aktorem wywołującym reakcje u publiczności. Występują również między uczestnikami grupy teatralnej. I tu jawi się nieodłączna funkcja integrująca teatru, skoncentrowana na poszukiwaniu wspólnych celów, porozumienia i dzielenia się teatralną przestrzenią.
Wielkim orędownikiem działań teatralnych dla dzieci i tworzonych przez dzieci był Jan Dorman7. Proponował on teatr bliski zabawie dramatycznej, dbał o obecność motywów zabawowych
w teatrze dziecięcym, wprowadzał folklor, odwoływał się do gier i znanych dzieciom zabaw8. Uważał,
że teatr dziecięcy jest formą wyżywania się dzieci, pomocą w realizowaniu postulatów wychowawczych szkoły, warsztatem pracy eksperymentalnej w poznawaniu psychiki dziecka9. Z kolei dziecięcy
instynkt teatralny, stanowiący swoisty sposób poznawania i asymilowania świata, jest najprostszą drogą do tworzenia teatru10. Dzieci w sposób bezpretensjonalny i naturalny podejmują zabawę w teatr.
Ekspresja teatralna – propozycje metodyczne
Jan Dorman wprowadził podział teatru dzieci na teatr ekspresji – tworzony przez
nie i teatr impresji – tworzony dla nich11. Spektakl tworzony przez dzieci poprzedzony jest
warsztatami ekspresji i edukacji teatralnej. Zajęcia teatralne obejmują: ćwiczenia dykcyjne
i kształtujące świadomość ciała, interpretację tekstów, zabawy fabularyzowane, gry i zabawy
Dziecka w Poznaniu, Poznań 2007, s. 143.
5
H. Witalewska, Teatr a człowiek współczesny, WSiP, Warszawa 1983, s. 14.
6
Ibidem, s. 30-35.
7
Zob.: J. Dorman, Zabawa dzieci w teatr, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1981.
8
M. Kielar-Turska, „…zobaczyć więcej, niż widać”: dziecko wobec zabawy dramatycznej i widowiska teatralnego,
[w:] Dziecko i teatr w przestrzeni kultury. Teatr w świecie, red. M. Karsińska, G. Leszczyński, op. cit., t. 1, s. 106.
9
Źródło informacji: http://www.dorman.e-teatr.pl/jan_dorman,biografia.html, dnia 16.08.2013.
10
E. Tomaszewska, Teatr dziecięcy a teatr dla dzieci – tradycja i współczesność, [w:] Wyrazić i odnaleźć siebie,
czyli o sztuce, ekspresji, edukacji i arteterapii, red. K. Krasoń, B. Mazepa-Domagała, Górnośląska Wyższa Szkoła
Pedagogiczna w Mysłowicach, Centrum Ekspresji Dziecięcej w Katowicach, Katowice – Mysłowice 2008, s. 142.
11
Źródło informacji: http://www.dorman.e-teatr.pl/jan_dorman,biografia.html, dnia 16.08.2013.
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dramowe oraz etiudy. Poniższe propozycje działań ukazują powiązanie ze sobą w teatrze
wszystkich rodzajów ekspresji twórczej. Znaczna część ćwiczeń stanowi pomysł twórców
i działaczy Bielskiego Towarzystwa Artystycznego „Teatr Grodzki”12. Ćwiczenia są materiałem inspirującym do pracy z dziećmi i młodzieżą. Oparte są w głównej mierze na wykorzystaniu potencjału energetycznego i kreacyjnego ciała i wychodzącego z niego ruchu. Ruch
pozwala na wyrażenie złożonych, ekspresywnych treści w sposób bardziej kompleksowy
i bezpośredni, niż można to uczynić przy pomocy mowy13.
ĆWICZENIA INICJUJĄCE
3 x JESTEM – runda wypowiedzi otwierająca spotkanie, stwarza możliwość poznania imion uczestników. Osoby siedzące w kole wypowiadają się po kolei, zgodnie ze
schematem:
JESTEM + imię (np. Jestem Ania)
JESTEM + pełniona rola (np. jestem bratem, jestem kolekcjonerem znaczków, jestem
mistrzem w strzelaniu z łuku itp.)
JESTEM + samopoczucie (np. jestem w dobrym nastroju, jestem zaciekawiony itp.).
IMPULSY
Ćwiczenie pobudza do działania. Uruchamia szybkość reagowania na przekazywane
impulsy ruchowe i dźwiękowe. Stanowi bazę do pracy na rytmie, wyznaczającym pracę
teatralną. Prezentujemy dwie odmiany impulsów:
a) Impuls głosowo-ruchowy
Uczestnicy ustawiają się w dwóch rzędach naprzeciwko siebie. Ważne jest, by liczba
uczestników była parzysta, w przeciwnym razie prowadzący zajmuje miejsce w szeregu.
Ustalamy, z której strony i od kogo inicjujemy impuls. Wytypowany uczestnik przyjmuje określoną pozycję ciała i przekazuje impuls w postaci ruchu i dźwięku do osoby stojącej naprzeciw. Zadaniem tej osoby jest odebranie impulsu adekwatnie do siły i szybkości,
z jaką poprzednik go nadał. Po odebraniu impulsu ten sam uczestnik przekazuje impuls do
osoby stojącej po skosie. Następnie impulsy przekazywane są zygzakiem, aż do ostatniej
osoby. Rolą ostatniego uczestnika w zabawie jest szybkie odebranie impulsu i jeszcze szybsze przesłanie informacji zwrotnej do osoby stojącej vis à vis. I znów impulsy przebiegają
zygzakiem w szybkim tempie.
b) Impuls „daję – biorę”
Ćwiczenie odbywa się na planie koła. Polega na przekazywaniu sobie impulsów w postaci
klaśnięcia w dłonie. Osoba rozpoczynająca zabawę zwraca się ciałem w stronę kolejnej osoby, nawiązuje kontakt wzrokowy i klaszcze w dłonie. Inicjator decyduje o kierunku ruchu w prawo lub
lewo. Uczestnik odbierający impuls podtrzymuje kontakt wzrokowy także klaszcząc w dłonie i w
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” zostało założone w roku 1999 w Bielsku-Białej
z inicjatywy grupy entuzjastów: artystów i edukatorów. BSA „Teatr Grodzki” prowadzi programy edukacyjne
i artystyczne dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, osób niepełnosprawnych, ofiar uzależnień, osób
starszych i innych grup potrzebujących wsparcia.
Źródło informacji: http://www.teatrgrodzki.pl, dnia 15.03.2012.
13
Za: P. Trzewikowska-Knieć, Formy i funkcje współczesnego teatru tańca tworzonego dla dzieci i przez dzieci,
[w:] Dziecko i teatr w przestrzeni kultury…, op. cit., t. 2, s. 64.
12
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taki sam sposób, przez klaśnięcie, daje pobudzenie kolejnej osobie. Należy zwrócić uwagę na tempo, w jakim wykonywane są klaśnięcia. Uczestnicy muszą być czujni na przyspieszenia i osłabienia
siły klaśnięć. Jeśli wyczują zmianę jakości, koniecznie powinni się do niej zastosować.
Zabawa uczy pracy na tempie i rytmie, współpracy oraz wzajemnego obserwowania
i wsłuchiwania się. W grupie zaawansowanej można prowadzić ćwiczenie z zamkniętymi
oczami. Wówczas bardzo wyraźnie można usłyszeć rytm. Jest to także dobre przygotowanie
do improwizacji muzycznej.
POZDROWIENIA NA 100 SPOSOBÓW14
Dotyczy pracy w parach. Zadaniem uczestników jest znalezienie najróżniejszych
sposobów witania się i pozdrawiania partnera. Ćwiczenie można rozpocząć od tradycyjnego podania ręki lub innych konwencjonalnych gestów – ukłonów, dygów, salutowania itd.
Następnie uczestnicy wymyślają coraz bardziej oryginalne i nietypowe powitania – łokciami, nosami, stopami, plecami itp. Mogą to być całe sekwencje i układy ruchowe. Na koniec
prowadzący zabawę może urządzić konkurs na najciekawsze, najzabawniejsze powitanie.
ĆWICZENIA ODDECHOWE
WPRAWKI RUCHOWE I ODDECHOWE
Pomagają w zredukowaniu napięcia, usprawniają aparat mowy i przygotowują ciało do pracy:
INDIANIN – uczestnicy poruszają się w prawo na planie koła. Pochylają się lekko do
przodu i przeskakują z nogi na nogę, wypowiadając samogłoskę „A” i imitując odgłosy indiańskie: „AAAA…AAAA…AAA…”. Ćwiczenie wymaga właściwego nabierania powietrza.
MIŚ – uczestnicy stają na planie koła, rozluźniają mięśnie brzucha. Ręce masują delikatnie brzuch, a usta wypowiadają głośno „MMMMMMMMMMMM…”. Należy zwrócić
uwagę na prawidłowe przerwy na nabranie powietrza.
WSPINACZKA
Uczestnicy kucają, ręce wykonują gest dotykania szyby. Wspinają się podążając
wzrokiem za ruchami dłoni. Ręce pociągają za sobą resztę ciała, wyciągają je mocno w górę.
W górze jest magiczna, magnetyczna kula, która przyciąga i naciąga mocno całe ciało. Należy wytrzymać 5 sekund, następnie wykonujemy opad w dół jak wierzba płacząca.
Uczestnicy ponownie kucają. Tym razem ręce zaciskają się na wyimaginowanej drabinie. Następuje wpinanie się po szczeblach. Gdy już ciało będzie wyciągnięte, uczestnicy
zaczepiają ręce nad głową, wspinają się na palce. Zawieszeni na wyimaginowanym drążku
wykonują ruchy bujania do przodu i do tyłu.
Z pozycji stojącej uczestnicy przechodzą do lekkiego skłonu, wyciągają ręce do
przodu, pochylają się. Prowadzący mówi żartobliwie, że „pomagamy sąsiadowi pchać
szafę”. Na zakończenie uczestnicy wykonują wydech połączony z głębokim skłonem jak
wierzba płacząca.

M. Schejbal, Pokażę Ci świat. Ćwiczenia, zabawy, etiudy teatralne, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr
Grodzki, Bielsko-Biała 2002, s. 23.
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KARTKA PAPIERU I PIÓRKO
Wykorzystanie kartki papieru oraz piórka również pozwala na usprawnienie aparatu
oddechowego.
KARTKA – każdy uczestnik otrzymuje kartkę, którą przykłada do ściany, podtrzymując
początkowo dłońmi. Gdy nabierze w płuca powietrza, odrywa dłonie i intensywnie, wydychając, podtrzymuje kartkę na ścianie. Nie można pozwolić, aby kartka osunęła się na podłogę.
PIÓRKO – prowadzący rozdaje kolorowe piórka. Uczestnicy podrzucają piórka do
góry i mocno dmuchają, podtrzymując je w górze. Jednocześnie także poruszają się w rytm
muzyki. W rezultacie powstaje taniec z piórkiem.
ĆWICZENIA WZMAGAJĄCE KONCENTRACJĘ
PIŁKI15
Zabawa wymaga podzielności uwagi i uważnego podawania piłek, wzmacnia działanie
zespołowe. Jedyne potrzebne rekwizyty to piłki, na przykład terapeutyczne (są miękkie i nie zagrażają bezpieczeństwu) lub papierowe kule oklejone taśmą. Uczestnicy stoją w kole. Na początku ich zadaniem jest rzucanie piłki tak, aby każdy otrzymał i odrzucił ją tylko raz, by ustalić
porządek rzutów. Każdy ma więc do zapamiętania tylko dwie rzeczy – od kogo dostał i do kogo
rzucił piłkę, zawsze będą to te same osoby. Przy rzucaniu piłki wymieniamy imię osoby, do której
rzucamy. Wzmaga to czujność na zbliżający się rzut. Prowadzący rzuca piłkę jako pierwszy i odbiera ją jako ostatni. Rozpoczyna się właściwa część zabawy, piłka wędruje wytyczonym torem.
Po chwili prowadzący wprowadza coraz większą ilość piłek. Ostatecznie piłek jest tyle, ile osób
w grupie. Piłki krzyżują się w powietrzu, ustala się rytm podań i rzutów.
WARIANT TRUDNIEJSZY
Kiedy grupa osiągnie sprawność w wykonywaniu ćwiczenia, prowadzący przerywa zabawę
i zarządza zmianę miejsc – wszyscy uczestnicy poruszają się po całej sali w różnych kierunkach.
PUNKTY NA SUFICIE16
Ćwiczenie wykonywane jest równocześnie przez wszystkich uczestników – w indywidualnym rytmie. Każdy z ćwiczących wybiera jakiś punkt na suficie. Wskazuje ten
punkt palcem i koncentruje na nim wzrok – nie może go stracić z oczu ani na chwilę. Następnie wykonuje szereg ruchów – od powolnych i oszczędnych do coraz bardziej dynamicznych, pełnych ekspresji, tanecznych, akrobatycznych. Chodzi o pełne uruchomienie
i rozluźnienie ciała, wyzwolenie energii, przy jednoczesnej koncentracji uwagi. Ćwiczeniu może towarzyszyć muzyka. W grupie osób, które mają kłopoty z ekspresją ruchową,
są nieśmiałe i stremowane, ćwiczącym warto zwrócić uwagę na to, że nikt na nich nie patrzy, że wszyscy działają równocześnie i mają wzrok skupiony w jednym punkcie.
KONTAKT WZROKOWY17
Uczestnicy poruszają się po całej sali, chodząc w różnych kierunkach. Jeśli dwie osoby nawiążą ze sobą kontakt wzrokowy, muszą go za wszelką cenę utrzymać – nie przerywa15
16
17

Ibidem, s. 55.
Ibidem, s. 8.
Ibidem, s. 12.
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jąc ruchu, maszerując we własnym rytmie – aż do zatrzymania zabawy przez prowadzącego.
Ćwiczenie można wykonywać w różnych wariantach, z towarzyszeniem muzyki, z określeniem sposobu poruszania się, np. utrzymujemy kontakt wzrokowy, nieustannie uciekając,
tańcząc, chodząc na czworakach, podskakując itd.
TRZY KROKI DO TYŁU18
Ćwiczenie w parach. Każda para ma wokół siebie niewielką wolną przestrzeń. Wszyscy
uczestnicy podają sobie w parach ręce i zamykają oczy. Na hasło prowadzącego rozłączają dłonie
i robią trzy kroki w tył – z ręką wciąż wyciągniętą do przodu. Zatrzymują się, a następnie próbują
wrócić do pozycji wyjściowej tak, by ich ręce ponownie się złączyły. To samo ćwiczenie wykonują, zaczynając od objęcia partnera. Na hasło prowadzącego rozluźniają uścisk i cofają się, utrzymując ramiona wzniesione do góry. Potem próba powrotu. W grupowym wariancie ćwiczenia
wszyscy uczestnicy stoją w kole z jedną ręką wyciągniętą do przodu tak, by stykały się ich palce.
Z zamkniętymi oczami odchodzą do tyłu, a następnie próbują trafić dłońmi w to samo miejsce.
JAK WYGLĄDAM?19
Dwie osoby – lider i jego partner stoją na środku sali. Tylko lider będzie miał w trakcie
ćwiczenia otwarte oczy. Wszyscy pozostali rozpraszają się po całym pomieszczeniu tak, by
każdy miał wokół siebie wolną przestrzeń i zamykają oczy. Lider przybiera jakąś wyszukaną pozę, np. przykuca, chwytając lewą stopę prawą dłonią, a kciuk prawej ręki przykładając
do karku. Albo przyklęka, jedną nogę wyciąga do tyłu, jednym uchem dotyka podłogi, ręce
krzyżuje pod brzuchem. Skomplikowanie pozy zależy od fantazji i sprawności fizycznej ćwiczącego. Warto wziąć pod uwagę, że w wybranej pozie trzeba będzie wytrwać przez dłuższą
chwilę. Ułożenie ciała lidera bada dotykiem jego partner (który oczywiście też ma zamknięte
oczy). Następnie przekazuje pozostałym uczestnikom zabawy jak najdokładniejsze instrukcje:
co kolejno powinni zrobić, by przyjąć taką samą postawę, jaką wybrał lider. Zanim ćwiczący
będą mogli otworzyć oczy, lider musi się upewnić, czy wszyscy precyzyjnie wykonali zadanie.
MASZYNA
To praca zbiorowa wykorzystująca głos i ruch. Jedna osoba rozpoczyna, wychodzi na
środek i prezentuje jakiś ruch z dźwiękiem, który towarzyszy jej przez cały czas. Dołączają
się kolejne osoby. Efektem końcowym jest maszyna. Uczestnicy podają możliwości jej zastosowania.
POMNIK20
Wszyscy uczestnicy siedzą w kole. Prowadzący prosi, aby któraś z osób stanęła na
środku i przybrała wymyśloną przez siebie pozę, w której zastygnie jak posąg. Pozostali
uczestnicy nadają kreacji tytuł. Kolejna osoba włącza się w budowanie figury i dodaje do
istniejącego już pomnika własną pozę. Zabawa trwa do momentu, kiedy powstanie rzeźba
złożona ze wszystkich uczestników. Nowemu posągowi cała grupa nadaje nową nazwę.
18
19
20

Ibidem, s. 36.
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CO SIĘ ZMIENIŁO?21
Ćwiczenie w zmieniających się parach, które rozwija spostrzegawczość i kreatywność. Uczestnicy zabawy ustawiają się naprzeciwko siebie w dwóch szeregach. Obserwują
swojego partnera, starają się zapamiętać jak najwięcej szczegółów w jego wyglądzie. Na sygnał dany przez prowadzącego odwracają się do siebie plecami i zmieniają dwa szczegóły
w swoim ubraniu. Powinna być to zmiana niewielka, np. rozpuszczenie/spięcie włosów, rozwiązanie sznurówki, przepięcie zegarka. Na znak prowadzącego, pary przyglądają się sobie
i wskazują na zmienione elementy. Następnie uczestnicy zmieniają się w parach poprzez
przesuniecie się o jedną osobę. Na kolejny sygnał prowadzącego ćwiczący zmieniają więcej
elementów, lecz nie wracają do pozycji wyjściowej. Raz wprowadzana zmiana jest nieodwracalna na czas ćwiczenia i należy poszukiwać innych rozwiązań. Efektem ćwiczenia jest
odmienny, często szalony i zabawny wygląd wszystkich uczestników.
TANIEC PRZEBIERANIEC
To projektowanie foliowych kreacji. Uczestnicy wydzierają po kawałku folii malarskiej. Wymyślają strój, któremu nadają określoną rolę, np. peleryna dla czarnoksiężnika.
Każdy uczestnik przybiera pozę charakterystyczną dla danej postaci. Wszyscy wykonują
wspólny taniec do żywiołowej muzyki.
ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA I PLASTYKĘ RUCHÓW
BRAZYLIJSKI HIPNOTYZER22
Ćwiczenie do muzyki. Uczestnicy dobierają się w pary i dzielą na A i B. Jedna z osób
w każdej parze jest hipnotyzerem, a druga – hipnotyzowanym. Hipnotyzer wyciąga przed
siebie rękę. Hipnotyzowany skupia swój wzrok na wnętrzu dłoni partnera. Na hasło prowadzącego pary zaczynają się poruszać po całej sali. Hipnotyzer wykonuje dłonią
szereg ruchów, prowadząc – jakby na niewidzialnej nitce – hipnotyzowanego, który
cały czas stara się utrzymać taką samą odległość pomiędzy swoją twarzą a prowadzącą go
ręką i wiernie za nią podążać.
WARIANT TRUDNIEJSZY stanowi „hipnoza grupowa”. To ćwiczenie w trójkach,
kiedy każda z osób równocześnie prowadzi jednego z partnerów i sama jest prowadzona
przez trzeciego uczestnika. Można także ustalić powiązania między wszystkimi uczestnikami, kiedy hipnotyzujemy i jesteśmy hipnotyzowani. Druga wersja sprawdza się w grupach
dzieci starszych, młodzieży i dorosłych.
TUNEL Z PRZESZKODAMI23
Każdy uczestnik zabawy znajduje dla siebie wolną przestrzeń na odległość kilku kroków. W wyobraźni zabudowuje tę przestrzeń – wyimaginowany tunel – wszelkimi możliwymi przeszkodami, które ograniczają mu swobodę ruchów: zwieszają się z góry, wyrastają
Ibidem, s. 29.
Podobnym ćwiczeniem jest „Czarodziejska dłoń” z książki M. Schejbal, Pokażę Ci świat. Ćwiczenia, zabawy…,
op. cit., s. 46.
23
M. Schejbal, Pokażę Ci świat. Ćwiczenia, zabawy…, op. cit., s. 8.
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z podłogi, zmuszają do wciągnięcia brzucha, czołgania się, pełzania, przyklęknięcia i wykonania całej serii skomplikowanych działań, ewolucji ruchowych i „wygibasów”. Zadanie
polega na przejściu przez tunel i pokonaniu wszystkich przeszkód. Podczas wykonywania
ćwiczenia nie można się spieszyć, ważne jest, by uruchomić wyobraźnię i rzeczywiście „zobaczyć” konkretną przestrzeń, zmusić ciało do precyzyjnego ruchu. Dobrze byłoby „zmieścić” jak najwięcej przeszkód na niewielkiej przestrzeni.
JABŁKO NA GAŁĘZI24
Uczestnicy znajdują dla siebie dogodne miejsce w sali i ćwiczą indywidualnie,
we własnym rytmie. Prowadzący wyznacza kolejne zadania – ich celem jest wykonanie szeregu dynamicznych, rozluźniających ruchów, angażujących całe ciało.
Propozycje zadań ruchowych:
1. Na najwyższej gałęzi drzewa nad naszą głową wisi jedno jabłko, próbujemy je zerwać.
2. Przez pomyłkę rozdeptaliśmy mrowisko, atakują nas mrówki, wędrują po całym naszym ciele.
3. Napada na nas rój os, jest ich coraz więcej, próbujemy przed nimi uciec.
4. Jesteśmy na pustyni, z nieba, co dwie minuty spada jedna jedyna kropla wody, próbujemy pochwycić ją językiem.
KARTKA PAPIERU25
1. Wszyscy uczestnicy zabawy stoją naprzeciwko prowadzącego. Prowadzący trzyma
w ręku kartkę papieru – w pozycji pionowej. Będzie nią wykonywał szereg ruchów,
np. zagięcie jednego rogu, obrót w powietrzu, złożenie na pół, potrząsanie, położenie
w pozycji poziomej, potarganie. Zadaniem uczestników jest znalezienie takiego ruchu
ciała, który odpowiada ruchowi kartki. Ćwiczenie angażuje ciało, pobudza wyobraźnię.
2. Wszystkim uczestnikom rozdajemy białe kartki. Umieszczamy je między dłońmi
i klaszczemy, jednocześnie poruszając się po sali. Kartka nie może spaść na podłogę!
WĘDRUJĄCY KLEJ26
Ćwiczenie w parach. Prowadzący zabawę wyjaśnia zasady ćwiczenia. Wyobraźmy
sobie, że po sali krążą lepkie, klejące kule. Docierają do każdej pary i najpierw sklejają czoła
ćwiczących, wprawiając ich jednocześnie w ruch. Po chwili klej spływa na ucho, potem na
tył głowy, szyję, ramiona itd. W zabawie chodzi o to, by – nie przerywając ruchu – płynnie
zmieniać miejsca „sklejenia” i ani na chwilę nie tracić kontaktu z partnerem.
TRZY NOSY I DWIE PIĘTY27
Ćwiczenie sprawdza się najlepiej w dużych, wieloosobowych grupach. Wszyscy
uczestnicy zabawy poruszają się po całej sali, maszerując w różnych kierunkach. Na komendy prowadzącego łączą się w podgrupy – podając sobie ręce – odpowiednio do hasła,
np. w pary – na komendę „dwa”, w czwórki – na komendę „cztery” itd. Akcje łączenia się
w podgrupy przedzielają sekwencje wędrowania po sali. Osoby, które w kolejnych akcjach
24
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nie zmieszczą się w żadnej podgrupie, wypadają z gry. Prowadzący może wprowadzać również inne komendy, np. „trzy nosy i dwie pięty” albo „pięć kolan”, określając sposób połączenia osób w każdej podgrupie.
LUDZIE DO LUDZI
Uczestnicy maszerują swobodnie po sali. Prowadzący mówi: Ludzie chodzą, maszerują, na spotkanie oczekują. Na hasło „ludzie do ludzi” dobierają się w pary i reagują na serię
komend od prowadzącego, np. prawa dłoń do prawej dłoni, kolana do kolan, ucho do ucha.
Nie odrywają raz przyłożonych części ciała. W efekcie powstaje rzeźba z dwóch ciał. Zabawa powtarzana jest kilkakrotnie, aby uczestnicy mieli możliwość poznawania się w ruchu
i współdziałaniu.
OLBRZYMY
Ćwiczenie związane z analizą ruchu, trenuje świadomość ciała i wyobrażenie ciężaru.
Uczestnicy dobierają się w pary, stają naprzeciw siebie. Wyobrażają sobie, że pomiędzy nimi
leży gigantyczny głaz. Jeden z olbrzymów podnosi go i rzuca do drugiego olbrzyma. Rzutowi towarzyszy dźwięk oraz odpowiednia plastyka ruchu ciała dopasowana do wyobrażonego ciężaru i wielkości kamienia.
TYGRYS I ANTYLOPA
Ćwiczenie wymaga koncentracji i opanowania ciała. Uczestnicy pracują w parach.
Jedna osoba z pary jest tygrysem, druga antylopą. Na znak prowadzącego zaczyna się
ucieczka antylopy i gonitwa tygrysa. Odbywa się to jednak w zwolnionym tempie. Tygrys
nie może dotknąć i złapać swojej ofiary.
ĆWICZENIA EKSPRESJI GŁOSU I RUCHU
GŁOSY
Wszyscy uczestnicy kładą się na podłodze, głowami do środka, głowy wyznaczają plan koła. Prowadzący wydobywa z siebie odgłos, np. hop hop. Każda następna osoba
powtarza ten dźwięk. Jeśli minie jedna kolejka, dźwięk wydaje następna osoba. Ćwiczenie
ma swój kres, jeśli zakończą pracę wszystkie osoby w kole. Zabawa pozwala na wydobycie
potencjału drzemiącego w głosie, nie krępuje uczestników, gdyż nikt nie patrzy na siebie,
wszyscy mają wzrok skierowany na sufit.
ZWIERZĘCE SYGNAŁY28
Ćwiczenie dla większej grupy osób. Uczestnicy zabawy stoją w szerokim kręgu, mają
zamknięte oczy. Prowadzący szeptem, „na ucho”, przekazuje im po kolei, jakie zwierzę mają
za chwilę naśladować swoim głosem. Kiedy pada hasło do rozpoczęcia zabawy, wszyscy
– zgodnie z przekazaną przez prowadzącego wskazówką – zaczynają naśladować głosy
przypisanych sobie zwierząt, chodząc po całej sali. Nadal mają zamknięte oczy, a ich zadaniem jest utworzyć cztery grupy złożone z takich samych zwierząt. Dla zachowania bezpieczeństwa ćwiczący powinni mieć ręce wyciągnięte do przodu w czasie poruszania się
28

Ibidem, s. 39.

34

Aleksandra Pyrzyk-Kuta

z zamkniętymi oczami. Kiedy wszyscy znajdą się we właściwej drużynie, prowadzący zarządza koncert zwierzęcych głosów. Po kolei prezentują się wszystkie drużyny i dopiero wtedy
uczestnicy otwierają oczy.
INTERPRETACJA ODGŁOSÓW29
Ćwiczenie wykonywane jest w czteroosobowych zespołach. W każdej grupie jedna
osoba wypowiada słowa, zdania, artykułuje dźwięki – może to być jakiś wymyślony na poczekaniu język, opowieść bez logicznego sensu, złożona z samych tylko sygnałów dźwiękowych. Druga osoba porusza się – intuicyjnie i spontanicznie – w rytm wypowiadanych słów,
a trzecia i czwarta stają się jej cieniem.
RAZ, DWA, TRZY30
Ćwiczenie w parach. Uczestnicy zabawy stoją naprzeciwko siebie w parach, patrzą sobie w oczy. W pierwszym etapie ćwiczenia ich zadanie polega na liczeniu od jeden do trzech. Jeśli przyjmiemy, że jedna osoba w parze to „X”, a druga „Y”, porządek liczenia jest następujący: „X” – jeden, „Y” – dwa, „X” – trzy, „Y” – jeden, „X” – dwa, itd.
Chodzi o utrzymanie tempa, o swoisty automatyzm i płynność liczenia, poddanie się rytmowi. W pewnym momencie prowadzący ćwiczenie daje sygnał do zmiany. Zamiast słowa
„jeden” wprowadzamy jakiś gest albo krótkie działanie, np. klaśnięcie, tupnięcie, podskok,
wymach ramion, obrót itp. Uczestnicy sami wymyślają działanie. Teraz porządek liczenia
wygląda tak: „X”, np. klaśnięcie, „Y” – dwa, „X” – trzy, „Y” – klaśnięcie, „X” – dwa itd. W następnej zmianie – na sygnał prowadzącego – słowo „dwa” zastępujemy kolejnym, nowym
działaniem, a po chwili także zamiast „trzy” pojawia się jeszcze inny ruchowy lub mimiczny
ekwiwalent. Jeśli uczestnicy zabawy opanują bezbłędnie rytmiczny porządek „liczenia” bez
słów, mogą pokonać drogę wstecz, kolejno zastępując gesty i ruchy wyrazami.
DŹWIĘK I GEST31
Prowadzący dzieli uczestników na kilkuosobowe grupy. Każda będzie miała do wykonania to samo zadanie składające się z trzech etapów.
1. Znalezienie trzech różnych dźwięków – mogą to być słowa, frazy melodii, onomatopeje itp. Przećwiczenie synchronicznego, równoczesnego artykułowania dźwięków przez
wszystkie osoby w grupie.
2. Znalezienie trzech gestów bądź prostych sekwencji ruchowych odpowiadających
trzem wybranym wcześniej dźwiękom. Przećwiczenie grupowego, zsynchronizowanego
wykonania równocześnie dźwięków i gestów.
3. Przećwiczenie wykonania samych tylko gestów wspólnie przez całą grupę.
W zabawie chodzi o uzyskanie efektu doskonałego zgrania wypowiedzi i działania
osób ćwiczących w jednej grupie, a także o precyzję i dokładność. Kiedy wszystkie grupy
są gotowe, kolejno prezentują rezultaty swoich prób. Prowadzący może wprowadzić zasadę
konkursu – wygrywa ta grupa, która osiągnie najdoskonalszy efekt zespołowego działania.
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PROPOZYCJA NA ZAKOŃCZENIE
PRZYSTANEK AUTOBUSOWY32
Prowadzący opisuje uczestnikom kolejne fazy aranżowanej sytuacji. Wyobraźmy sobie, że stoimy na przystanku autobusowym. Jest bardzo zimno, dookoła leży śnieg. Czekamy na spóźniony autobus. Zniecierpliwieni zaczynamy masować zmarznięte ręce, twarz,
nos, policzki, uszy, a następnie ramiona, nogi. Rozglądamy się dookoła i spostrzegamy, że
inne osoby na przystanku także wykonują przedziwne ruchy. Ośmieleni tym faktem powoli
pomagamy osobie stojącej obok rozgrzewać ramiona, potem kolejne partie ciała. Wykonując coraz szybsze ruchy, rozgrzewamy ciała pozostałych osób stojących na przystanku. Po
chwili tworzymy jeden wielki „cieplarniany twór”. Podjeżdża autobus, wsiadamy do niego,
zajmujemy miejsca, autobus rusza. Każdy pasażer mówi „ciepłe słowo” osobie podróżującej
obok.

Podsumowanie
Uprawianie sztuki teatralnej to twórcze zajęcie, bogactwo przeżyć i czynnik determinujący zachowanie psychicznej równowagi, środek edukacji dzieci i młodzieży33. Teatr
inspiruje do działań kreacyjnych, pomaga w rozwoju, w rozumieniu świata i innych ludzi34,
dlatego też dedykowany jest – w odpowiedniej formie – każdemu, niezależnie od wieku
i stopnia sprawności fizycznej czy intelektualnej.
Działania teatralne stanowią okazję do spontanicznego wyrażania siebie, nawiązywania twórczych relacji i dzielenia się radością. Uczą, bawią, motywują i rozwijają, zatem powinniśmy je wprowadzać do wszystkich działań, których celem jest pobudzenie do
twórczości, życiowej aktywności oraz usprawnienie ciała, a także nauka wyrażenia emocji
i wzbogacanie wiedzy o sobie i świecie.
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ROZWIJAJĄCE WALORY TEATRU – INSPIRACJE METODYCZNE
Słowa kluczowe: funkcje teatru, działania teatralne, świadomość ciała, plastyka ruchu
Streszczenie: Działania teatralne stają się współcześnie nieodłącznym elementem edukacji, wychowania i terapii. Artykuł ukazuje funkcje teatru oraz wyodrębnia sfery: ruchową, społeczną, emocjonalną i poznawczą, w których ćwiczenia teatralne kształtują określone dyspozycje i stymulują rozwój.
W części metodycznej zaproponowano ćwiczenia kształtujące świadomość ciała, plastykę ruchu,
kreatywność. Poprzez interakcje uczestników następuje integracja oraz kształtują się kompetencje
społeczne. Opisane działania teatralne dedykowane są zarówno dzieciom harmonijnie rozwijającym
się, zdolnym artystycznie, jak i dzieciom z deficytami rozwojowymi w sferze intelektualnej, motorycznej czy w sferze mowy.
DEVELOPING QUALITIES OF THEATRE – METHODICAL INSPIRATIONS
Key words: functions of theatre, theatre activities, body consciousness, plasticity of stage movement
Summary: Nowadays theatre activities are becoming inseparable part of education, upbringing and
therapy. The article shows functions of theater and points out spheres among which some skills are
shaped: motor, social, emotional and cognitive. In the methodical part of the article develop consciousness of body and plasticity of the stage movement, creativity. These activities support integration and shaping social skills. Theatre activities described in the article are dedicated to both – children who grow up harmoniously, artistically inclined and those with developmental disabilities in
the intellectual, motor and linguistic sphere.

Monika Zdolska*

MUTYZM WIEKU DZIECIĘCEGO NA PODSTAWIE
DOŚWIADCZEŃ WŁASNYCH
Mowa jako zdolność porozumiewania się we współczesnym świecie jest jedną z najważniejszych cech charakteryzujących każdego człowieka. Jest ona niezbędna do prawidłowego kontaktu
z drugą osobą, do zaspokajania podstawowych potrzeb społecznych, do prawidłowego rozwoju.
Istotą mowy jest przekaz oraz odbiór informacji. Jeśli jedna z tych sfer zostaje zaburzona
lub działa niesprawnie, rozkwit innych sfer osobowości może również zostać zachwiany.
Zdolność językowego porozumiewania się należy do cech nabytych, a specyficznych tylko dla gatunku Homo. Mówienie, słuchanie tego, co mówią inni, czytanie, pisanie stanowią codzienne i powszechne formy aktywności każdego człowieka1.
Irena Styczek pisze: „ Mowa jest dźwiękowym porozumiewaniem się ludzi (…) jest
procesem jednolitym, ale zależnie od aspektu badań można wyodrębnić czynność nadawania
mowy i czynności odbioru mowy oraz wytwór mówienia i rozumienia, czyli tekst”2.
Zaburzenia mowy bardzo często występują u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Są one spowodowane wieloma bodźcami oraz występują w różnych fazach rozwoju. Nieprawidłowości w komunikacji dziecięcej przejawiają się w różnorodny sposób oraz mają heterogeniczny stopień nasilenia. Jeśli rozwój mowy jest nieprawidłowy, można zauważyć również nieregularności w wymowie, które prowadzą do wycofania społecznego.
Jednym z wielu zaburzeń mowy wieku dziecięcego jest mutyzm, który Józef Surowaniec definiuje jako „uporczywe milczenie w następstwie urazu psychicznego , brak mowy, brak stymulacji
do posługiwania się mową przy zachowaniu rozumienia mowy; ustanie porozumiewania się z otoczeniem; zniekształcenie substancji języka na płaszczyźnie segmentalnej lub suprasegmentalnej”3 .
Bardzo często brak doświadczenia i dostępu do specjalistycznej literatury nie pozwala
nauczycielom rozpoznać i zrozumieć tę formę zaburzenia mowy u dzieci. Dzieci te charakteryzuje lękliwość, postawa wycofująca z życia społecznego, niedojrzałość emocjonalna. Jednakże
zachowanie dzieci jest dwojakie, w zależności od okoliczności, w jakich się znajdują.
Dziecko przejawiające cechy mutyzmu poza domem zachowuje się zwyczajnie, toteż rodzice często nie potrafią zauważyć problemu i trudno im uwierzyć w pojawienie się go w funkcjonowaniu przedszkolnym lub szkolnym.
Zaniepokojony wychowawca, rozmawiając z rodzicami, często słyszy, „ale z niego straszny gaduła w domu”, „trochę się wstydzi, ale z tego wyrośnie”. Nieprawidłowe rozpoznanie mutyzmu lub brak rozpoznania prowadzi do zahamowań w rozwoju społecznym oraz w zdolności
radzenia sobie i przezwyciężania lęku. W literaturze specjalistycznej do wyrażenia tego rodzaju
zaburzenia stosowane są dwa terminy: „mutyzm funkcjonalny” oraz „mutyzm organiczny”.
Mutyzm funkcjonalny rozpoznajemy wtedy, gdy nie ma zaburzeń w budowie i funkcjonowaniu aparatu mowy oraz gdy wyeliminujemy dysfunkcję mózgową. Możemy tutaj również dołą*

nauczyciel wychowania przedszkolnego. Pracuje w Przedszkolu nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach.
M. Maruszewski, Mowa a mózg. Zagadnienia neuropsychologiczne, Warszawa 1970, s. 7-8.
2
I. Styczek, Logopedia,Warszawa 1979, s. 25.
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J. Surowaniec, Słownik terminów logopedycznych, Kraków 1992, s. 143.
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czyć czynniki zewnętrzne, na które składają się relacje rodzinne w postaci nieprawidłowej budowy
rodziny oraz błędów wychowawczych, powtarzających się sytuacji stresowych w środowisku rodzinnym. Dziecko, u którego stwierdzono ten rodzaj mutyzmu, dysponuje powszechną niechęcią
do mówienia. Jego wypowiedzi są ograniczone do minimum lub następuje ich całkowity zanik.
Mutyzm funkcjonalny można podzielić na dwa rodzaje: mutyzm selektywny (sytuacyjny,
wybiórczy) i mutyzm całkowity. W 1934 to M. Tramer, szwajcarski psychiatra, wprowadził
obowiązujący do dziś termin „mutyzm wybiórczy”4.
Przy mutyzmie selektywnym dziecko rozmawia tylko z niektórymi osobami, samo wybiera
osoby, z którymi nawiązuje kontakt, w obecności których czuje się bezpiecznie. Często jest to mutyzm
pojawiający się w początkowym okresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej. Kiedy dziecko oswoi się z nową sytuacją, stresogenną dla niego we wcześniejszym okresie, zaczyna normalnie
rozmawiać i nawiązywać kontakty z otoczeniem. Podczas trwania okresu wywołującego brak komunikacji językowej u dziecka jego rozumowanie jest zazwyczaj składne, poprawne i logiczne.Takie
dziecko może udzielać odpowiedzi pisemnych w formie piktogramów, gestów oraz komunikacji niewerbalnej. Niewłaściwe nastawienie otoczenia do dziecka z mutyzmem selektywnym prowadzi do
zachowań powodujących dodatkowe zaburzenia emocjonalne w formie postaw wycofujących się.
Mutyzm całkowity określany też mianem „mutyzmu histerycznego” różni się od mutyzmu selektywnego tym, iż dziecko nie mówi absolutnie nic w żadnej sytuacji. Pojawiają się
krzyki, szept bezdźwięczny. Często niemożliwe jest znalezienie przyczyny takiego zachowania
dziecka, ponieważ ma ono charakter psychogenny. Związane to jest często z domem rodzinnym
oraz brakiem współpracy i szczerości ze strony opiekunów w stosunku do wychowawców czy
też terapeutów. Dziecko często wybiera taką formę obronną przed konfliktami rodzinnymi. Wymagana jest tutaj terapia logopedyczna oraz często kliniczna, jeśli dziecku towarzyszą psychozy.
Mutyzm organiczny objawowo jest podobny do mutyzmu selektywnego. Może występować w postaci uszkodzeń organów mowy lub też uszkodzeń mózgu. Często wymagane jest
leczenie laryngologiczne nieprawidłowo zbudowanych narządów mowy, albowiem terapia logopedyczna może nie przynosić zamierzonych efektów.
Każdą dysfunkcję należy poddać stosunkowo wcześnie terapii, aby nie doszło do trwałych uszkodzeń i wycofania społecznego.
Terapia mutyzmu selektywnego jest rozgraniczona na dwa rodzaje. Pierwszym rodzajem jest
eliminacja objawów, natomiast drugim eliminacja niekorzystnych czynników zewnętrznych, zwłaszcza tych z najbliższego środowiska rodzinnego. Aby skutecznie pomóc dziecku, należy nawiązać ścisłą
współpracę z terapeutami oraz domem rodzinnym dziecka. Takie działania są wielowymiarowe i kilkuetapowe. Istnieje wiele czynników, które nie sprzyjają poprawie komunikacji językowej u dzieci ze
stwierdzonym mutyzmem. Mutyzm nie blokuje naturalnej stymulacji umysłu ani nabywania języka.
Czynnikami wpływającymi na zachowania niepożądane spotykane w środowisku rodzinnym dziecka, są między innymi: wyręczanie go w mówieniu, ubogie życie towarzyskie, społeczne rodziców,
powierzchowna akceptacja odmienności dziecka czy też zmuszanie do mówienia w sytuacji stresującej dla dziecka. Pedagodzy i wychowawcy równie często jak rodzina popełniają błędy polegające na
utrzymywaniu się braku mówienia, są to: zachęcanie czy też przymuszanie dziecka do wypowiedzi na
forum grupy – klasy, oczekiwanie rówieśników na wypowiedź, znaczna liczba odbiorców5.
A. Kołakowski, M. Liwska, T. Wolańczyk, Psychiatria polska. Mutyzm wybiórczy u dzieci – przegląd
piśmiennictwa, 1996, s. 233.
5
A. Herzyk, Afazja i mutyzm dziecięcy. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii, Lublin 1992.
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W mojej dotychczasowej praktyce nauczycielskiej spotkałam się z dwoma przypadkami
dziewczynek, które przejawiają wysoce prawdopodobne objawy mutyzmu wybiórczego. Przedstawię jeden z nich.
Emilia (lat 6) do przedszkola trafiła w wieku 4 lat. Rodzina pełna, jedna starsza siostra, dobre warunki bytowe. Dziewczynka sprawiała wrażenie bardzo kruchej i delikatnej, wręcz wystraszonej. Jej rozwój fizyczny był prawidłowy, ruchy i gesty sprawiały wrażenie bardzo przemyślanych.
Ostrożnie poruszała się po sali, stroniąc od dzieci. Bacznie się wszystkim przyglądała, jednak z nikim nie nawiązywała kontaktu poprzez rozmowę. Nie uczestniczyła w zabawach tematycznych
w kącikach zabaw organizowanych przez inne dzieci. Jej ulubioną zabawą było chodzenie na czworakach po dywanie z klockami w ręku udającymi kopyta konia. Większość zabaw przez pierwsze
pół roku pobytu dziecka w przedszkolu była związana ze zwierzętami i naśladowaniem ich ruchów.
Podczas zajęć organizowanych przez nauczyciela Emilia nie odpowiadała na żadne pytania zadawane przez niego, nie sygnalizowała swojej obecności podczas sprawdzania listy obecnych. Próba
bezpośredniego zwrócenia się do dziewczynki sprawiała, iż zamykała się ona jeszcze bardziej. Można było w tym momencie zaobserwować u niej silne emocje wyrażone zaczerwienieniem twarzy
i rozbieganym wzrokiem. Doszło do tego, że dzieci zaczęły zwracać się do mnie, mówiąc: „Proszę
pani, po co pani prosi Emilię o odpowiedź, skoro ona i tak nic nie mówi”.
Rozmowa z mamą nie dała odpowiedzi na nurtujące mnie pytania i nie zmniejszyła
mojego niepokoju. „Emilia w domu zachowuje się wręcz odwrotnie, no, jest trochę nieśmiała,
ale to chyba normalne w związku z nową sytuacją” – brzmiała odpowiedź mamy. Jako wychowawca rozważałam różne przyczyny takiego zachowania, nie wyłączając z tych dywagacji mojej
osobowości, stylu pracy i organizacji zajęć. Jakież było moje zdziwienie, kiedy pewnego razu
zauważyłam Emilię wychodzącą do domu: była uśmiechnięta, radosna i… MÓWIŁA! Byłam
szczerze zaskoczona, bo jak na czterolatkę jej wypowiedzi były bardzo poprawnie skonstruowane pod względem gramatycznym, dysponowała dużym zasobem słów. Dziewczynka nie miała
świadomości mojej obecności tuż obok, podczas zdawania relacji mamie z pobytu w tym dniu
w przedszkolu. W momencie jak mnie zauważyła – „powróciła” Emilia z moich zajęć.
Zaprosiłam wówczas mamę na konsultację, podczas której miałam nadzieję wyjaśnić
przyczynę takiego stanu rzeczy. Sugerowałam strach przed przedszkolem lub wychowawcami,
jednakże mama stanowczo zaprzeczyła. Opowiedziałam jej o moich obserwacjach podczas zajęć
oraz o sytuacji sprzed kilku dni zaobserwowanej przeze mnie, kiedy to dziewczynka rozmawiała z mamą tak radośnie i swobodnie. Zaproponowałam mamie diagnozę dziecka w poradni
psychologiczno-pedagogicznej oraz udział w zajęciach Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, przy jednoczesnej współpracy ze specjalistami (psychologiem logopedą) z placówki,
do której dziecko uczęszcza. Sama zaczęłam aktywizować Emilię w inny sposób niż mówienie.
Pomagała mi roznosić pomoce dydaktyczne, robić gazetkę tematyczną, prosiłam, aby siadała
blisko mnie podczas zajęć. Podczas sprawdzania obecności pozwoliłam podnosić rękę zamiast
odpowiadać. Nie traktowałam jej w specjalny sposób, mówiąc – zwracałam się do wszystkich
dzieci, nie oczekiwałam wypowiedzi słownych z jej strony. Zachęcałam dzieci do zabaw z dziewczynką. Po jakimś czasie dzieci bardzo polubiły Emilię, stała się ona wręcz ich „maskotką”. Każdy
chciał iść z nią w parze, bawić się z nią. Organizowałam zabawy w dwójkach, małych grupkach,
w których wymagana była zmiana partnera, tak aby każdy mógł się nią „nacieszyć”. Po jakimś
czasie zaobserwowałam, że Emila dobrze czuje się w roli drugorzędnej, mimo że intelektualnie
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znacznie przewyższa rówieśników. Doskonale wypełnia wszystkie zadania, myśli szybko, logicznie, pięknie rysuje, wszystkie zadania wykonuje w pełnym skupieniu,rozpoznaje litery, czyta. Jej
prace są estetyczne i dokładne. Emilia nabiera zaufania do otoczenia, zaczyna wypowiadać się
na forum grupy, wprawdzie bardzo cichutko, ale pierwszy lęk został przełamany. Podczas zabaw
z koleżankami jest bardziej aktywna, nie wykazuje takiej bierności jak na początku. Zaczyna się
do mnie uśmiechać, a nawet mówić. Nadal widać duże napięcie na jej twarzy podczas wypowiedzi, lecz można je zauważyć coraz rzadziej. Można też odnotować u niej sporą ostrożność,
wręcz nieufność, cykliczną czujność. Na podstawie obserwacji mogę stwierdzić, że Emilia cały
czas kontroluje swoje emocje, unika spontanicznych zachowań, ale coraz częściej można już
usłyszeć jej głośny śmiech.
Dobre efekty pracy terapeutycznej w postaci zmiany zachowania przyniosła tu współpraca rodziców z wychowawcą, cierpliwość, jaką dziecko obdarzono, rozmowa szeptem z wychowawcą, stopniowy zanik reakcji pedagoga na komunikaty niewerbalne dziecka celem zmobilizowania go do komunikacji werbalistycznej.
Biorąc pod uwagę wiele czynników, należy stwierdzić, iż skuteczność terapii dzieci z mutyzmem w dużej mierze jest zależna od ścisłej współpracy domu rodzinnego dziecka z placówką
dydaktyczno-wychowawczą, do której dziecko uczęszcza, oraz pomoc specjalistów w wyjściu
z zaburzenia. Należy za wszelką cenę wyeliminować czynniki powodujące u dziecka pojawianie
się niepożądanych zachowań.
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MUTYZM WIEKU DZIECIĘCEGO NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ WŁASNYCH
Słowa kluczowe: mowa, dziecko, wiek przedszkolny, mutyzm, nieśmiałość
Streszczenie: Artykuł przybliża problem coraz częściej pojawiającego się zjawiska wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych – zaburzenia mowy, co często diagnozowane jest jako mutyzm. Przytacza etiologię
oraz punkt widzenia i charakterystykę rodzajów występującego mutyzmu z punktu widzenia specjalistów
z dziedziny logopedii, psychiatrii i psychologii. Autorka, poprzez przedstawienie w tym artykule przy-
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padku prawdopodobnego mutyzmu, który zaobserwowała w swojej codziennej pracy zawodowej, ma
nadzieję zwiększyć świadomość otoczenia, a zwłaszcza rodziców, dotyczącą tego zaburzenia, które często
bywa bagatelizowane.
MUTISM DURING CHILDHOOD BASED ON PERSONAL EXPERIENCE
Keywords: speech, child, preschool age, mutism, shyness
Summary: The article brings the problem of an increasingly common phenomenon among children,
adolescents and adults - speech disorder, which is often diagnosed as mutism. The article cites the etiology
and the views and characteristics of the types of occurring mutism in terms used by specialists in the field
of speech therapy, psychiatry and psychology. By providing in this article a case of highly probable mutism, which I have observed in my daily work, I hope to raise awareness of the environment and especially
the parents about this disorder and the often downplayed problem.

Beata Matusek*

O EMISJI GŁOSU SŁÓW KILKA
Podjęcie decyzji o wyborze drogi zawodowej nie należy do rzeczy łatwych. Dokonując wyboru zawodu, bierzemy pod uwagę własne zainteresowania, uzdolnienia i oczekiwania. Ostateczna decyzja i wybór kierunku kształcenia zwykle różni się od pomysłów
z dzieciństwa. Do zawodów preferowanych przez chłopców należy zawód piłkarza, strażaka, policjanta i informatyka. Dziewczynki zazwyczaj chcą zostać aktorkami, piosenkarkami, modelkami, lekarzami i nauczycielkami. Charakterystyczne dla dzieci jest wskazywanie
zawodu wykonywanego przez rodziców, np. „będę pracowała w aptece tak jak moja mama”,
„chcę pracować w szkole i uczyć dzieci tak jak mama i babcia”.
Podejmując decyzję o wyborze studiów pedagogicznych, należy mieć świadomość wymagań związanych z zawodem nauczyciela. Przyszły nauczyciel powinien oprócz predyspozycji psychicznych i umiejętności organizacyjnych posiadać zdrowy, prawidłowo rozwinięty
aparat mowy. Do zawodów szczególnie narażonych na choroby zawodowe głosu oprócz zawodu nauczyciela należy zawód śpiewaka, lektora i aktora. Zaburzenia i choroby narządów mowy
oprócz tego, że uniemożliwiają prawidłową komunikację, mogą być przyczyną konieczności
rezygnacji z pracy w zawodzie. W poradniku dla nauczycieli pt. Głos narzędziem pracy czytamy: „Głos jest podstawowym narzędziem pracy nauczyciela. Mimo że wszyscy mówimy dużo
i narząd głosu może sprostać niezmiernie wygórowanym wymaganiom (np. u śpiewaków), to
jednak w tej szczególnej grupie zawodowej, jaką stanowią nauczyciele, problemy dotyczące
fonacji występują znacznie częściej, stając się niejednokrotnie przyczyną indywidualnych dramatów, a niekiedy nawet konieczności rezygnacji z pracy w zawodzie1. Dlatego ważne jest, aby
decydując się na pracę głosem poddać się badaniu aparatu mowy u lekarza foniatry.
Ze względu na poważne konsekwencje nieprawidłowego używania aparatu mowy
przez nauczycieli studentom kierunków pedagogicznych i nauczycielskich proponuje się
w programie studiów i tzw. bloku pedagogicznym zajęcia z zakresu emisji głosu. Emisja
głosu to proces wydobywania się głosu podczas śpiewu lub recytacji. Nauka emisji głosu
obejmuje: prawidłowe oddychanie, poprawną artykulację i fonację2. Treści programowe
przedmiotu obejmują zagadnienia związane z podstawowymi pojęciami, anatomią i fizjologią narządu głosu, metodami badania narządu głosu, warunkami prawidłowej fonacji, podstawowymi ćwiczeniami oddechowymi, fonacyjnymi i artykulacyjnymi, zasadami higieny
życia i pracy nauczyciela, chorobami zawodowymi głosu, działalnością poradni foniatrycznych, ośrodków profilaktyki i leczenia zaburzeń głosu, techniką mówienia, na którą składa się dykcja i interpretacja tekstów. Oprócz wymienionych zagadnień studiując literaturę
przedmiotu można zapoznać się z historią laryngologii i foniatrii, profilaktyką zaburzeń
głosu, zasadami leczenia i rehabilitacji zaburzeń głosu3.
doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 59 w Katowicach.
1
M. Śliwińska-Kowalska (red.), Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli, Instytut Medycyny Pracy,
Łódź 1999, s. 5.
2
Ibidem, s. 19.
3
Przykładowa literatura: J. Sipowicz, Ja i mój głos: jak odnaleźć wibracje swojego głosu i nawiązać głębszy kontakt z samym sobą i innymi ludźmi, Brzezia Łąka 2009; Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej,
*
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Do podstawowych pojęć z zakresu emisji głosu należą: mowa, dźwięk, fonacja, artykulacja, głośnia, fałd głosowy, foniatra, rezonatory głosowe, fala głosowa, narząd głosu,
stroboskopia, wargi głosowe, laryngoskopia, mutacja, krtań. I tak przykładowo:
—— dźwięki – są jednym z ważniejszych źródeł informacji o otaczającym nas świecie;
—— mowa – stanowi podstawowy sposób porozumiewania się ludzi, którzy wyrażają dodatkowo
za jej pomocą emocje, nastroje i artystyczne przeżycia. Umożliwia rozwój intelektualny jednostki i rozwój kulturowy całej ludzkości. Stanowi jedną z największych zdobyczy człowieka
i czynnik kształtujący jego cywilizacyjny rozwój;
—— głos – jest bardzo złożonym zjawiskiem akustycznym i mechanicznym. Do jego wytwarzania niezbędna jest możliwość tworzenia podstawowego składnika, jakim jest dźwięk. W organizmie człowieka miejscem tworzenia drgań jest krtań. Aby w pełni zrozumieć proces
powstawania dźwięków i przekształcania ich w mowę, konieczna jest podstawowa znajomość
anatomii i fizjologii krtani;
—— krtań – umiejscowiona jest w części środkowej odcinka szyi, między gardłem a tchawicą.
Jej długość wynosi około 4–6 cm. Na szyi tworzy widoczną, zwłaszcza u mężczyzn, charakterystyczną wyniosłość krtaniową (tzw. jabłko Adama). Krtań zbudowana jest ze szkieletu
chrzęstnego, więzadeł i mięśni. Szkielet chrzęstny tworzy dziewięć chrząstek (trzy parzyste
i trzy nieparzyste). Poszczególne chrząstki połączone są stawami i więzadłami oraz mięśniami. Wyróżnia się dwie grupy mięśni krtani: zewnętrzne i wewnętrzne. Rola mięśni zewnętrznych polega na ustalaniu położenia krtani, podnoszeniu jej w górę, obniżaniu ku dołowi,
przemieszczaniu ku przodowi i do tyłu. Mięśnie wewnętrzne krtani, zwłaszcza mięśnie głosowe odgrywają zasadniczą rolę w procesie fonacji (tworzenia dźwięku);
—— stroboskopia – podstawowa metoda instrumentalna badania czynności fonacyjnych głośni;
—— foniatra – lekarz, specjalista w zakresie zaburzeń głosu, słuchu, mowy i języka, specjalizacja
związana z otolaryngologią;
—— artykulacja – ruchy języka, podniebienia, warg, policzków oraz naprzemienne rozwieranie
i zwieranie szczęk, powodujące wytworzenie głosek, czyste i wyraźne realizowanie dźwięku;
—— rezonatory głosowe – przestrzenie powietrzne, odgrywające ważną rolę w nadawaniu głosowi odpowiedniej siły i modulacji, dzięki czemu pierwotnie powstały w krtani dźwięk uzyskuje
właściwy dla danej głoski „kształt akustyczny” i barwę. Rezonatory głosowe dzielimy na dolne
i górne. Rezonatory dolne są położone poniżej głośni (krtani) i obejmują: tchawicę, oskrzela,
płuca. Często określa się je jako rezonator piersiowy. Rezonatory górne położone są powyżej
głośni (krtani). Obejmują: zatoki przynosowe, jamę nosową, gardło, jamę ustną. Określa się je
wspólnym mianem rezonatora nasady. Część z nich posiada zdolność zmiany swojej objętości
i kształtu, co wpływa na możliwość odpowiedniej modulacji głosu. Stąd nazywamy je również
rezonatorami ruchomymi4.
Zagadnienie dotyczące anatomii i fizjologii narządu głosu dotyczy przede wszystkim
budowy jamy ustnej, krtani, języka, gardła, nosa, zatok przynosowych, rezonatorów, klatki piersiowej i jamy brzusznej. Należy pamiętać, że wytwarzanie głosu jest możliwe dzięki
współdziałaniu ze sobą wielu narządów, a tworzenie głosu jest kontrolowane przez ośrodki
red. A. Obrębowski, Poznań 2008; M. Zalesska-Kręcicka, T. Kręcicki, E. Wierzbicka, Głos i jego zaburzenia.
Zagadnienia higieny i emisji głosu, Wrocław 2004; W. Kubik, Anatomia, fizjologia i patologia narządów głosu,
mowy i słuchu. Materiały dla studium logopedii, Gorzów Wielkopolski 2000; Głos narzędziem pracy…, op. cit.; A.
Suchanek, Powszechne kształcenie głosu jako problem pedagogiczny, Katowice 1998 i inne.
4
M. Śliwińska-Kowalska (red.), Głos narzędziem pracy…, op. cit., s. 52 53.
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umiejscowione w różnych częściach kory mózgowej. Ośrodki te związane są z narządem
słuchu, który odbiera i doprowadza do kory mózgowej odpowiednie sygnały mowy. Prawidłowo funkcjonujący narząd słuchu jest niezbędny do monitorowania głosu5.
Właściwa emisja głosu wiąże się z opanowaniem prawidłowego toru oddechowego,
z prawidłową czynnością fałdów głosowych, właściwym używaniem rezonatorów i wyraźną
artykulacją. Na emisję głosu składa się zespolona czynność oddychania, fonacji i artykulacji w połączeniu ze zjawiskami rezonansu w przestrzeniach rezonacyjnych klatki piersiowej,
krtani i nasady. Najważniejsze warunki umożliwiające pracę w zawodzie nauczyciela to:
1. Prawidłowo rozwinięty narząd głosu (nie mogą istnieć anatomiczne wady rozwojowe).
2. Brak przewlekłych zmian chorobowych w obrębie narządu głosu i mowy, gardła
i jamy nosowej (takich jak np.: przewlekłe suche i zanikowe zapalenie błony śluzowej górnych dróg oddechowych, wady powodujące upośledzenie drożności nosa, wady powodujące niewydolność oddechową, alergie objawiające się upośledzoną drożnością nosa, zaburzenia wykorzystania rezonatorów).
3. Skala głosu mieszcząca się w granicach normy dla głosu nieszkolonego.
4. Prawidłowa koordynacja oddechowo-fonacyjna.
5. Prawidłowy czas fonacji.
6. Utrwalony stereotyp prawidłowej artykulacji i dobra dykcja.
7. Prawidłowy słuch.
Do przeciwwskazań bezwzględnych, które uniemożliwiają wykonywanie zawodu nauczyciela, należą:
• porażenia nerwu krtaniowego wstecznego;
• brodawczaki krtani;
• guzki i polipy fałdów głosowych;
• zaawansowane zmiany zapalne dróg oddechowych (nieżyty suche i zanikowe);
• ciężkie schorzenia alergiczne;
• niewydolność podniebienno-gardłowa;
• umiarkowany lub głęboki niedosłuch6.
W związku z dużym obciążeniem głosowym nauczycielom zaleca się przeprowadzanie co najmniej raz na trzy lata badań kontrolnych aparatu mowy. Metody instrumentalne stosowane w podstawowym badaniu głosu mają na celu ocenę struktur anatomicznych i czynności krtani oraz ocenę
podstawowych parametrów głosu. Należą do nich: laryngoskopia pośrednia i bezpośrednia, metody
radiologiczne. Do klinicznych badań rutynowych zalicza się: stroboskopię, pole głosowe i metody
akustyczne. Wśród badań klinicznych poszerzonych wymienia się: elektromiografię, elektroglottografię i laryngofotokimografię. Metody instrumentalne badania głosu stosowane w eksperymencie
klinicznym i badaniach naukowych oraz doświadczalnych to: szybki film, holografia, ultrasonografia,
krtaniowe, wywołane odpowiedzi z pnia mózgu, pomiar ciśnienia podgłośniowego. Metody instrumentalne badania układu oddechowego to pneumografia, spirometria i spirografia7.

M. Zalesska-Kręcicka, T. Kręcicki, E. Wierzbicka, Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu,
Wrocław 2004, s. 35.
6
M. Śliwińska-Kowalska (red.), Głos narzędziem pracy…, op. cit., s. 7.
7
A. Obrębowski (red.), Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań 2008, s. 50-67.
5
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Profilaktyka zaburzeń głosu obejmuje zagadnienia związane z higieną pracy i życia nauczyciela. Ponieważ nauczyciel większość czasu spędza w pomieszczeniach zamkniętych, ważne jest
utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu pomieszczeń. Najważniejszymi parametrami klimatu
wnętrz są: temperatura powietrza i jego wilgotność, zapylenie oraz ruch powietrza8. Dla prawidłowego funkcjonowania części organizmu, jaki stanowi narząd głosu, konieczne jest utrzymywanie
w zdrowiu i odpowiedniej kondycji całego ciała. Tryb życia nauczyciela musi uwzględniać: czas na
pracę, spożywanie regularnych posiłków, odpowiednio długi czas na sen czy wypoczynek, relaks
i rozrywkę. Dlatego też istotne jest racjonalne wykorzystanie odpoczynku podczas przerw między lekcjami. Kondycji głosowej nie sprzyja palenie papierosów, spożywanie zbyt dużej ilości kawy
i mocnej herbaty. Nie bez znaczenia jest spożywanie alkoholu i zażywanie środków farmakologicznych. Ponieważ praca nauczyciela ma charakter statyczny, szczególnie istotna jest dbałość o sprawność fizyczną. Poprawia ona koordynację oddechowo-ruchową i ogólną wydolność układu oddechowego. Prawidłowy oddech to podstawa dla prawidłowego funkcjonowania traktu głosowego.
Korzystny jest wypoczynek czynny oraz nieprzeciążanie narządu głosu poza pracą9.
Działalność poradni foniatrycznych, ośrodków profilaktyki i leczenia zaburzeń głosu skoncentrowana jest na profilaktyce, rehabilitacji i leczeniu aparatu mowy. Najczęściej
spotykane objawy dysfonii zawodowych to: parestezje gardła i krtani, nawykowe chrząkanie, zmatowienie głosu, zawężenie skali głosu, skrócenie czasu fonacji, okresowe zaniki
głosu, utrwalona chrypka z bezgłosem10. Do przyczyn zaburzeń głosu o podłożu zawodowym (dysfonii zawodowych) zalicza się: przedłużony czas pracy głosem, pracę w hałasie,
nieodpowiednie warunki akustyczne sal, brak wyposażenia sal w aparaturę nagłaśniającą,
złe warunki klimatyczne pomieszczeń (suche, przegrzane, zapylone powietrze), narażenie
na częste infekcje dróg oddechowych, charakterystyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej,
obciążenia społeczne wynikające między innymi z wad organizacyjnych oraz nieprawidłowych relacji interpersonalnych w placówkach pedagogicznych11. W wykazie chorób zawodowych głosu ujęto trzy jednostki chorobowe: 1. guzki głosowe twarde; 2. wtórne zmiany
przerostowe fałdów głosowych; 3. niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą
niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią12.
Praca zawodowa jest ważnym elementem życia człowieka. Zadowolenie z wykonywanej pracy jest niezwykle ważne, bo motywuje do działania. Zawód nauczyciela należący
do grupy zawodów głosowych ze względu na duże obciążenie aparatu mowy wymaga dużej
świadomości nauczycieli z zakresu emisji głosu. Wiedza o anatomii, fizjologii i zaburzeniach narządów głosu, mowy i słuchu pozwoli prawidłowo używać aparatu mowy i uniknąć
wielu chorób. A zatem zwracajmy uwagę na to, jak mówimy, gdyż prawidłowe wykorzystywanie narządu mowy umożliwi nam wykonywanie wybranego zawodu przez wiele lat.
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O EMISJI GŁOSU SŁÓW KILKA
Słowa kluczowe: dysfonia, emisja, higiena pracy, choroby zawodowe
Streszczenie:
Artykuł jest skierowany do studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich, czynnych nauczycieli, wykładowców i innych osób pracujących głosem. Zagadnienia poruszane w publikacji
dotyczą anatomii, fizjologii i patologii narządu głosu. W artykule wyjaśniono podstawowe pojęcia
emisji głosu, omówiono warunki niezbędne i uniemożliwiające pracę w zawodzie nauczyciela, przedstawiono zagadnienia higieny pracy i życia nauczyciela. Uzupełnieniem treści artykułu jest działalność poradni foniatrycznych, objawy dysfonii zawodowych i przyczyny zaburzeń głosu o podłożu
zawodowym. W artykule wykorzystano przepisy prawne dotyczące chorób zawodowych.
A FEW WORDS ABOUT THE VOICE EMISSION
Keywords: dysphonia, emission, safety at work, occupational diseases
Summary: The article entitled is aimed at teaching students and teachers, practicing teachers, lecturers and other people working working using their voices. Issues addressed in this publication relate
to the anatomy, physiology and pathology of the vocal organ . This article explains the basic concepts
of voice and discusses the conditions preventing job as a teacher, explores the occupational health
and life of a teacher. Addendum of the article is the information on activities of phoniatric counseling institutions, occupational dysphonia symptoms and causes of work related voice disorders. The
article also uses the legal provisions on occupational diseases.

Josef Malach*

PROFESIONALIZACE A PROFESNÍ STANDRADY
VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH
Úvod
Procesy spojené s profesionalizací vzdělavatelů dospělých se uskutečňují s podporou
evropských strategických dokumentů a dokumentů UNESCO, na základě výsledků mezinárodních projektů a studií i na základě analýzy již vytvořených profesních standardů
vzdělavatele dospělých v jeho možných formálních i obsahových variantách. Profesní standard, který je řadou odborníků shledáván nezbytným východiskem jak pro jasné definování
této profese v rámci utvářených národních soustav kvalifikací, tak také pro tvorbu na ně
navazujících vzdělávacích standardů, je současně předmětem kritických pohledů a výhrad
plynoucích z jistého zvláštního postavení většiny vzdělavatelů dospělých, kteří realizují
vzdělávací aktivity jako jakési paralelní profese, z očekávání nové, aktivnější a samostatnější
role dospělých v procesech svého celoživotního učení a z dosud plně neuznaného samostatného postavení andragogiky ve systému věd o edukaci.

Teoretická východiska
Profesionalizace je obecně chápána jako proces, v jehož průběhu určité povolání
nebo zaměstnání nabývá charakteru profese a získává tak atributy připisované konkrétní
profesi (Despotovič, 2012). Pojem profesionalizace je nezbytné odlišit od obdobně znajícího pojmu profesionalismus, který je vnímám jako kvalita (jakéhokoliv) výkonu („jednal
profesionálně“) nebo jako vykonávání určité činnosti z povolání, narozdíl od amatérismu.
Profese může být definována podle Despotoviče (2012) jako veřejně uznávaná odborná
zkušenost, jako odpovědné, samostatné a předpisy a normami upravené působení v jednotlivých pracovních oblastech nebo povoláních. Konkrétně za profese považuje taková povolání,
která mají a) původ ve vědeckých disciplínách a vysokoškolském vzdělávání, b) vysoký stupeň
standardizace při výkonu činností nebo shodu v tom, co příslušníci toho kterého povolání
musejí znát a umět vykonat, c) společenské ověření potřeb takové způsobilosti (akreditace norem odborné způsobilosti), d) rozvinutý systém profesních oprávnění k provádění získaných
dovedností a znalostí (licence a/nebo akreditace dřívějších zkušeností a znalostí získaných
neformálně. Autor současně identifikuje souhlasná stanoviska s profesionalizací vzdělavatelů
dospělých, která se opírají především o názory uznávající její vliv na odborné a etické standardy výkonu tohoto povolání i na kvalitu procesu vzdělávání a omezování jeho potenciálních
nedostatků. Zaznamenává rovněž názory skupiny autorů, kteří nepovažují profesionalizaci
vzdělavatelů za dobrou ani žádoucí. Může totiž vést k monopolizaci na určité činnosti v rámci
tohoto povolání a k výsadnímu postavení určité skupiny lidí na trhu práce a k infantilizaci do*
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spělých v důsledku dominance expertní kultury a nekritického přijímaní expertíz a závislosti
na odbornících. Profesionalizace tak může chránit ekonomické zájmy pedagogů a teprve pak
zájmy studentů před nekompetentními pedagogy. Dokonce se objevují, alespoň na prvním
pohled, paradoxní názory, že profesionalizace vzdělávání dospělých je zásadně neslučitelná
s konceptem celoživotního učení v učící se společnosti, který akcentuje sebeřízené učení, jež
je smyslem a podstatou vzdělávání. Ve společnosti, která se učí, vzdělávat nikomu nepřísluší
a vzdělávání a učení se děje všude, je určeno všem a všichni nesou odpovědnost (Perkin, 1989,
cit dle Despotovič, 2012).
Problematika profesionalizace vzdělavatelů dospělých zaměstnává teoretiky andragogiky souběžně s řešením otázek kvality a efektivity vzdělávání a učení se dospělých. Autor studie se zabýval vymezením kompetencí lektora v rámci projektování a realizace kurzů Lektor
vzdělávání dospělých a Manažer vzdělávání dospělých v rámci řešení projektu Systém celoživotního vzdělávání Moravskoslezska (2002-2004). Vycházel přitom z Palánovy (2002) definice
kompetence jako „schopnosti vykonávat určitou funkci nebo soubor funkcí a dosahovat přitom určité úrovně výkonnosti. Kompetence pracovníka bývají vyjádřeny popisem jeho znalostí, schopností, povahových rysů, postojů, dovedností a zkušeností. Být kompetentní znamená
vyrovnat se s kritickými, spletitými, nepřehlednými a nepředvídatelnými situacemi“. V textu
Klíčové kompetence lektora Malach (2003a) definoval na základě analýzy pramenů, vlastních
lektorských zkušeností i vymezených kompetencí pro příbuzné učitelské profese následující
kompetence vzdělavatelů dospělých: a) motivační, b) perceptivní, c ) expresivní, d) komunikační, e) didaktické, f) konstruktivní, g) organizační a h) diagnostické a evaluační. Současně
v jiném textu pro účastníky kurzů (Malach 2003b) poukázal na rozdílné subprofese, resp. role,
které může zaujímat vzdělavatel dospělých v souladu s cíli a obsahovým zaměřením vzdělávacích akcí nebo jejich procesuálním ztvárněním. Vzniklo tak kontinuum způsobu řízení a současně s tím i výrazy specificky označující vzdělavatele dospělých v dané řídící pozici.
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usměrňovaný				 řízené			učení řízené
paralelní proces				 samostatné		pouze cílem
vyučování - učení se			
učení			
a kontrolou
Tab. 1. Kontinuum způsobů řízení učení dospělého

Profesionalizace ve strategických a koncepčních dokumentech
Zvyšování kvality vzdělávání dospělých je cílem většiny dokumentů, které v posledních letech stanovují strategické záměry pro tuto oblast. Je tomu tak například v Akčním
plánu vzdělávání dospělých EU K učení je vždy vhodná doba (2007), který konstatoval, že
„Kvalitu poskytovaného vzdělávání ovlivňují politiky, zdroje, adaptace a mnoho jiných faktorů, avšak klíčovým faktorem je kvalita personálu zapojeného do poskytování.“ Personál
vzdělávání dospělých v této souvislosti není omezen na vyučující a vedoucí odborné přípravy, ale zahrnuje řídící pracovníky, pracovníky v poradenství, instruktory a administrativní
pracovníky. Ti všichni musí být schopni vycházet vstříc potřebám specifických skupin. Kvalita personálu je zásadní pro motivaci dospělých k účasti na studiu. Při hodnocení plnění
Akčního plánu však bylo konstatováno, že v mnoha členských státech bylo zatím věnováno
málo pozornosti odborné přípravě (počáteční i další), statusu a profesnímu rozvoji personálu z oblasti vzdělávání dospělých (4th Grundtvig EU Conference, 2012).
K stejnému problému se vyjádřil také závěrečný dokument světové konference
UNESCO v Belému v roce 2009 nazvaný „Využití širokých možností učení se a vzdělávání
dospělých pro uskutečnitelnou budoucnost - Belémský rámec pro aktivity“ (Harnessing the
power and potential of adult learning and education for a viable future -Belém Framework
for Action). V kapitole 6. „Kvalita“ jsou definovány nejzávažnější faktory jejího dosažení:
„Zlepšování kultury kvality učení se dospělých vyžaduje aktualizaci obsahu a způsobů jeho
osvojování, zjišťování potřeb učících se jedinců, dosažení mnoha nezbytných kvalit vzdělavatelů dospělých a obohacení učebního prostředí a rozšíření práv a možností jedinců a komunit. Doporučuje se rozpracovat kritéria kvality učebních programů, materiálů a metodiku vzdělávání v rámci programů vzdělávání s ohledem na očekávané výstupy vzdělávání
a zlepšovat přípravu vzdělavatelů dospělých, mj. i partnerstvím s vysokými školami.“
V národní zprávě o plnění Akčního plánu (Country Report on the Action Plan on
Adult Learning: Czech Republic, 2011) je konstatováno, že „přístupy zajišťující kvalitu jsou
důležité pro profesionalizaci vzdělávání dospělých, ale vysokoškolské studium v oboru
vzdělávání dospělých, tj. andragogiky jako subdisciplíny pedagogiky, existuje (pozn. autora:
v té době) jen na 3 univerzitách.“ Zpráva dále uvádí, že v současné době není požadována
žádná zvláštní kvalifikace pro vzdělavatele dospělých.
Důvody pro pokračování v započatém procesu profesionalizace vzdělavatelů dospělých shrnuje Pejatovič (2012). Řadí mezi ně: a) očekávání komunit, že vzdělavatelé dospělých mohou napomoci k řešení řady sociálních problémů, které identifikují a akcentují
mnohé evropské strategické dokumenty, b) růst trhu se vzděláváním pro dospělé, c) rozvoj
Evropského kvalifikačního rámce a d) trend formulování profesních standardů.
Za zásadní stimul však považuje skutečnost, že profesního statusu vzdělavatel dospělých zatím nedosahuje mimo jiné i „nekontrolovaným“ vstupem do profese, jelikož
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mnoho lidí, kteří se do této práce zapojují, přichází z různých jiných povolání a profesí,
a to takových, které nevyžadují vysokoškolské vzdělání. Despotovič (2012) stav, kdy do
vzdělávání dospělých vstupují odborníci z řady jiných profesí, vnímá racionálně a kromě
ideálního stavu utváření profese andragoga připouští i utváření poloprofese, jelikož trvá na
požadavku, že tzv. „autentickými profesionály“ se mohou stát pouze absolventi vysokoškolských andragogických studií nejméně dvou stupňů, tj. bakalářského, magisterského, příp.
absolventi studia doktorského.

Profesní standardy vzdělavatelů dospělých
Problematika profesionalizace vzdělavatelů dospělých nabyla na aktuálnosti právě
v posledních několika letech, jistě i v návaznosti na jednání konference UNESCO v roce
2009. Důkazem toho je vznik dvou poměrně rozsáhlých studií – Profese vzdělavatelů dospělých v Evropě (ALPINE - Adult Learning Professions in Europe, 2008) a Soubor klíčových
kompetencí profesionálů vzdělávajících dospělé (Set of key competencies of adult learning
professionals, 2010), které přinesly řadu podnětů pro další vývoj ve sledované oblasti.
Druhá ze zpráv obsahuje výčet celkem 13 aktivit identifikovaných u většiny profesionálů v oblasti vzdělávání dospělých a následně model zobrazující profil pracovníka v oblasti
vzdělávání dospělých.
1. Analýza vzdělávacích potřeb
2. Příprava kurzů
3. Facilitace učení
4. Monitoring a evaluace
5. Poradentsví a vedení
6. Tvorba vzdělávacích programů
7. Finanční management
8. Řízení lidských zdrojů
9. Celkové řízení
10. Marketing a styk s veřejností
11. Administrativní podpora
12. ICT podpora
13. Překlenovací aktivity
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Obr. 1. Soubor klíčových kompetencí profesionálů vzdělávajících dospělé podle BUISKOOL, B.J.
a kol. 2010, s. 11).

Model obsahuje v překladu tyto kompetence:
obecné (generické)
A1 Personální kompetence: být plně samostatným účastníkem celoživotního učení
A2 Interpersonální kompetence: být komunikativním a týmovým hráčem
A3 Profesionální kompetence: být odpovědným za další rozvoj vzdělávání dospělých
A4 Odborné znalosti (teoretické i praktické znalosti)
A5 Didaktické kompetence
A6 Kompetence v posilování učících se dospělých
A7 Kompetence v jednání s různými lidmi a skupinami
a specifické (6 přímo spojených s učebním procesem – B1-B6 a 6 podporujících
učební proces - B7-B12)
B1 Kompetence hodnotit předcházející zkušenosti, zjišťovat vzdělávací potřeby, požadavky, motivaci a přání
učících se dospělých
B2 Kompetence v projektování procesu učení se dospělých
B3 Kompetence facilitace učení se dospělých účastníků
B4 Kompetence nepřetržitého monitorování a vyhodnocování procesu učení se dospělých za účelem zkvalitňování učebního procesu
B5 Kompetence v kariérovém poradenství, životním poradenství, vzdělávacím poradenství a v možné profesionální pomoci
B6 Kompetence navrhování tvorby studijních programů
B7 Kompetence v řízení finančních zdrojů a finančních toků v institucích vzdělávajících dospělé
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B8 Kompetence personálního řízení, vedení lidí a řízení lidských zdrojů
B9 Kompetence v oblasti řízení kvality a rozvoje poslání
B10 Kompetence marketingové a působení na veřejnost
B11 Kompetence v řešení administrativních problémů a v informování a podpoře jiných
B12 Kompetence facilitovat a podporovat učební prostřední založené na ICT
Porovnáním zvláštností počátečního vzdělávání a vzdělávání dospělých autoři zjistili, že pro vzdělavatele dospělých jsou zvláště důležité kompetence požadující schopnosti
jednat s různými lidmi a skupinami (A7), motivovat je k učení (A6) posilovat jejich učení
používat různé učební metody, styly a techniky (A5, B2‚B3 a B6), realizovat poradenské činnosti (B5) a využívat odborných zkušeností a osobních vlastností učících se dospělých (A4).
Kvalitně zpracované kompetenční modely jsou pak východiskem pro procesy řízení
a zajišťování kvality v oblasti vzdělávání dospělých (Egetenmeyer, Käpplinger, 2011).
Přestože volání po profesionalizaci všech poskytovatelů vzdělávání dospělých zaznívá
jako nový apel, je nutné pro dosažení objektivity analýzy připomenout, že již počátkem devadesátých let společně česká Asociace institucí vzdělávání dospělých (AIVD) a slovenská
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých organizovaly vzdělávání edukátorů dospělých
v podobě kurzů k dosažení kvalifikace Certifikovaného lektora vzdělávání dospělých.
Od počátku roku 2013 česká AIVD nabízí zájemcům absolvování kurzu Profesionální lektor, který by po 160 hodinovém kombinovaném vzdělávání měl být zakončen komisní
zkouškou a následně by absolvent mohl konat zkoušku z profesní kvalifikace „Lektor dalšího
vzdělávání.“ Profesní standard kvalifikace byl schválen ministerstvem školství na samém konci
roku 2012.1 současně s hodnotícím standardem, který obsahuje kritéria a způsoby hodnocení.2
Kvalifikační standard je začleněn do 7 kvalifikační úrovně, což znamená, že vyjadřuje na jedné
straně nároky na dosažení vysokoškolského magisterského vzdělání na uchazeče o získání této další či
doplňující profesní kvalifikace a současně formuluje pro tohoto odborníka očekávání „vysoce specializovaných znalostí, z nichž některé jsou v popředí znalostí v oboru, jako základ pro originální myšlení
a kritické uvědomování si sporných znalostí v oboru a na rozhraní mezi různými obory“.
Pro kvalifikační standard lektora dalšího vzdělávání v uvedené úrovni by měly být
závazné tzv. obecné deskriptory pro jednotlivé kvalifikační úrovně Národní soustavy kvalifikací.3 Pro sedmou kvalifikační úroveň obsahují následující kompetence (dalo by se říci
obecně profesní nebo nadprofesní, kompetence), které jsou současně platné pro všechny
profese zařazené do této kvalifikační úrovně.
Ve stručném přehledu „obecných“ kompetencí vyžadovaných na 7 úrovně Národní
soustavy kvalifikací lze zvýraznit zejména kompetence umožňující jejich nositelům:
1. Orientovat se v dokumentaci, normách, standardech a právních předpisech používaných v oboru
2. Volit z různých možností pracovní postupy, metody, prostředky podle podmínek a požadavků na výsledek
3. Posuzovat kvalitu svých produktů a služeb, dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality a určovat příčiny případných nedostatků a důsledky pro další postup,
navrhovat a zajišťovat opatření k jejich odstranění
1
2
3

Kvalifikační standard Profesní kvalifikace 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání. MŠMT ČR, 2012.
Hodnotícíc standard Profesní kvalifikace 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání. MŠMT ČR, 2012.
Metodika naplňování Národní soustavy kvalifikací. NÚV, Praha, duben 2012.
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4. Při aplikaci zvolených postupů a metod rozpoznávat vznik problémů a určovat jejich
příčiny a důsledky pro další postup a zajišťovat jejich uplatnění
5. Při vzniku problémů rozpoznávat souvislosti sociálních, ekonomických a ekologických aspektů s příslušnými problémy
6. Analyzovat příčiny nestandardních fungování, chování a situací u objektů a subjektů
své práce a jejich souvislosti a vyvozovat z nich závěry a návrhy
7. Analyzovat složité systémy, jevy a procesy
8. Posuzovat relevanci odborných informací a poznatků z jiných vědních oborů
9. Posuzovat výsledky jiných složitých prací z hlediska možností jejich použití v postupech a metodách
10. Aplikovat a modifikovat zvolené postupy v závislosti na různých podmínkách a požadavcích na výsledek vč. zohlednění sociálního, ekonomického a ekologického hlediska
11. Řešit složité úkoly, pro které nejsou k dispozici vytvořené postupy a metody
12. Řešit problémy spojené s nutností abstrahování a zobecňování
13. Integrovat do řešení problémů odborné informace z různých zdrojů a poznatky
z různých vědních oborů
14. Integrovat více řešení do komplexních řešení
15. Navrhovat zásadní systémové změny
16. Navrhovat a zavádět do realizace složité a komplexní nové postupy a produkty
17. Řešit problémy spojené s aplikací rozsáhlých teoretických a vysoce specializovaných
znalostí, používat výzkumné a vědecké metody
18. Prezentovat výsledky práce a nabízené produkty a služby a navrhované postupy nových řešení a obhajovat je v oponentních diskusích, řídit věcné diskuse o složitých problémech s cílem najít řešení, při jednání uplatňovat vhodné komunikační prostředky
a způsoby účinné argumentace
19. Řídit a plánovat složité a rozsáhlé procesy v nepředvídatelných podmínkách včetně
koncepčních a strategických rozhodování
Vlastní kvalifikační standard lektora dalšího vzdělávání je pak konkrétně souborem
sedmi (dílčích) odborných způsobilostí, které svým pořadím logicky kopírují proces přípravy realizace a hodnocení vzdělávání.
1. Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
2. Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek
a metod výuky
3. Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího
programu
4. Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů
a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
5. Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
6. Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
7. Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí
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V kontextu zvyšování profesionality vzdělavatelů dospělých poněkud zaráží skutečnost, že kvalifikace jakékoliv andragogické subprofese nebyla řešena v právě ukončovaném Individuálním projektu národním v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost ESF s názvem Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání (Q
–RAM), v jehož rámci po více než tři roky vznikaly standardy pro 39 oblastí vzdělávání.
Výsledkem projektu budou standardy, které stanoví, co má daný člověk splňující příslušnou
kvalifikaci umět, jaký má být způsob ověření jeho kvalifikace a kdo je příslušná autorizovaná osoba oprávněná ověřovat dosažení dané odborné způsobilosti atd. Standardy schvaluje
MŠMT a poté jsou zveřejněny v informačním systému NSK (www.narodni-kvalifikace.cz).
K problematice vzdělávání dospělých mají blízko dvě z uvedených 39 oblastí, a to oblast Neučitelská pedagogika a oblast Učitelství, ale žádná z nich se o vzdělávání dospělých
nezmiňuje. Nezbývá tak konstatovat, že přes výzvy k podpoře kvality cestou zvyšování profesionality vzdělavatelů dospělých dosud v České republice neexistuje relevantní kvalifikačním standard profese andragoga, jejímž využitím by byla zajištěna vyšší kvalita všech
dalších profesí aktivních ve vzdělávaní dospělých.
V Polsku je jiná situace. V rámci mnoha projektů podporovaných EU vznikla v minulých letech řada kvalifikačních standardů. Nedávno byla provedena nová klasifikace profesí
a jejich seznam nyní obsahuje celkem 2366 profesí (Klasyfikacja zawodów i specjalności, 2012).
Mezi nimi je mnoho profesí pedagogických a učitelských, ale nás zajímají především profese
vzdělavatelů dospělých, z nichž jsou v seznamu uvedeny například andragog (kód 235101),
metodik distančního vzdělávání (235103), tutor distančního vzdělávání (235907), učitel–instruktor (235106) a lektor (v originále wykładowca na kursach (edukator, trener) (235915)).
Standard profesních kvalifikací je dosud zpracován pouze pro profesi lektora4. Má
následující formální strukturu:
• právní základy výkonu profese
• syntetický popis profese
• pracovní pozice
• pracovní úkoly
• dílčí profesní kvalifikace
• korelace mezi pracovními úkoly a dílčími kvalifikacemi
• kvalifikace nadprofesní
• specifikace kvalifikací příbuzných profesí (obecně profesní kvalifikace), základních
a specializačních
Tento standard již v té době vyhovuje požadavku na strukturu standardu, tj. obsahuje
aktivity, kontext a kompetence, a současně na provázanost rolí, funkcí a povinností vzdělavatele s kompetencemi, což kladně hodnotil Pejatovič (2012) na mnohem později připraveném kompetenčním profilu v rámci projektu Klíčové kompetence pro profesionály v oblasti
učení se dospělých (blíže Buiskool a kol. 2010).
Ponecháme stranou právní normy výkonu profese lektora a uvedeme jen první odstavec ze syntetického popisu profese. Lektor (trenér) může vykonávat a kontrolovat profesní úkoly spojené s podporou dospělých v celoživotním učení. S ohledem na zvláštnosti
profese i oblast činnosti je lektor připraven teoreticky a má praktické zkušenosti z oblasti,
Wykładowca na kursach (edukator, trener)(235910). Ministerstwo pracy i polityki społecznej, 2006.ISBN
97883720450344
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které vyučuje. Teoretické vědomosti i praktické zkušenosti adekvátní tématům realizovaným v kurzu musí být odpovídajícím způsobem zdokumentovány.
V roce 2003, kdy v Polsku standard profesních kvalifikací lektora vznikl, byla využívána
jen pětistupňová škála úrovní kvalifikace. Lektoři mohli být zařazeni do 4. nebo 5. úrovně kvalifikace. Do 4. úrovně spadají kvalifikace nezbytné pro vykonávání mnoha rozmanitých, komplikovaných úkolů technického, organizačního nebo specifického charakteru pro danou oblast
profesních činností. Úkoly vyžadují vysokou míru přímé odpovědnosti a samostatnosti a také
dovednosti řízení pracovní skupiny. V 5. úrovni jsou pak kvalifikace nezbytné pro vykonávání
složitých úkolů, mnohdy v problémových situacích vyžadujících přijetí rozhodnutí strategického významu pro organizaci. Úkoly jsou spojené s plnou odpovědností za práci a rozvoj jiných
osob a také vyžadují dovednosti diagnostické, analytické a prognostické.
Ve čtvrté úrovni může „lektor“ zastávat několik pracovních pozic, a to: trenéra, učitele konzultanta, metodického poradce, konzultanta, poradce. V páté úrovni pak jsou to pracovní pozice specialisty pro řízení kurzů, manažera vzdělávání dospělých, ředitele vzdělávacího útvaru nebo experta.
Pejatovič (2012, s.104) však již pracuje s novější verzí evropského kvalifikačního rámce,
který posunuje kompetenční profil vzdělavatele dospělých na 6. až 7. úroveň na základě deskriptorů pro popis výkonu jednotlivce. Úroveň 6. se dosahuje úspěšným ukončením bakalářských
studijních programů a úroveň 7. úspěšným ukončením magisterských studijních programů a ev.
8. úrovně absolvováním programů doktorských. Despotović (2012, s. 88) má v tomto případě na
mysli ideální typ profese nebo poloprofese vzdělavatele dospělých - andragoga.
Pro každou úroveň kvalifikace jsou užívány specifické deskriptory oblastí vzdělávání,
které vyjadřují, jaký okruh odborných znalostí, odborných dovedností a obecných způsobilostí musí byt zahrnut v jakémkoli studijním programu, který se hlásí k dané oblasti
vzdělávání, ať již jde o program nyní existující nebo jehož vznik se teprve plánuje.
Odborné znalosti jsou faktické a teoretické. Faktické znalosti se vztahují zejména
k předmětu vědění v daném oboru; teoretické znalosti se týkají zejména teorií, konceptů
a metod poznávání a interpretace v daném oboru. Odborné dovednosti jsou považovány za
schopnost použití odborných znalostí. Obecné způsobilosti (zahrnující tvoření úsudku, komunikaci a schopnost dalšího vzdělávání) jsou schopnosti použití odborných znalostí a dovedností v určitém kontextu a s určitou mírou samostatnosti odpovědnosti. Národní deskriptory českého kvalifikačního rámce pro terciární vzdělávání (IpN QRAM, 2012) kupodivu
nepracují v evropském prostředí i v předškolním, základním a středním vzdělávání s již běžně
zavedeným pojmem kompetence.
Deskriptory oblastí vzdělávání nicméně nepředstavuji profil žádného konkrétního
studijního programu, a jejich smyslem proto není detailní specifikace standardizace kurikula
v terciárním vzdělávání. Oblastí vzdělávání se rozumí ucelený a vzájemně související úsek
terciárního vzdělávání, v jehož rámci vznikají a uskutečňuji se konkrétní studijní programy.
Oblast vzděláváni je zákonný institut, který byl podrobněji vymezen až v projektu Q-RAM.
Problematika nabývání, získávání kvalifikace vzdělavatelů dospělých je s profesionalizací úzce
spojena, přesto je relativně samostatnou oblastí, kterou se již příspěvek nemůže zabývat.
Není možné v příspěvku v úplnosti přiblížit dobře zpracovaný polský profesní standard lektora vzdělávání dospělých, přesto nelze nezmínit, že odpovídá na jednu ze dvou
obvykle položených otázek spojovaných s profesními standardy, a to na otázkou jaká má
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lektor být (ve smyslu obecných, mj. psychofyzických předpokladů) nebo co má umět (ve
smyslu profesních dovedností nebo kompetencí).
Právě ke druhé otázce se váže standardem definovaných 22 profesních činností, úkolů, resp. dovedností. Mají logickou posloupnost a dobře vystihují požadavky kladené na
zkoumanou profesní skupinu. Uvádíme je pro inspiraci v úplnosti:
• definování vzdělávacích potřeb na lokální, firemní nebo individuální úrovni
• příprava scénáře školení
• provádění výkladu prezentujícího obecné i specifické poznatky
• příprava a realizace cvičení vzdělávajících a/nebo rozvíjejících dovednosti účastníků
vzdělávání¨
• hodnocení postupu účastníků kurzů a informování o výsledcích
• řízení skupinové práce v průběhu výuky
• zpracování obsahových a metodických dokumentů a didaktických pomůcek napomáhajících procesu vyučování –učení se
• příprava programu vzdělávání
• příprava nabídky vzdělávání
• vypracování finanční rozvahy školení a kurzů
• organizování a řízení vlastní vzdělávací práce
• příprava budovy a místa vzdělávání
• účast na organizaci seminářů a specializovaných nebo metodických konferencí
• řízení kurzu
• realizace obsahové a metodické spolupráce s jinými přednášejícími, lektory
• spolupráce s autory učebnic a didaktických prostředků
• řízení organizační jednotky
• realizace evaluace vlastní práce
• realizace evaluace práce jiných vzdělavatel (hospitace, pozorování, supervize)
• evaluace kurzů, hodnocení dosažení cílů kurzů
• realizace výzkumů v oblasti vhodnosti vzdělávacích programů, učebních textů, učebních pomůcek.
Lektor může vykonávat i kontrolovat profesní úkoly spojené s podporováním dospělých v celoživotním učení. S ohledem na specifičnost profese i šíři aktivit je lektor
vzdělán po teoretické stránce a je specialistou s praktickými zkušenostmi v oblasti, které
učí. Teoretické znalosti i praktické zkušenosti lektora adekvátní tematickému obsahu kurzů
musí být odpovídajícím způsobem dokumentovány.
Standard obsahuje výčet celkem 6 složek nebo výkonových (obsahových) kvalifikací
(skladowe kwalifikacje), které označují dosti široké oblasti výkonu práce vzdělavatele dospělých.
Na polském standardu je pak především inspirující to, že ve shodě s přístupem v Polsku rozvinuté edukační vědy „pedagogiky práce“ (např. Kwiatkowski, Bogaj, Baraniak, 2007)
pracuje s kvalifikacemi nadprofesními, kvalifikacemi příbuzných profesí (obecně profesními),
základními kvalifikacemi a specializačními kvalifikacemi. Akceptace tohoto přístupu by umožnila vytvořit systém andragogických (obecných nebo specializovaných) profesí (nikoliv jednu), jak bylo uvedeno výše, např. andragoga, metodika distančního vzdělávání, tutora distančního vzdělávání, učitele–instruktora, lektora, tvůrce vzdělávacích programů a pod.
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Nadprofesní kvalifikace zahrnují základní dovednosti, vědomosti i psychofyzické
vlastnosti potřebné pro správné vykonávání práce a ujímání se činností v profesním životě.
Vyjadřují se v podobě pozitivních postojů, v pozitivním fyzickém stavu, při současném
osvojení si všeobecných dovedností myšlenkových i praktických. Tyto kvalifikace neopravňují k výkonu profese, ale jsou nezbytné pro dosažení aktuálně požadované kvality práce.
Jsou společné pro určité sektory nebo resorty hospodářství, do nichž spadají jednotlivé profese podstupující standardizaci.
Příkladem nadprofesních kvalifikací (můžeme použít i výraz schopností nebo kompetencí) u vzdělavatelů dospělých jsou na 4. kvalifikační úrovni: efektivní komunikace,
vyhledávání zpracovávání informací, využívání IC technologií, etické postupy, schopnosti
sebehodnocení, přizpůsobování se změnám, profesní rozvoj, řešení pracovních problémů
a přijímání rozhodnutí.
Obecně profesními kvalifikacemi jsou požadavky na dovednosti, vědomosti i psychofyzické vlastnosti zaměřené na výkon prací v určité profesní oblasti, obvykle zahrnující skupinu
příbuzných profesí a specializací. Jsou tak společnými kvalifikacemi pro všechny rozlišené
standardy konkrétních profesí. Příkladem obecně profesních dovedností jsou následující kvalifikace: využívá zásady správné prezentace, využívá správnou terminologii odbornou i didaktickou, správně obsluhuje prostředky didaktické techniky, využívá počítače pro přípravu
učebních textových nebo grafických materiálů a pro prezentaci specializovaných programů,
využívá různých informačních pramenů, tyto uspořádává a klasifikuje z hlediska jejich využití
pro dosažení plánovaného cíle, jasně formuluje svá očekávání, provádí evaluaci vlastní práce
a její výsledky využívá pro zkvalitňování své práce a svůj profesní rozvoj.
Základní profesní kvalifikace jsou požadavky na dovednosti, vědomosti a psychofyzické vlastnosti, které umožňují efektivně vykonávat typické úkoly charakteristické pro danou profesi. Příkladem základních obecně profesních vědomostí mohou být: aktuální obecné a specializované poznatky z tematiky školení, psychologické znalosti, didaktické zásady
a zásady vzdělávání dospělých, zásady tvorby vzdělávacích projektů, nových technických
prostředků výuky, psychologických aspektů didaktického hodnocení, zásady poskytování
zpětné vazby, znalosti způsobů práce s náročnými účastníky školení atd.
Specializační kvalifikace jsou zvláštními řidčeji vystupujícími požadavky na dovednosti, vědomosti a psychofyzické vlastnosti umožňující vykonávání vyspecifikovaných úkolů a plnění netypických profesních funkcí. Příkladem specializačních profesních dovedností
mohou být: projektování školení na základě identifikovaných vzdělávacích potřeb, tvorba
harmonogramu vzdělávací akce s ohledem na didaktické zásady, příprava místa výcviku zajišťující optimální podmínky pro učení se účastníků školení, příprava souboru zkušebních
úloh, provádění měření vědomostí a dovedností zahrnutých do obsahu školení, příprava
zprávy z uskutečněného výzkumu atd.
Příkladem vysoké variability subprofesí v oblasti odborné přípravy (zahrnující počáteční i další vzdělávání) může být tabulka se 40 identifikovanými subprofesemi (uvedenými v původní anglické verzi).
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lecturer
teacher
trainer
instructor
coach
advisor
counsellor
employee in AE
employee in FE
pedagogical employee
education manager
FE instructor
course leader
consultant
presenters
learning companions
vocational pedagogue
operational pedagogue
evaluators
implementers of innovations

media pedagogue
vocational teachers
tutor
mentor
adult instructor
developer
assessor
facilitator
specialist
supervisor
monitor
designer
master crafts
HRD manager
formator
professor
mediator
project managers
project administrators
educational designers

Tab. 2. Pracovní pozice ve studijní oblasti odborné profesní vzdělávání (VET trainers, 2008)

Vzdělavatelé působící ve výše uvedených rolích realizují podle srovnávacích výzkumů následující druhy profesních aktivit:5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
5

Vyučování všeobecně vzdělávacím předmětům
Vyučování odborným předmětům nebo realizace odborného výcviku
Instruktáže lidí pro plnění konkrétních úkolů
Dovednostní trénink
Koučování a mentorování lidí a jejich profesního nebo osobního rozvoje
Tutoring, podporování lidí v jejich učení
Přijímání účastníků, stanovení jejich vzdělávacích potřeb a uznání výsledků jejich
dřívějšího učení
Nabídka vedení a poradenství lidem na základě požadavků jejich kariéry
Hodnocení profesního nebo edukačního rozvoje jednotlivce
Příprava vzdělávacích akcí (kurzů)
Příprava materiálů a metod pro vzdělávací aktivity
Příprava ICT materiálů pro vzdělávací aktivity (kurzy)
Evaluace vzdělávacích aktivit
Implementace a evaluace inovací a změn v procesech
Konzultace napomáhající zlepšení (učebního potenciálu) organizací

VET trainers in public and private training institutions. Final Report. Leiden/Zoetermeer, 2008, str.59.
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Jistě zajímavým a užitečným se jeví přístup ke konceptualizaci profesionality L. Evans
(2012). Autorka nejdříve předkládá svoje pojetí profesionality, kterou definuje jakožto „profesní
postupy, jež jsou ve shodě s obecně přijímaným vymezením určité profese, které reflektují status
dané profese, její cíle a specifika v celé její šíři a které odrážejí úroveň služeb, jež tato profese poskytuje a které v jejích postupech převažují, stejně jako etický kodex , jímž se daná profese řídí.
Koncept profesionality dle Evans vychází z poznání, že profesionalita je integrací tří jejích dimenzí,
a to dimenze behaviorální, postojové a intelektuální, které se dále vnitřně člení na jejich dílčí složky.
Behaviorální dimenze profesionality se vztahuje k tomu, co zástupci jednotlivých profesí
v rámci své práce vykonávají. Dílčími oblastmi této dimenze jsou: a) složka procesuální, vztahující
se procesům, jež jsou v průběhu pracovního procesu uplatňovány, b) procedurální, která vypovídá
o aplikovaných postupech, c) produktivní, z níž vyplývají dosažené výstupy pracovní činnosti a její
produktivita a d) kompetenční, která pojednává o kompetencích požadovaných od zástupců určité
profese v rámci pracovní činnosti. Autorka však neuvádí žádný příklad, který by osvětlil její odlišné
chápání procesů a postupů, jež polský standard zřejmě integruje do pojmu profesní úkoly.
Postojová dimenze se vztahuje k zastávaným postojům zástupců jednotlivých profesí. Její názorová složka zachycuje, v co zástupci jednotlivých profesí věří, jaké jsou jejich
názorová stanoviska, jak vnímají sebe sama a své okolí. Hodnotová složka vypovídá o hodnotách, které jsou zástupci dané profese zastávány (jako příklad autorka uvádí spravedlnost
nebo sociální rovnost). Složka motivační pak popisuje, jak jsou zástupci jednotlivých profesí motivování, jaká je jejich pracovní spokojenost a morálka.
Intelektuální dimenzi profesionality autorka vztahuje ke znalostem, kterými disponují
zástupci jednotlivých profesí, a k tomu, jakým způsobem jsou jejich vědomosti strukturovány.
Epistemologická složka této dimenze se vztahuje k principům a systematizaci lidského poznávání v rámci dané profese; racionální složka pojednává o povaze a míře uvažování, které
jsou dané profesi vlastní; znalostní složka vypovídá o tom, jakými znalostmi je nutné v rámci
dané profese disponovat a složka analytická vypovídá o povaze a míře analytického uvažování.
Tato strukturovaná konceptualizace profese má podle L. Evans podobu jakési taxonomie, čímž do jisté míry může „nutit“ zpracovatele profesních standardů k tomu, aby všechny
taxonomické třídy naplnili konkrétním obsahem. V mnoha složkách jednotlivých dimenzí lze
najít mezi pojetím L. Evans a například Národními deskriptory českého kvalifikačního rámce
pro terciární vzdělávání řadu věcných shod i při odlišné použité terminologii.
Příklady profesních standardů vzdělavatelů dospělých z Polska, Česka a Nizozemí
dovolují provedení komparace jejich struktury. Všechny jsou konstruovány jako víceúrovňové a se stoupající mírou profesní specializace.
Struktura profesní
Polsko*
kvalifikace
1. úroveň

Nadprofesní
kvalifikace

2. úroveň

Obecně profesní
kvalifikace

Česko**
Charakteristika
kompetencí příslušné
úrovně Národní soustavy
kvalifikací

Nizozemí***

Obecné (generické)
kompetence (A1-A7)c
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3. úroveň

Základní profesní
kvalifikace

4. úroveň

Specializační
kvalifikace

Odborné způsobilosti

Specifické Kompetence
(6 přímo spojených
s učebním procesem: –
B1-B6 )
Specifické kompetence
(6 podporujících učební
proces: B7-B12)

* Standard kwalifikacji zawodowych dal zawodu wykładowca na kursach (edukator, trener) (235915).
Warszawa 2003.
** Kvalifikační standard Profesní kvalifikace 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání. MŠMT ČR, 2012.
*** ALPINE – Adult Learning Professions in Europe A study of the current situation, trends and
issues Final report. 2008. Research voor Beleid. Zoetermeer, August 29.
Tab. 3. Komparace struktur vybraných kvalifikačních standardů vzdělavatelů dospělých (autor)

Základní profesní kvalifikace
Z porovnání zachyceného v tabulce 3 lze vypozorovat dosti velké rozdíly v přístupu
ke struktuře celkové či souhrnné profesní kvalifikace vzdělavatele dospělých. Polský model
se jeví z hlediska národního systému kvalifikací jako velmi užitečný. Současně je však svými
4 úrovněmi celkové kvalifikace poněkud míně přehledný. Tendencí v této oblasti by mělo
být vytváření jednotného evropského rámce pro deskripci souhrnné kvalifikace vzdělavatele dospělých i v jeho specializovaných rolích.
Zajímavé může být rovněž srovnání těchto tří standardů z hlediska základních pracovních aktivit
Pracovní
oblasti
Označení

Polsko

Česko

Nizozemí

součásti odborné
odborná způsobilost
oblasti aktivity (fields of
způsobilosti (składowe (professional competence
activity)
kwalifikacji zawodowych)
Rozpracování obsahu kurzu do
minutového scénáře vč. volby
didaktických pomůcek a metod
Příprava a realizace
výuky
výuky (výklad,
Analýza vzdělávacích
Příprava, řízení a vyhodnocení
workshop,
potřeb
modelových situací a metod
cvičení,demonstrace na
Příprava kurzů
práce se skupinou
cvičení)
Zadávání samostatných
a skupinových prací účastníkům
vzdělávacího programu
Hodnocení a zkoušení
posluchačů

Zjišťování úrovně vstupních
kompetencí a vzdělávacích
potřeb účastníků vzdělávacího
programu

Facilitace učení

Profesionalizace a profesní standrady vzdělavatelů dospělých

Projektování kurzů

Sestavení obsahu a struktury
vzdělávacího programu
na základě stanovených
vzdělávacích cílů, vč. z nich
vyplývajících kompetencí

63

Tvorba vzdělávacích
programů i

Hodnocení účinnosti
Hodnocení vzdělávacích vzdělávání a dosažení
služeb
nastavených vzdělávacích cílů
a požadovaných kompetencí

Monitoring a evaluace

Řízení kurzů

Poradenství a vedení

Řízení organizační
jednotky poskytující
vzdělávací služby

Finanční management
Řízení lidských zdrojů
Celkové řízení
Marketing a styk
s veřejností
Administrativní
podpora
ICT podpora
Překlenovací aktivity

Tab. 4. Porovnání kvalifikačních standardů z hlediska základních pracovních aktivit (autor)

Srovnání je poněkud stěžováno tím, že každý ze tří porovnávaných standardů užívá jinou terminologii pro označení profesionálních kompetencí (viz tabulka 4). Tři standardy byly
utříděny podle konstrukce prvního z nich, tedy polského, a došlo tak v některých případech ke
změně jejich pořadí nebo k jejich seskupení, což je zejména případ standardu nizozemského.
Lze nicméně konstatovat, že český standard se zaměřuje pouze na výkon vlastních
vzdělávacích aktivit, ve smyslu jejich přípravy, realizace a hodnocení, na rozdíl od zbývajících dvou, které do souboru odborných způsobilostí vzdělavatelů dospělých zařazují činnosti spojené s řízením kurzů a vzdělávacích institucí, v případě nizozemského standardu
také záležitosti finanční, marketingové a personální. Očekávanou tendencí ve sledovaném
parametru bude zřejmě širší chápání profesních způsobilostí vzdělavatele dospělých, zahrnující tak složky spadající do oblasti „podnikání ve vzdělávání dospělých“( tj. činnosti jako
finanční management, řízení lidských zdrojů, celkové řízení, marketing a styk s veřejností,
ICT podpora a podobně). Bude to v souladu s novým evropským úsilím o dosažení většího
podílu podnikatelů v populaci6, jež ve většině členských zemí spíše klesá.7
Vzdělávací standardy pro přípravu vzdělavatelů dospělých
Tvorba vzdělávacích standardů je logickým vyústěním prací na profesních standardech. Je možné uvést alespoň několik příkladů postupného utváření tohoto spojení.
Akční plán podnikání 2020. Opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě. COM(2012) 795 final .
Brusel 9.1.2013.
7
Česká republika je v tomto směru společně s Lotyšskem, Litvou a Slovenskem výjimkou).
6
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Česká Asociace institucí vzdělání dospělých nabízí pro získání výše uvedené kvalifikace „lektor dalšího vzdělávání kurz nazvaný „profesionální lektor“ o celkovém rozsahu 160
vyučovacích hodin, z nichž se 56 hodin uskuteční v prezenční formě a 96 v distanční formě
v eLearningovém prostředí LMS FONTER.
Kurs je sestaven ze sedmi tematických celků, které nejsou zcela totožné s výše uvedenými odbornými způsobilostmi. Jsou nazvány: 1) komunikace a prezentace lektora, 2)
práce lektora se skupinou 3) metodika lektorské práce, 4) interaktivita v lektorské práci, 5)
příprava lektora na výuku, 6) hodnocení účinnosti vzdělávání, 7) příprava a práce se studijními materiály. Z pouhého výčtu témat nelze přesně vyvodit rozdíl mezi obsahem prvního
a čtvrtého tematického celku, které se zaměřují na rozvoj komunikace a interakce. Stejně
tak není asi precizně pojmenován celek 6, který pravděpodobně bude více sledovat rozvoj
diagnostické a evaluační kompetence zaměřené na vyhodnocování účinků či efektů učení
a nikoliv hodnocení jeho účinnosti. Absolvent kurzu má možnost složit komisní zkoušku
a získat uvedenou kvalifikaci.
Druhým příkladem může být polskými autory vypracovaný modulový program profesního školení učitel- instruktor/lektor (235910). Připravený program o rozsahu 80 vyučovacích hodin je určen pro ty účastníky -lektory, kteří se budou zabývat projektováním,
realizací a evaluací modulových vzdělávacích programů.
Názvy modulů, byť cílené specificky na projektování modulárních programů profesních školení, jsou ve zřetelné shodě s výše uvedenými „součástmi odborné způsobilosti: 1) identifikace a analýza vzdělávacích potřeb, 2) projektování modulového programu
profesního školení, 3) využívání aktivizujících metod v didaktické činnosti, 4) organizace
modulových profesních školení, 5) tvorba vzdělávacích balíčků nebo výběr či adaptace kurzových materiálů, 6) monitorování a evaluace modulového školení , 7) příprava nabídky
kurzů a jejich zavádění s ohledem na specifické zvláštnosti vzdělávání dospělých.
Teprve nedávno byl publikován dokument vypracovaný v kooperaci dvou německých organizací8 stanovující základní obsah (core curriculum) pro přípravu vzdělavatelů dospělých mimo univerzitní sektor, který by vyhovoval mezinárodním vědeckým standardům
a byl vhodným pro použití v mezinárodním měřítku.
Základními atributy tohoto přístupu k řešení přípravy vzdělavatelů byly modularizace a orientace na výstupy ze vzdělávání. Podle Evropského kvalifikačního rámce je kurikulem zajištěna 5. úroveň kvalifikace, která přibližně koresponduje s krátkými univerzitními
studijními programy, které se nachází o něco níže než programy bakalářské (6. úrovně).
Takzvané „Curriculum globALE“ (Global Adult Education&Learning) jen vystavěno
na třech pilířích:
a) na již existujících Train-the-Trainer programech vzniklých v projektech dvv inernational,
b) na existujících národních kvalifikačních systémech a standardech pro vzdělavatele
dospělých,
c) mezinárodních kompetenčních standardech vzdělavatelů dospělých vzniklých
Kvatchadze, L., Lattke, S., Popovic, K., Weickert, J. Curriculum for Global Adult Education and Learning.
German Institute for Adult Education – Leibnitz Centre for Lifelong Learning (DIE) a Institute for the International
Cooperation of the Association of German Adult Education Centres (dvv international), November 2012. Dostupné
na http://uil.unesco.org/fileadmin/media/2012/News_nov-dec/Curriculum_GlobALE_18112012.pdf.
8
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v rámci evropských projektů (mj. na již publikovaném výstupu řízeném nizozemským Institutem Research voor Beleid – „Key competences of adult learning professionals (2010).
Curriculum globALE je budováno na třech principech: a) na orientaci na kompetence, b) na akčním zaměření a c) na participaci.
Kurikulum obsahuje celkem 5 základních modulů:
1. Základy a principy vzdělávání dospělých
2. Výuka dospělých a učení se dospělých
3. Metody vzdělávání dospělých
4. Komunikace a skupinová dynamika ve vzdělávání dospělých
5. Plánování, organizace a evaluace programů pro vzdělávání dospělých a dva výběrové
moduly.
Při realizaci kurikula jsou uplatňovány prvky učení založeného na zkušenostech, kdy
se pravidelně opakují sekvence instruktážní, sekvence zajišťující praktické zkušenosti a sekvence reflexe praxe.
Celková doba studia kurzu je uvažována v rozsahu asi 534 hodin, přičemž 70 % tohoto času připadá na studium pěti základních modulů (celkem 374 hodin) 30% (160 hodin)
na moduly výběrové. Na asi 10 stranách pak jsou uvedeny u každého modulu příslušné
osvojované kompetence konkretizované jednotlivými vzdělávací výstupy a příslušné studijní okruhy i s doporučenou literaturou.

Závěr
Procesy profesionalizace vzdělavatelů dospělých doprovázejí také názory, že není dostatek argumentů pro to, aby vzdělávání dospělých bylo chápáno jako samostatná profese
a vydělovalo se tak z široce pojímané profese učitele (Evans, 2012). Autorka dokonce doporučuje, aby vzdělavatelé dospělých přestali zachovávat hranice, které tradičně oddělují
vzdělávání dospělých od ostatních oblastí vzdělávání a učení, což by mohlo mít řadu výhod
spočívajících v rozšíření vědomostní základny vztahující se ke vzdělávání dospělých o poznatky o tom, jak se lidé učí a jak by měli být vzděláváni. Tento názor svědčí o tom, že dosud
trvá stav nezřetelného nebo mnohými dosud neakceptovaného vydělení andragogiky z lůna
pedagogiky, údajně proto, že zcela nenaplňuje všechny atributy samostatné vědní disciplíny.
Profesionalizace vzdělavatelů dospělých je právě jednou z cest k dosažení jednoho z požadovaných atributů, a to existence dostatečně silné vědní, resp. profesní komunity.
Studie prezentuje vybrané části tří profesních standardů pro oblast vzdělavatelů dospělých a některé z nich vzájemně porovnává k vysledování obecné tendence jejich struktury, obsahového pojetí a používaných konstruktů pro jejich popis. Dokumentuje i výsledky
navazující etapy, kterou je tvorba odpovídajících vzdělávacích programů (standardů) pro
získání profesní kvalifikace, jejichž rozmanité dosud využívané podoby různé míry komplexnosti, šíře či specializace pak mohu být předmětem sbližování, akreditace nebo certifikace
za účelem dosažení jejich co nejvyšší kvality. Nakonec se hodí uvést výsledek evropského
projektu AGADE9, který mezi kritérii dobrého vzdělavatele dospělých, kromě těch profesních (v dimenzi odborných a andragogických znalostí, didaktických dovedností a orgaAgood adult educator in Europe (AGADE). Dostupné na www.nordvux.net/object/1453/
agadeagoodadulteducatorineurope.htm
9

66

Josef Malach

nizačních dovedností) uvádí i kritéria osobního a etického rozvoje vzdělavatele dospělých,
mezi nimiž najdeme takové vlastnosti jako sebeúcta, tolerance, odpovědnost, komunikační
dovednosti, empatie a pružnost.
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Anotace: Požadavky na zvyšování kvality vzdělávání dospělých pochopitelně vedou ke zvyšování
nároků na výkon vzdělavatelů dospělých. Tato profesní nebo rolová skupina osob je vnitřně velmi
rozmanitá a diferencovaná a zahrnuje jak vysoce kvalifikované absolventy vysokoškolských studií
oboru andragogika či vzdělávání dospělých, tak odborníky různého stupně dosaženého vzdělávání
pouze příležitostně vykonávající roli lektora či trenéra vzdělávacích kurzů pro dospělé. Příspěvek
reflektuje vývoj řešení problematiky zvyšování kvality andragogických kompetencí vzdělavatelů dospělých, cesty profesionalizace andragogických činností a přináší přehled některých výsledků v oblasti tvorby příslušných profesních standardů. Současně uvádí příklady kurikulárních materiálů, které
mohou být považovány za vzdělávací rámce či standardy umožňující získání kvalifikace pro výkon
profese nebo role vzdělavatele dospělých.
Klíčová slova: vzdělavatel dospělých, andragog, andragogické kompetence, kvalifikační standard,
kvalifikační rámec, vzdělávací standard
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FUNDACJA SPINA SZANSĄ NA LEPSZY START
Co roku rodzi się w Polsce około 500 dzieci z rozszczepem kręgosłupa. Jest to wada,
która występuje równie często jak zespół Downa. Pomimo to nie istnieje właściwie żadna
literatura mówiąca o funkcjonowaniu dzieci z rozszczepem kręgosłupa. Rozszczep kręgosłupa to wada rozwojowa, która pojawia się w ciągu czterech pierwszych tygodni ciąży. Kręgosłup nie rozwija się prawidłowo w wyniku niedomknięcia cewy nerwowej, powodując
trwałe uszkodzenia nerwów.
Dzieci z rozszczepem kręgosłupa uczestniczą w obowiązku szkolnym w trybie szkoły
integracyjnej lub – co bardzo często jest niepotrzebne – w szkole specjalnej. Bardzo często
rodzice dzieci z niepełnosprawnością nie wiedzą, że dziecko może pobierać naukę w szkole najbliżej ich miejsca zamieszkania, bez względu na to, czy jest to szkoła integracyjna,
czy zwykła. W takiej sytuacji szkoła zatrudnia nauczyciela o dodatkowych kwalifikacjach.
Niepełnosprawność ruchowa, jaką jest rozszczep kręgosłupa, nie powoduje obniżenia możliwości intelektualnych. U 80% dzieci z tą wadą wrodzoną występuje wodogłowie lub są
wcześniakami i wtedy zwiększa się ryzyko zaburzeń w uczeniu się.
Wodogłowie powoduje drobne zaburzenia w uczeniu się, występujące również przy
innych dysfunkcjach czy schorzeniach. Są to problemy takie, jak: stan rozbieżności pomiędzy wysokimi umiejętnościami werbalnymi a niskimi umiejętnościami w zakresie motoryki
małej, problem koordynacji wzrokowo-przestrzennej, umiejętności społecznych, trudności w rozumieniu złożonych i abstrakcyjnych pojęć, trudności w docieraniu do informacji
przechowywanych w pamięci, zaburzenia przestrzenno-percepcyjne1. Z obserwacji rodziców oraz osób pracujących z dziećmi wynika, że samo wodogłowie, które nie było następstwem rozszczepu kręgosłupa, a wystąpiło z innego powodu, jest bardziej odczuwalne niż
wodogłowie, które było konsekwencją rozszczepu kręgosłupa.

pracownik Fundacji Spina, jedynej organizacji w Polsce wspierającej projekt unikalnych operacji zamknięcia
rozszczepu kręgosłupa w łonie matki. Klinika i Oddział Ginekologii i Położnictwa w Bytomiu to jeden z czterech
ośrodków na świecie przeprowadzający operacje prenatalne. Projekty Fundacji Spina mają na celu pełną integrację sportową, społeczną osób z niepełnosprawnością oraz podniesienie nad nimi poziomu opieki medycznej.
Jest organizacją członkowską International Federation for Spina bifida and Hydrocephalus, która działa na rzecz
osób z rozszczepem kręgosłupa na całym świecie. Więcej informacji na stronie www.spina.com.pl.
1
A teacher’s guie to hydrocephalus, 2002 Hydrocephalus Association, San Francisco, California.
*
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Fot. 1. Podopieczni Fundacji SPINA na wyjeździe integracyjnym podczas zabawy z Felkim (psem
labradorem)

W chwili obecnej nie ma badań na temat zaburzeń w uczeniu się u dzieci z rozszczepem kręgosłupa, u których nie wystąpiło wodogłowie. Można założyć, że trudności
wymienione wcześniej mogą (ale nie muszą) występować u wszystkich dzieci z rozszczepem kręgosłupa – jest to wynik obserwacji osób, które pracują z dziećmi z tym rodzajem
niepełnosprawności.
Jednakże warto zwrócić uwagę na fakt, że to nie trudności z uczeniem się sprawiają największe problemy dzieciom w szkole. Schorzenia sprzężone z rozszczepem kręgosłupa, takie jak
nietrzymanie moczu i kału, problemy z mobilnością, skrzywienie kręgosłupa i stóp, są najbardziej dokuczliwe w codziennym, płynnym funkcjonowaniu w życiu szkoły. Dziecko, które nie
porusza się tak sprawnie jak jego koledzy, nie dobiegnie tak szybko w miejsce, gdzie wszyscy już
się bawią. Problemy z nietrzymaniem moczu i kału powodują dyskomfortowe sytuacje, co sprawia, że dziecko bywa odrzucane przez rówieśników. Skrzywienia kręgosłupa, stóp i problemy
z mobilnością stają się pretekstem do wykluczania dziecka z form aktywności fizycznej.
Alice Rajaratnam Nimmo, terapeutka zajęciowa z Dublina, podczas Międzynarodowej
Konferencji dla osób z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem przedstawiła wyniki swoich obserwacji z pracy terapeutycznej. Wnioski, które płyną z jej obserwacji, są bardzo optymistyczne
zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców oraz nauczycieli. Dzieci z tą wadą potrzebują tylko więcej
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czasu i uwagi, zastosowania dodatkowych elementów metod terapii pedagogicznej. Kiedy te potrzeby zostaną spełnione, rozwijają się zgodnie ze swoimi możliwościami intelektualnymi.

Fot. 2. Podopieczni, ich rodzice, pracownicy i wolontariusze Fundacji SPINA podczas jednej z konferencji na rzecz dzieci z rozszczepem kręgosłupa operowanych prenatalnie

Dzieci z rozszczepem kręgosłupa, które nie jest chorobą, a bardziej zespołem wad i zaburzeń sprzężonych, wymagają podejścia w sposób holistyczny. Podejście holistyczne powinno charakteryzować się tym, że stymulacja rozwoju dziecka przebiega równolegle w różnych
aspektach jego zaburzenia w sposób skoordynowany. W swojej pracy Alice Rajaratham wykorzystuje ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej, takie jak stymulacja sensoryczna, ćwiczenia
ruchu gałek ocznych, integracja półkul mózgowych2. Równie dobre efekty w pracy z dziećmi
z rozszczepem kręgosłupa mają niektóre ćwiczenia z metody Weroniki Sherborne.
Dzieci z rozszczepem kręgosłupa nie chcą, aby postrzegano je przez pryzmat ich niepełnosprawności. Każdy ze specjalistów będzie widział w dziecku inny brak – lekarz urolog
zajmie się problemami z układem moczowym, lekarz ortopeda problemami z mobilnością,
pedagog – zaburzeniami w uczeniu się. To wszystko jest ze sobą złączone, wpływa na siebie
wzajemnie i dla dobra dziecka warto o tym pamiętać, aby pomóc mu w sposób skoordynowany, dopasowany do jego potrzeb.
Ważna informacja! Zażywanie 4 mg kwasu foliowego oraz 2,5 mcg witaminy B12 na trzy
miesiące przed planowaną ciążą redukuje ryzyko powstania wady rozwojowej o 70%. Większość ciąż
Wyniki obserwacji Alice Rajarathnam Nimmo są dostępne na stronie: http://www.sbhi.ie/docs/Conference_Sweden.pdf
2
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nie jest planowana, stąd zaleca się, żeby wszystkie kobiety w okresie aktywności seksualnej zażywały
suplement kwasu foliowego.
FUNDACJA SPINA SZANSĄ NA LEPSZY START
Słowa kluczowe: rozszczep kręgosłupa, spina, kwas foliowy, wada rozwojowa, urolog, neurolog, ciąża
Streszczenie: Artykuł przedstawia cel i zadania Fundacji Spina z Katowic, jedynej organizacji w Polsce wspierającej projekt unikalnych operacji zamknięcia rozszczepu kręgosłupa w łonie matki, które
odbywają się w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu.
SPINA FOUNDATION A CHANCE FOR A BETTER START
Keywords: spina bifida , spina , folic acid, malformation , urologist , neurologist , pregnancy.
Summary: This paper presents the purpose and tasks of the Foundation Spina in Katowice, the only
organization in Poland supporting the project of unique spina bifida closure surgery in the womb,
which take place in the Specialist Hospital No. 2 in Bytom.

