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WYBRANE FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB  

NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE. 

 

 

„Daj dzieciom dobrą dolę, 

Daj wysiłkom ich pomoc, 

Ich trudom błogosławieństwo. 

Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą,   

Ale najpiękniejszą.”                    
                                                      [Janusz Korczak] 
 

 

Nauczanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej jest zadaniem złożonym, wymagającym 

współpracy nauczycieli, specjalistów, władz oświatowych, dzieci i młodzieży, oraz rodziców. 

Dla osób niepełnosprawnych nadszedł moment przełomowy. Świadomość ich problemów 

i ich krzywdy bardzo się w ostatnich latach upowszechniła.   

 Postawa środowiska i zachowanie się wobec osób niepełnosprawnych mają istotne znaczenie 

dla przebiegu procesu rehabilitacji. Trzeba więc przeciwstawić się tendencjom traktowania 

ludzi niepełnosprawnych jako zjawiska marginalnego i należy uznać ich za pełnoprawną 

część  społeczeństwa. Tę myśl oddaje hasło Marii Grzegorzewskiej: „Każdy człowiek ma 

prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczności”.  

Współczesne sprawy dzieci niepełnosprawnych zyskują coraz większe zainteresowanie 

społeczne. Przykładem tego jest Uchwalona w 1959 roku przez ONZ, Deklaracja Praw 

Dziecka, która głosi - Dziecko upośledzone pod względem fizycznym, umysłowym lub 

społecznym, należy traktować, wychowywać i otaczać szczególną opieką z uwzględnieniem 

jego stanu i warunków życia. Oznacza to, że nauka, wychowanie i przygotowanie do życia są 

niezbywalnymi prawami dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem ich 

indywidualnych możliwości. Celem oddziaływania wychowawczego będzie kształtowanie 

osobowości dziecka, co jest procesem żmudnym i długotrwałym ze względu na to, że rozwój 

psychofizyczny dziecka niepełnosprawnego jest nieharmonijny. Musimy przygotować dzieci 

i młodzież do możliwie najbardziej samodzielnego życia, nauczyć je rozumienia zmian 

społecznych, przygotować do pracy zawodowej. Aby osiągnąć powyższe cele należy 

stworzyć w szkole optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia. Jest to możliwe 

przy spełnieniu kilku kryteriów. Kryterium zasadnicze to pełne, trafne zdiagnozowanie 

profilu niepełnosprawności ucznia, czyli wskazanie na istniejące dysfunkcje, ich rozmiar 

i nasilenie, ale także podkreślenie funkcji niezaburzonych w pełni sprawnych na których 

można i należy opierać działania zawarte w programach korekcyjnych, 
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edukacyjnych ,wychowawczych i profilaktycznych.  Po drugie jest to możliwe pod 

warunkiem, że znamy dobrze środowisko szkolne uczniów, atmosferę, stosunki koleżeńskie, 

oczekiwania rodziców, sytuację domową itp.  

My dorośli musimy pamiętać, że dla niektórych dzieci szkoła jest terenem sukcesów, daje 

poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji z przebywania w grupie rówieśniczej. Dla innych jest 

terenem porażek i źródłem nieprzyjaznych doznań, a to w konsekwencji może prowadzić do 

kształtowania się wrogich postaw  w stosunku do szkoły , do poczucia obowiązku i spełniania 

wymagań stawianych przed młodym człowiekiem. Dzieci niepełnosprawne odczuwają 

zwiększoną potrzebę bezpieczeństwa, miłości i często w bardzo żywy sposób ujawniają 

potrzebę kontaktów społecznych, przejawiają sympatię do otoczenia. Cechy te bardzo 

pozytywnie wpływają na proces kształcenia i wychowania. 

 Poznanie przez nauczyciela wewnętrznej struktury klasy daje możliwość modelowania 

wzajemnej relacji między uczniami i opracowania szczegółowej strategii oddziaływań 

wychowawczych i dydaktycznych. 

Społeczeństwo natomiast powinno być przyjazne, otwarte na zmiany, chętne do współpracy, 

stwarzać i równocześnie wykorzystywać różne sytuacje do rozwijania aktywności osoby 

niepełnosprawnej. 

Dzięki właściwemu rozpoznaniu potrzeb dzieci niepełnosprawnych i działaniom 

psychologiczno-pedagogicznym można zaplanować i podjąć działania mające na celu 

ukazanie wzorów zachowania prospołecznego, z którymi będą mogły się osoby 

niepełnosprawne zidentyfikować. Bardzo istotne dla adaptacji społecznej dzieci 

niepełnosprawnych intelektualnie jest włączenie ich do wykonywania prostych czynności 

oraz przygotowywanie do kontaktów z otoczeniem.  

Proces rewalidacji dzieci niepełnosprawnych nie może przebiegać w izolacji od całokształtu 

życia rodzinnego i społecznego. Nie można ograniczać się jedynie do kontaktu z placówką, 

w której prowadzony jest proces wychowania i rehabilitacji dziecka. 

Młody człowiek rozpoczynający pracę po ukończeniu szkoły musi być do niej przygotowany. 

Praca bowiem jest kontynuacją rozpoczętego procesu rehabilitacji, a równocześnie jej celem.  

Ogólnie biorąc praca rehabilitacyjna obejmuje : rehabilitację zdrowia, rozwoju fizycznego 

i psychicznego przez kompensowanie różnego rodzaju braków i uszkodzeń, korygowanie 
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i usprawnianie, czyli dobrze przemyślany i realizowany proces rewalidacyjny. 

Najważniejszym zadaniem szkoły jest przygotowanie młodzieży do aktywnego udziału 

w życiu społecznym i zawodowym. 

Podejmuje się zbiorowe wysiłki włączenia osób niepełnosprawnych intelektualnie w nurt 

życia społecznego.  

W szkoleniu zawodowym przekonujemy się, że dobre rezultaty daje łączenie teoretycznego 

kształcenia z nauczaniem praktycznym, przy czym zajęć praktycznych winno być na tyle 

dużo, aby wdrożyć pewne nawyki i inicjatywy, zaznajomić z określonymi sytuacjami 

społecznymi. Metody stosowane przez nauczycieli wiązania teorii z praktyką wychodzą od 

tego co łatwe i bliskie do zadań trudniejszych i bardziej skomplikowanych, od tego co znane 

do treści nowych i nieznanych, wdrażania zasady świadomego i aktywnego udziału ucznia w 

procesie uczenia się i nauczania. Dzięki temu uczniowie poznają swoje przyszłe życiowe 

zadania i mogą się do nich przygotować. Wszelkie prace są podejmowane zbiorowo, ale 

każdy młody człowiek ma określone możliwości, czyli zadania muszą być dostosowane do 

jego możliwości percepcyjnych. Wykonywanie poszczególnych zadań ocenia się 

indywidualnie; bierze się przy tym pod uwagę nie tyle efekt końcowy co trud włożony 

w pracę oraz poczynione postępy. W ten sposób wychowankowie kształtują swoją postawę 

społeczną, a w pracy wyzwalają twórczą aktywność oraz zainteresowanie dla działań 

celowych, potrzebnych i zrozumiałych. Podporządkowanie się zespołowi w dążeniu do 

bliskiego i pożądanego celu, staje się prostą konsekwencją w takiej organizacji pracy. 

Pracodawca z pewnością będzie cenił u przyszłego pracownika: obowiązkowość, uczciwość, 

wytrwałość, dokładność, kulturę zachowania i także zwyczajną koleżeńskość i umiejętność 

pracy w zespole. Nie bez znaczenia są również cechy charakterologiczne, a więc należy 

młodzież uczyć powstrzymywania złych emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

i nieagresywnego rozwiązywania, neutralizowania zachowań popędowych oraz 

przestrzegania w zachowaniu norm społecznie akceptowanych. 

Należy też wspomnieć o obawach i nadziejach osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

Przeprowadzono badania naukowe /S. Kowalik, 1989/ dotyczące bierności i bezradności osób 

upośledzonych w sytuacjach społecznych. Okazuje się, że często jest tak, że osoby 

niepełnosprawne intelektualnie są chronione przez otoczenie w taki sposób, że wybacza się 

im lub pomija poniesione porażki, a nadmiernie eksponuje ich sukcesy. W ten sposób osoby 

niepełnosprawne mogą doświadczać dodatkowej niepewności, wynikającej ze sprzeczności 
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informacji o swoim działaniu /zdobywanych bezpośrednio od innych osób/. Przede wszystkim 

uczą się jednak tego, że zawsze znajdzie się ktoś kto udzieli im pomocy nawet wtedy, gdy jest 

im ona niepotrzebna. Z innej strony bezradność może wynikać z dużej liczby negatywnych 

ocen uzyskiwanych od innych ludzi. Ciągłe doświadczanie niepowodzeń, powoduje, że osoby 

upośledzone umysłowo czują się niepewnie. Nie podejmują samodzielnego działania, żeby 

nie narazić się na kolejne porażki. Natomiast chętnie się włączają się do pracy pod 

kierunkiem innych osób. Przeprowadzono eksperyment polegający na tym, że osoby 

z niepełnosprawnością umysłową miały wybrać jednego z dwóch opiekunów. Jeden z nich 

stosował oceny adekwatne do wyników działania a drugi był nadopiekuńczy. Okazało się, że 

osoby upośledzone zdecydowanie preferowały kontakty z osobą adekwatnie oceniającą ich 

wyniki działania. Wskazuje to, że woleli otrzymać prawdziwą informację o ich postępach, 

chociaż pewnie dla nich przykrą. Prawdziwa informacja zmniejsza poczucie niepewności 

i wywołuje pozytywne nastawienie wobec przyszłości oraz zwiększa mobilizację do 

pokonywania trudności. 

Poprzez nauczanie i przygotowanie do zawodu osiągamy cele wychowania związane 

z rozwijaniem i właściwym kształtowaniem kompetencji i umiejętności społecznych, które 

sprzyjają podstawowemu procesowi adaptacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych 

intelektualnie. 

Aby zrealizować wszystkie postawione cele konieczna jest ścisła współpraca resortu oświaty 

z resortami zdrowia i opieki społecznej, pracy i polityki socjalnej a także z organizacjami 

rządowymi, pozarządowymi i  kościelnymi. Współpraca ta powinna pomagać nie tylko 

w doskonaleniu pracy zawodowej wychowawców, nauczycieli, opiekunów, pracowników 

opieki społecznej, rodziców, ale przede wszystkim dawać wszechstronne wsparcie w 

procesach organizowania pomocy i opieki. Działania te powinny także wpłynąć na 

postrzeganie niepełnosprawności jako problemu społecznego (kwestia zmian postaw 

społecznych i uznawania praw każdego człowieka). 

 

W pracy z młodym człowiekiem mającym wkroczyć w dorosłe życie celem 

pierwszoplanowym jest podejmowanie szeregu form aktywizacji społecznej i zawodowej. Od 

zadań prostych, zdawałoby się oczywistych do bardziej skomplikowanych i szczegółowych.  

W szkolnictwie specjalnym praktyczną realizacją tych zasad teoretycznych i wynikających 

z nich postulatów są konkretne formy działań edukacyjnych i wychowawczych. Celem 

praktycznym tych działań jest budowanie kompetencji społecznych i zawodowych młodzieży 

na ich funkcjach najbardziej sprawnych, najmniej zaburzonych a nie przywracanie na siłę 
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tych obszarów w rozwoju psychofizycznym, które charakteryzują się głębokim poziomem 

dysfunkcji. 

Przedstawię kilka konkretnych form aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych intelektualnie: 

1. jedną z takich form jest wykorzystanie i rozwijanie zdolności i wrażliwości 

plastycznej ucznia co prowadzi do poprawy własnego wizerunku, stabilizuje 

samoocenę, zwiększa poziom akceptacji własnej osoby i usprawnia kompetencje 

interpersonalne dziecka  

2. udział w uroczystościach szkolnych jest przygotowaniem do wystąpień przed większą 

widownią, opanowaniem stresu, lęku, nieśmiałości i zwiększeniem wiary we własne 

możliwości 

3. udział w zawodach sportowych powoduje, że uczniowie zobowiązani są do 

stosowania zasad i obowiązujących reguł, współdziałania w grupie, uczą się zdrowej 

rywalizacji  

4. udział w konkursach wiedzy i umiejętności wpływa na poprawę wiedzy ogólnej 

i szczegółowej, jest sposobnością przedstawienia swoich możliwości intelektualnych - 

5. udział w prezentacjach teatralnych to wcielanie się w role, praca zespołowa, poprawa 

pamięci,  nauka poprzez zabawę 

6.  udział w wycieczkach daje możliwość poznania środowiska dalszego ale również 

wymaga od uczestnika wycieczki podporządkowania się obowiązującym  regułom 

i normom społecznym  

7. podejmowanie aktywnych zachowań pomocowych to przede wszystkim rozwijanie 

empatii i rozumienia sytuacji społecznych, praca na rzecz drugiego człowieka  

8. Osoby niepełnosprawne stanowią grupę ludzi dla których podjęcie pracy zawodowej 

nie jest tylko polepszeniem sytuacji finansowej, lecz przede wszystkim podnosi 

poczucie ich własnej wartości. Zatrudnienie staje się terapią i sprzyja polepszeniu 

stanu zdrowia. Dlatego tak ważnym celem w szkolnictwie zawodowym jest 

wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne do wykonywania konkretnego 

zawodu.  

„Dorosły to ten co pracuje” – te słowa często padają z ust dorosłych osób 

z niepełnosprawnością intelektualną. Praca ma główne znaczenie w budowaniu poczucia 

własnej wartości. Towarzysząc na co dzień osobom niepełnosprawnym wyraźnie  widzimy 

potrzebę stworzenia nowych możliwości ich rozwoju. Osoby niepełnosprawne coraz częściej 
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mówią o swoich marzeniach. Znaczącą rolę odgrywa w nich rozpoczęcie pracy zawodowej, 

którą utożsamiają z autonomią, normalnością, samodzielnością, dzielnością i szeroko 

rozumianą dorosłością wynikającą z potrzeby samostanowienia. 

Najefektywniejszą formą terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną jest aktywne 

uczestniczenie w życiu społecznym i zawodowym.  

 

Maria Kluz 

 

Referat wraz z prezentacją multimedialną dotyczącą wybranych form aktywizacji zawodowej 

i społecznej uczniów SOSW w Toruniu został wygłoszony w dniu 2.12.2010 podczas 

konferencji organizowanej przez Fundację „Daj Szansę” będącej podsumowaniem projektu 

„Daj Szansę Niepełnosprawnym” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. 

 


