
WIKTOR TYLEK 

NPDN PROTOTO



 1. Odseparowanie dziecka specjalnego do dzieci 
normalnych przez umieszczenie go w środowisku 
dzieci normalnych w szkole specjalnej. Dziecko 
pozostawione w szkole normalnej musi sprostać 
wymaganiom. Nauczyciel powinien nie zaniedbywać 
potrzebom dziecka upośledzonego. 

 2. Doprowadzenie jednostek do najściślejszej integracji 
jednostek odchylonych od normy z normalnym 
najbliższym otoczeniem i szerokim społeczeństwem.

 Integracja z otoczeniem, jest niezbędna, we wszystkich 
dostępnych formach w biegu całego życia –od 
urodzenia do śmierci.   

 3. Integracja zewnętrzna, czyli automatyczne włączenie 
dziecka upośledzonego do zbiorowości dzieci 
normalnych.    
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Termin ,,integracja’’ 

pochodzi z łaciny  

integratio=zespolenie 

się, scalenie, tworzenie 

całości z części

Integracja społeczna to zespolenie i 

zharmonizowanie elementów 

zbiorowości społecznej, rozumiane 

jako intensywność i częstotliwość 

kontaktów między członkami danej 

zbiorowości oraz jako akceptacja w 

jej obrębie wspólnych systemów 

wartości, norm i ocen. Ważnym 

czynnikiem integracji społecznej jest 

wspólność interesów i podobieństwo 

sytuacji życiowej członków danej 

grupy. Intensywność integracji 

społecznej, podlega stopniowaniu i 

może być mierzona. 

Dezintegracja społeczna 

stanowi skrajną postać 

dezorganizacji społecznej; 

polega na ustaniu 

kontaktów, zerwaniu 

związków społecznych, 

zaniku reguł i norm.   
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Dwie formy wychowania w surdopedagogicznym ujęciu

Nauczanie i wychowanie zintegrowane bądź integracja szkolna i pozaszkolna, 

przez które rozumie się stworzenie warunków dydaktycznych i 

wychowawczych umożliwiających  wspólne kształcenie dzieci, młodzieży, a 

także dorosłych z uszkodzonym słuchem razem ze słyszącymi.

Ekstegracja bądź nauczanie i wychowanie izolowane, charakteryzujące się 

przebiegiem procesów socjalizacyjnych i wychowawczych wyłącznie w 

podkulturowych środowisku szkolnym i internatowym składającym się z osób 

niesłyszących.  
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 Koncepcję całkowitego włączania wychowania 
odbiegającego od normy do społeczeństwa, 
jednoczącą zwolenników totalnej integracji 
społecznej. 

 Koncepcję uwzględniającą przede wszystkim 
swoistości podkultury niesłyszących,

 Koncepcję stworzenia warunków socjalizacji i 
warunków wychowawczych umożliwiających 
integrację społeczną. Uwzględnia możliwości i 
ograniczenia integracji.
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 Prekursorem kształcenia 
dzieci niesłyszących w 
częściowej integracji był 
Johan Baptista Graser
(1766- 1841). 
Zorganizował on w roku 
1821 roku w Bayreuth w 
zwykłej szkole klasę dla 
dzieci niesłyszących. 
Wkrótce w Niemczech 
istniało już 100 
podobnych klas. 
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1. Oddzielne wychowanie dzieci niesłyszących i słyszących jest 

nienaturalne, ponadto jedynie część dzieci z uszkodzonym słuchem 

może znaleźć miejsce w szkołach dla głuchych.

2. Sztukę nauczania dzieci niesłyszących należy upowszechnić 

wśród nauczycieli dzieci słyszących. 

3. Nauczanie dzieci niesłyszących należy prowadzić  w tym samym 

budynku, w którym uczą się dzieci słyszące, umożliwiać tym samym  

kontakt z normalnym życiem i zapobiegać ich wyobcowaniu.      
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Od początku swego istnienia stanowiła teren zwalczających się dwóch 

prądów: zwolenników nauczania drogą stosowania języka migowego i 

zwolenników nauczania ustną mową artykułowaną.

Międzynarodowy Kongres przedstawicieli szkół i zakładów dla dzieci 

głuchych w Mediolanie w roku 1880 wypowiedział się zdecydowanie za 

powszechnym nauczaniem dzieci głuchych metodą głosową.

Metoda głosowa zyskała więc od tego czasu prawo do powszechnego 

zastosowania jej w szkołach i zakładach dla głuchych.
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również wprowadzono ustną metodę nauczania; stanowisko to 

popiera również obowiązujący w szkołach dla dzieci głuchych program 

nauczania.

,,Szkoła - powinna zapewnić uczniom warunki jak najpełniejszego rozwoju                 

( umysłowego, moralnego, politechnicznego, estetycznego i fizycznego), troskliwie 

rozwijać w uczniach co jest dobre i zdrowe, intensywnie pomagać w 

przezwyciężeniu przez nich wad i braków, zwracając szczególną uwagę na rozwój 

myśli i rozwój mowy  i myślenia, wychowanie przez pracę i dla pracy, 

przygotowanie do praktycznego życia oraz rehabilitację społeczną i zawodową’’     

( Z wyciągu Programu Nauczania ). 
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Integracja wszelkiego typu dzieci 

upośledzonych powinna przebiegać  

całkowicie  z dziećmi normalnymi i 

stosowana od początku nauki szkolnej 

w szkole normalnej

Dzieci głuche 

powinny uczyć się w 

wydzielonych 

klasach normalnych 

Dzieci

ze znaczniejszymi 

wrodzonymi sensorocznymi

uszkodzeniami,  powinny  w 

klasach młodszych uczyć 

się w oddzielnej szkole.
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Obok terminu i pojęcia integracji szkolnej pojawia się też w surdopedagogice 

pojęcia szkolnej segregacji oraz szkolnej izolacji. 

Szkolna izolacja ( ekstegracja ) to nauczanie i wychowanie w izolacji od dzieci słyszących. Termin odpowiada 

wyrażeniu integracja w izolacji. W myśl klasyfikacji integracja szkolna zajmuje pozycję pośrednią między 

szkolną segregacją (rozwojem w izolacji) a szkolną izolację (integrację w izolacji).

W obrębie integracji szkolnej i pozaszkolnej możemy wyróżnić rozmaite formy i nasilenia. Może to być 

integracja pozaszkolna, kiedy dziecko  z uszkodzonym słuchem codziennie po nauce w szkole dla dzieci 

głuchych powraca do domu rodzinnego, w którym wszyscy słyszą. Integracja, kiedy dziecko po nauce szkolnej 

w zwykłej szkole wraca do domu rodzinnego, w którym rodzice nie słyszą są to przykłady integracji 

częściowej. 

Integracja szkolnej  grupowa - kilkoro dzieci niesłyszących uczy się w większej grupie słyszących kolegów.

indywidualna integracja szkolna - jeden niesłyszący uczeń uczy się wśród słyszących kolegów.       
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występuje odwrócona integracja 

szkolna, która polega na włączeniu 

dzieci słyszących do klasy dla 

dzieci z uszkodzonym słuchem. 

Takie formy integracji odwróconej 

stosuje się najczęściej w Szwajcarii 

i w Niemczech.
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Wybór określonej , integracyjnej  bądź ekstegracyjnej   formy 

organizacyjnej kształcenia i wychowania niesłyszących  jest  uwarunkowany 

* Przyjęciem konkretnego celu surdorewalidacyjnego, liczbą niesłyszących 

uczniów  w klasie.

** Jest uzależniony od samych uczniów, ich możliwości rozwojowych, 

motywacji do uczenia się języka dźwiękowego bądź preferowanego języka 

migowego, 

*** Zależy też od akceptacji dziecka wraz z jego kalectwem przez jego 

rodziców i rodzeństwo oraz jego słyszących rówieśników. 
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 Wychowanie dziecka z uszkodzonym słuchem 

 danej formie organizacyjnej- integracyjnej, 
ekstegracyjnej bądź pośredniej wymaga znajomości 
pozytywnych i negatywnych wpływów  określonej drogi 
kształcenia i wychowania oraz podjęcia decyzji czy 
konkretne dziecko stanowiące zawsze indywidualną, 
jedyną w swoim rodzaju osobowość, powinna kształcić 
np. w zwykłej szkole i wtedy będzie wymagać 
dodatkowej pomocy, dziecko  z totalnym 
uszkodzeniem słuchu powinno uczęszczać do szkoły 
dla niedosłyszących lub może  do zwykłej szkoły 
masowej.

 Przejście dziecka do szkoły dla niedosłyszących lub 
szkoły masowej  powinna poprzedzać nauka w szkole 
dla głuchych.   
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 DIAGNOZA RÓŻNICOWANA

 Postępowanie diagnostyczne, interdyscyplinarne, 
po uwzględnieniu stanu rozwoju fizycznego, 
emocjonalnego, społecznego i umysłowego, 
umożliwia dopiero określenie najbardziej 
odpowiedniej formy organizacyjnej kształcenia i 
wychowania dla każdego indywidualnego dziecka z 
uszkodzonym słuchem.    
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*dzieci z uszkodzonym słuchem uczą się wśród dzieci słyszących w zwykłych 

klasach bez odpowiedniej specjalnej pomocy, 

**dzieci z uszkodzonym słuchem uczą się wśród dzieci słyszących w zwykłych 

klasach z dodatkową specjalną pomocą, 

*** dzieci z uszkodzonym słuchem uczą się wśród dzieci słyszących w zwykłych 

klasach z odpowiednią specjalną pomocą, z ewentualnym dodatkowym 

nauczaniem ( korepetycjami).
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Dominuje  nauczanie specjalne

Dzieci z uszkodzonym słuchem uczą się w specjalnych klasach w zwykłych 

szkołach, uczestnicząc w niektórych lekcjach razem z dziećmi słyszącymi,

Dzieci z uszkodzonym słuchem uczą się w specjalnych klasach mieszczących 

się w zwykłych szkołach, nie uczestniczą jednak w zajęciach razem z dziećmi 

słyszącymi. Kontakty z rówieśnikami słyszącymi mają miejsce poza lekcjami. 

Izolacja szkolna według Lowego może mieć formę częściowej izolacji             

( częściowej segregacji) oraz pełnej izolacji szkolnej i pozaszkolnej ( pełnej 

segregacji).
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 częściowa izolacja może przyjąć  formę jedynie szkolnej izolacji -

 po nauce, dzieci z uszkodzonym słuchem wracają do domów rodzinnych;

 izolacji szkolna i pozaszkolna – dzieci z uszkodzonym słuchem wracają do domów 
rodzinnych jedynie na sobotę i niedzielę.

 pełna izolacja szkolna i pozaszkolna ( pełna segregacja) zasadniczo dotyczy:

 dzieci uszkodzonym słuchem dodatkowo upośledzonym, np. głuchoniewidomych, 
które uczą się w szkołach specjalnych z internatami oraz 

 dzieci z uszkodzonym słuchem jednocześnie upośledzonym umysłowo, 
przebywającym w zakładach opiekuńczych.

 we wszystkich ośrodkach szkolno-wychowczych dzieci mogą widywać się w piątek po 
zajęciach wyjechać na dwa dni do domów rodzinnych, jak to się dzieje w bogatszych 
krajach, w których szkoły rozporządzają własnymi autokarami bądź korzystać z 
pomocy rodziców posiadających własne samochody. 

 Jednak odpowiednia organizacja wyjazdów oraz stosunkowo blisko od szkoły 
położone miejsca zamieszkania umożliwiają przełamanie izolacji szkolnej i 
pozaszkolnej. Przykładem rozwiązania jest np. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 
Dzieci Głuchych w Poznaniu.        
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Skutki integracji szkolnej Skutki ekstegracji

1. Wyższa motywacja do mówienia Mniejsza motywacja do mówienia

2. Wyższy poziom językowy, 
sprawności i wyrazistości w mówieniu

Niższy poziom językowy, sprawności i 
wyrazistości w mówieniu

3. Posługiwanie się językiem migowym 
ulega zmniejszeniu

Posługiwanie się językiem migowym 
rośnie, jest nawet świadomie rozwijane

4. Przystosowanie się do normalnych 
wzorów zachowań właściwym dzieciom 
słyszącym  

Brak normalnych wzorców zachowań 
dzieci słyszących

5.Intensyfikacja kontaktów
społecznych z dziećmi słyszącymi

Obniżenie się społecznych kontaktów
ze słyszącymi rówieśnikami

6.Wzrost progu tolerancji na frustrację Niska tolerancja na frustrację

7. Wychowanie do samodzielności Wychowanie do zależnościNPDN PROTOTO



Skutki integracji szkolnej Skutki ekstegracji

8.Radzenie sobie z wpływami i 
oddziaływaniem środowiska

Niebezpieczeństwo wyobcowania i 
podatności na cudzy wpływ uleganiu 
zwiększeniu

9. Realistyczna ocena własnych 
osiągnięć nauczycieli 

Przecenianie przez nauczycieli 
własnych osiągnięć

10.Stała konfrontacja dzieci słyszących
i ich rodziców z problemami 

Świat słyszących prawie nie ma 
kontaktu z dziećmi z uszkodzonym 
słuchem i ich rodzicami

11.Brak izolacji od domu rodzinnego Często występuje konieczność
umieszczenia w ośrodku szkolno-
wychowawczym

12.Zachowany kontakt ze słyszącymi 
przyjaciółmi z najbliższego sąsiedztwa

Zanika kontakt ze słyszącymi 
przyjaciółmi

13. Przy częściowej integracji klasa 
często nie ma charakteru 

W bardzo dużych szkołach specjalnych 
powstają klasy homogeniczne
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15.Rodzice częstokroć oczekują zbyt 
wiele od swoich niesłyszących dzieci 

Rodzice częstokroć oczekują zbyt mało
od swych dzieci 

16.Koniecznosc współpracy rodziców 
ze szkołą

Współpraca rodziców ze szkołą nie jest 
w tym stopniu konieczna

17.Matka w zasadzie nie może 
pracować zawodowo

Matka może pracować zawodowo

Zestawienie pozytywnych i negatywnych skutków 
wynikających ze szkolnej integracji i segregacji 
nie uwzględnia jednak konsekwencji, jakie niesie 
ze sobą integracja w izolacji dla jednostkowego 
życia poszczególnego niesłyszącego. 
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 Aby dziecko niesłyszące mogło uczęszczać do klasy, 
w której jego rówieśnicy słyszący musi być dojrzałe 
pod względem szkolnym.

 Poziom jego rozwoju umysłowego, rozwoju języka i 
mowy nie może rażąco odbiegać od przeciętnego 
poziomu słyszącego kolegów w klasie szkolnej.

 Praktyka dowodzi, że często niezbędna jest pomoc 
słyszalnych uczniów, którzy robią notatki w czasie 
lekcji pisząc przez kalkę dla swego niesłyszącego 
kolegi, aby ten mógł skupić swą uwagę na samym 
nauczycielu i wykonywanych przez niego 
czynnościach. Nauczyciel z kolei nie może chodzić 
po klasie, odwrócony twarzą do tablicy itp.   
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 Możliwe jest efektywne nauczanie dzieci ( nie wszystkich), 
zwykłych szkołach razem z dziećmi słyszącymi,

 Stopień uszkodzenia słuchu nie przesądza tych możliwości, 
jeżeli dzieci pozostają w normie intelektualnej bądź są 
uzdolnione,

 Pożądane jest, aby dzieci z uszkodzonym słuchem, 
rozpoczynające naukę w zwykłej szkole, wyprzedzały 
słyszących rówieśników w umiejętnościach czytania i 
pisania, co ułatwi im adaptację do warunków szkolnych,

 Niepowodzenia w nauce są spowodowane, głównie brakiem 
odpowiednich warunków nauki w szkole i w domu, przy 
czym pomoc w domu ma znaczenie ważniejsze. W szkole o 
efektywności nauki decyduje m.in. Odpowiednio 
usytuowanie dziecka z uszkodzonym słuchem w klasie, z 
uwagi na oświetlenie czy korzystanie z aparatu słuchowego 
itp..
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 Wielu badaczy zgodnie podkreśla, że najkorzystniejsza 
jest nauka dziecka niesłyszącego w normalnej szkole, nie 
wszystkie dzieci z uszkodzonym słuchem w wieku 
szkolnym prezentują wspomniany odpowiedni poziom 
dojrzałości psychospołecznej.  W takich przypadkach 
powinny wyrównać braki w specjalnej szkole dla dzieci 
głuchych lub niedosłyszących. Po uzupełnieniu, po 
wyrównaniu przez dziecko braków, znacznie lepiej 
przenieść do szkoły masowej niż pozostawić w szkole dla 
niesłyszących. 

 Nie należy ucznia nie w pełni dojrzałego szkolnie kierować 
do szkoły masowej. Po kilku latach bezowocowych prób 
radzenia sobie z programem nauczania, trzeba 
przerośniętego chłopca przenieść do szkoły specjalnej dla 
dzieci z uszkodzonym słuchem. 
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 Głównych przyczyn niepowodzeń w nauce dzieci 
niesłyszących w normalnych szkołach dla dzieci 
słyszących, A.Lowe upatruje w następujących 
czynnikach:

 w zbyt późnym uchwyceniu i otoczeniu dziecka 
fachową pomocą surdologiczną oraz

 włączaniu go do specjalnego programu kształcenia 
poza rodziną; w poważnym dodatkowym 
upośledzeniu; ekstremalnej niedojrzałości 
społecznej i emocjonalnej, niesystematycznym 
korzystaniu z aparatu słuchowego.

 Lowe podkreśla, że nie musi występować zależność 
między stopniem utraty słuchu a możliwościami 
integracji szkolnej.
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 Dzieci niesłyszące, odpowiednio przygotowane 
do nauki w zwykłej klasie i z odpowiednio 
przygotowane do nauki w zwykłej klasie i z 
odpowiednią dodatkową pomocą zazwyczaj 
dobrze sobie radzą w ciągu trzech, czterech lat 
nauki. 

 Później natomiast, kiedy dziecko znajdzie się w 
starszych klasach, w szkole średniej, gdzie już 
mamy do czynienia z nauczaniem 
przedmiotowym, prowadzonym przez nauczycieli 
wyspecjalizowanych w przedmiocie, 
korzystniejsze jest dla wielu dzieci z 
uszkodzonym słuchem, przejście do szkoły dla 
niedosłyszących bądź szkoły dla głuchych.   
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 Im niższy poziom rozwoju edukacyjnego, tym 
chętniej niesłyszący pracuje jedynie wśród 
innych niesłyszących.

 Im wyższy poziom rozwoju umysłowego  oraz 
dojrzałości społecznej i emocjonalnej, tym 
występuje silniejsza umiejętność werbalnego 
nawiązania kontaktu ze słyszącym 
otoczeniem. 
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 Rozwój umiejętności porozumiewania się 
werbalnego nie kończy się dla niesłyszących 
wraz z opuszczeniem szkoły zawodowej.

 Niesłyszący zmuszony do porozumiewania 
ze słyszącymi, wzrasta umiejętność 
odczytania z ust, zakres rozumianych pojęć.
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 Wczesna ,,walidacja” (zamiast terminu rewalidacja, 
zachowując dla jednostek ogłuchłych –uwaga w odniesieniu 
do dziecka dotkniętego głębokim upośledzeniem 
słuchu)wymaga:

 Wczesnej oceny medyczno-audiologicznej, 
z zastosowaniem już od okresu niemowlęcego dwóch 
aparatów słuchowych;
- oceny pedagogicznej z następnym umieszczeniem dziecka 
w normalnym przedszkolu, nie w przedszkolu specjalnym, 
środowisko nie jest korzystne dla rozwoju mowy;
-specjalnego poradnictwa dla rodziców i wychowawców 
przedszkola
- systematycznego nauczania dziecka na rok lub dwa przed 
pójściem do szkoły. 
W idealnych warunkach punktem szczytowym procesu 
walidacji jest decyzja do umieszczenia dziecka w szkole. Biorą 
w niej udział lekarz, pedagog ze szkoły specjalnej i ze szkoły 
normalnej ewentualnie inni specjaliści ( w sprawie dzieci z 
licznymi kalectwami). 
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 1. Trudno jest wyrwać dziecko z 
jego naturalnego środowiska 
szkolnego i domowego;

 2. Zachodzi wątpliwość, czy 
dziecko z trudnościami w 
nauczaniu uzyska lepsze wyniki 
w klasie specjalnej niż w szkole 
normalnej;

 3. Warunki nauczania w szkole 
normalnej poprawiły się zarówno 
pod względem pedagogicznym, 
jak i  pomocy dydaktycznych. 
Szkoła w większym zakresie 
podjąć nauczanie dzieci 
dotkniętych różnego rodzaju 
kalectwami. 
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1.Stały i niekorzystny stres, na jaki narażone dziecko 

mające nieuniknione trudności w nauce i 

porozumiewaniu się z otoczeniem; 

2.Możliwosc lepszego zróżnicowania metod nauczania 

w szkole specjalnej oraz jej wyposażenie 

elektroakustyczne;

3.Niedostatek odpowiednio kwalifikowanych pedagogów 

i lepsze ich wykorzystanie w szkole specjalnej. 
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Pełna integracja: 

Stopień 1. Dzieci głuche w normalnych mało licznych klasach bez 

opieki dodatkowej surdopedagoga.

Stopień 2. Dzieci głuche w normalnych mało licznych klasach z 

codziennym nauczaniem dodatkowym w zakresie mowy i wymowy 

przez pedagoga specjalnego.

Stopien3. Dzieci głuche w normalnych małych klasach z codziennym 

nauczaniem dodatkowym mowy, wymowy oraz nauczaniem 

wyrównawczym.
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Stopień 4.Dzieci głuche w klasach specjalnych (dziennych) z okresowym udziałem w nauce słyszących 

dzieci.

Stopień 5. Dzieci głuche w klasach specjalnych (dziennych)  bez udziału w nauce słyszalnych dzieci.

Częściowa segregacja

Stopień 6.Dzieci głuche w szkole (dziennej).

Stopień 7.Dzieci głuche w szkole internatowej.

Pełna segregacja

Stopień 8.  Dzieci głuche z dodatkowymi zaburzeniami, program specjalny szkoły specjalnej. 

Stopień 9. Dzieci głuche  upośledzone umysłowo-program specjalny w szkole specjalnej.
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 Sprawa integracji ma więcej zwolenników niż 
przeciwników ( zwłaszcza integracja stopniowalna, 
z punktu widzenia specyficznych indywidualnych 
potrzeb rozwojowych, nie tylko komunikatywnych, 
dziecka głuchego, jak to czynią zwolennicy 
krańcowej integracji dzieci głuchych ze słyszącymi 
w szkole normalnej po uprzednim 
specjalistycznym przygotowaniu dziecka głuchego 
w szkole specjalnej lub łącząc dzieci głuche ze 
szkoły specjalnej z dziećmi słyszącymi w szkole 
normalnej. 
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 Jeden odłam to zwolennicy intensywnej nauki mowy o 
charakterze ćwiczeń systematycznych  logopedycznych 
na materiale abstrakcyjnym, skonstruowanym  przede 
wszystkim według praw i potrzeb nauczania mowy 
ustnej ( układ materiału ćwiczeniowego według trudności 
fonemów czy stopnia zaburzeń melodii itd.).

 Drugi odłam –zwolennicy metody oralnej, którzy 
uważają, że zadaniem szkoły każdego typu jest przede 
wszystkim rozwój dzieci, a szkoły dla dzieci głuchych –
uczenie mowy w sposób naturalny związany z życiem 
codziennym dziecka i jego zainteresowaniami. 
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 1.Start uczniów szkoły specjalnej, którzy w 
większości zupełnie nie znają języka mówionego, a 
znajdą się w okresie nie wyzyskanej uprzednio 
gotowości narządów ośrodków mowy, przeżyli 
okres  motywacji do uczenia się porozumiewania 
się słownego wobec nabytej znajomości migów. 
Start z dziećmi na bardzo prymitywnym poziomie 
umysłowym, połączonym ze sporą znajomością 
konkretnych sytuacji życiowych.
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 2.Ogólnie niski poziom umysłowy uczniów 
przychodzących do szkoły specjalnej jest bardzo 
zróżnicowany – zwykle zależnie od stopnia ,,zadbania’’ 
dzieci przez ich opiekunów, należy  przez ich 
opiekunów,  należy stosować różne metody w 
zależności od ich nie wyzyskiwanych potencjałów 
poznawczych, konieczność ( niezwykle trudna) 
różnicowania sposobów uczynienia potencjalnych 
możliwości i wzbogacenia ich oraz jakościowego i 
ilościowego różnicowania sposobów przekazywania 
wiedzy.

 3.Nie do przezwyciężenia jest konieczność łączenia 
szkoły specjalnej z internatem. 

 4. Trudności walki z migami i przyzwyczajeniami do 
urządzenia sobie życia w środowiskach gett. 

 5.Sprawy merytoryczne: nie dopracowany program.
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 Warunki pracy szkolnej, które umożliwiają pracę tą metodą, dostępne 
prowadzenie przeprowadzenie zajęć – zależnie od odpracowywania tematu- na 
zewnątrz klasy i szkoły ( w ogrodzie, w parku, w mieście, zakładach pracy, 
urzędach, domach rodzinnych itd.);

 Warunki pracy zbiorowej, które umożliwiają indywidualny rytm pracy dzieci  i 
indywidualny poziom rozwoju i znajomości mowy.

 Odpowiednia aparatura i dostosowana do niej metoda stosowania jej podczas 
zajęć szkolnych ( włączania w bieg pracy);

 Umiejętne i możliwe najczęstsze łączenie z dziećmi słyszącymi w pracach i w 
zabawach, które nie będą podkreślały niższości dzieci głuchych, ale jednocześnie 
będą dopingowały do wyrównania braków i wykazania ,,mocnych’’ stron;  

 Wskazane jest aby szkoła specjalna nie posiadała internatu. Jeśli konieczny jest 
przy szkole internat, to wykluczyć w nim trzeba migi;    

 Dzieci głuche dobrze czytające z ust i już wyraźnie mówiące powinny iść do 
starszych klas szkół normalnych, w których stosuje się już metodę przedmiotową. 
W wyższych klasach specjalnych muszą pozostać dzieci głuche:

 -mało zdolne umysłowo,
 -z dodatkowymi właściwościami lub upośledzeniem, jak specjalna wrażliwość 

nerwowa, różne wady w zakresie spostrzegania, uwagi, niedowidzące (nie mówiąc 
o zupełnie głucho-niewidomych),

 -nie chcąc iść do szkoły normalnej (dzieci sfrustrowane, które stopniowo  można 
po zdefrustrowaniu włączyć do innych form szkolnych.
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Kategoria dzieci głuchych Grupa  dzieci  głuchych

1.Dzieci niedosłyszące a) Dzieci słyszące i rozumiejące mowę 
ludzką bez aparatów, lecz 
wypowiadaną jedynie z bliska lub 
poniesionym głosem

b) Dzieci słyszące i rozumiejące mowę 
ludzką za pomocą aparatów 
słuchowych nadających się do 
stałego noszenia 

2.Dzieci z resztkami słuchu a) Dzieci z resztkami słuchu słyszące i 
rozumiejące mowę ludzką jedynie 
za pomocą bardzo silnych aparatów 
nie nadających się do noszenia

b) Dzieci z resztkami słuchu słyszące i 
rozumiejące mowę ludzką jedynie 
za pomocą transportujących głos na 
inną częstotliwość.
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1.Musi być stwierdzony normalny intelektualnie poziom dziecka;

2.Dziecko głuche musi być na pewnym poziomie audiologicznym: musi umieć 

czytać z ust i porozumiewać się ustnie ( wyuczenie w domu we wczesnym 

dzieciństwie i w przedszkolu). 

3.Dziecko głuche uczęszczające do szkoły normalnej musi mieć przez cały czas 

zapewnioną stałą specjalistyczną mowę u logopedy;

4.Dom musi zapewnić pomoc przede wszystkim w odrabianiu lekcji, ale również w 

uzupełnianiu wiadomości, dziecko głuche nie uchwyciło podczas lekcji, 

przeznaczonych dla dzieci słyszących   
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 Dziecko głuche musi być psychicznie 
przygotowane pod względem: 

 a) ,,dojrzałości’’ psychicznej, polegającej na 
tzw. akceptowaniu kalectwa w formie 
pogodzenia się z jego ograniczeniami i w 
formie odporności na poczucie  swojej 
odmienności oraz na trudne sytuacje z tym 
związane wśród dzieci normalnych; 

 b) umiejętności organizowania pracy w klasie 
w sposób uwzględniający jego trudności, a 
pozwalający wyłącznie do pracy klasy; 
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Klasa

 Nauczyciel  w szkole masowej, do 
której przyjmuje się dziecko 
niedosłyszące, musi posiadać dobrą, 
świadomą wolę przyjęcia do swego 
zespołu klasowego dziecka 
upośledzonego; dzieci normalnej 
szkoły (słyszące) musza być 
przygotowane do właściwego 
przyjęcia dziecka upośledzonego.
Dziecko głuche w szkole normalnej 
musi posiadać specjalne, dodatkowe 
warunki, musi mieć zapewnione 
miejsce w klasie dobrze oświetlonej, 
niedaleko tablicy, aby dziecko głuche 
mogło odczytywać z jego ust 
wypowiadane słowa (możliwie stale 
zwrócony był twarzą do klasy i 
możliwie wyraźnie wymawiał słowa).      
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 *Pełna integracja niesłyszącego dziecka w normalnej szkole 
nie powinna oczywiście przynosić szkody dzieciom 
zdrowym, nie może być także odkupiona stałym 
przezwyciężeniem psychicznym i szkolnym głuchego 
dziecka.

 ** Jeśli dziecko niesłyszące ma być częściowo lub całkowicie 
zintegrowane w normalnej klasie, musi być zrozumiałe i 
dobrze odczytywać z ust. Pożądane jest aby miało ono 
resztki słuchu, które umożliwiają zastosowanie 
wzmocnienia dla pomocy w odczytywaniu […].Jeżeli 
spełnione zostaną warunki, jakie stawia szkoła, rodzina, 
dziecko głuche będzie musiała pokonać ogrom trudności.
***Dziecko głuche nauczono posługiwać się słowem jako 
narzędziem komunikacji społecznej, nie ma ukształtowanej 
mowy ,,wewnętrznej’, jaką posiada przeciętne dziecko 
słyszące, otoczone od urodzenia otoczone ,,atmosferą 
lingwistyczną’’. 
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 Hasła komunikatywne, mowa wewnętrzna -
potrzebna jest stała czujna podbudowa słowa, 
oparta na I układzie sygnałowym, tzn. na 
dokładnym poznaniu się z desygnatem danego 
słowa, powiększaniu się świata poznawczego i 
behawioralnego.  

 Dziecko głuche nieźle porozumiewa się 
słowami-symbolami. 
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Pozytywy Negatywy

-Wczesne włączenie dziecka głuchego 
w świat słyszących bez różnicowania 
jego indywidualnych potrzeb 
rozwojowych- co według niektórych 
opinii jest plusem jako ,,hartowanie’’ 
dziecka do przyszłych trudności.
-Doping pod wpływem nacisku 
sytuacji i kolegów, aby coraz lepiej 
udoskonalać swoją mowę dla 
osiągnięć szkolnych ( stopnie) i dla 
porozumiewania się z kolegami ( 
mocne –sztuczne – motywacje w 
kierunku nauki mowy).

-Nie biorąc pod uwagę zupełnie 
wyjątkowych sytuację dziecka w 
szkole-trzeba podkreślić, że praca 
adaptacyjna i praca szkolna odbywa się 
w warunkach stałego stresu, a 
przynajmniej  stałego wysiłku 
nerwowego. Szkoła nie daje ogólnego 
rozwoju, lecz tylko sumę wiadomości 
przekazywanych werbalnie w dużym 
procencie ( słowo nie jest oparty na I 
układzie sygnałowym).
-Brak specjalistów znających potrzeby 
dziecka głuchego ( spotykana niechęć 
dostosowania się do nich w organizacji 
lekcji)  
-Brak jest urządzeń 
elektroakustycznych ( własnego 
aparatu) Najczęściej spotyka się 
separowanie się dziecka głuche od 
słyszalnych.
-Brak zrozumienia, że sprawa uczenia 
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Pozytywy Negatywy

-Objęcie całokształtu potrzeb dziecka 
głuchego opieką specjalistyczną.
-Angażowanie nauczycieli specjalistów 
znających potrzeby dzieci głuchych i 
sposoby ich zaspokojenia
-Priorytet  dany ogólnemu rozwojowi 
poznawczo-emocjonalnemu i 
społecznego dziecka głuchego zależne 
od indywidualnego poziomu rozwoju 
mowy. I na tym naturalnym tle 
nauczanie mowy jako mechanizmu 
poznawczo-komunikatywnego. 
-Możliwość wykorzystywania aparatury 
nie tylko indywidualnej, ale specjalnej.
-Kształcenie dziecka w atmosferze 
spokoju, stosowanie właściwego 
wymiaru wymagań ( szczególnie 
pożądanych przy nerwowości dzieci 
głuchych) 

-Trzymanie dziecka wśród dzieci 
niesłyszących, gdzie trudno 
wyeliminować migi( prócz ich 
upraszczającego treści mowy wpływu-
mają szkodliwy wpływ dla nauki mowy 
ustnej, że umiejętność posługiwania 
się nimi obniża motywację żmudnego 
uczenia się  mowy artykułowanej).
-Szkoła specjalna musi zrobić wielkie 
wysiłki łączenia dzieci głuchych ze 
słyszącymi we wszystkich dostępnych 
dziedzinach, może zrobić szkoła 
normalna.
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1.rozprzestrzeniona organizacyjnie i 

pogłębiona organizacyjnie i pogłębiona 

pomoc specjalistyczna udzielana rodzicom 

małego dziecka głuchego z pewnością potrafi 

dokonać tego, iż przeciętne dziecko w wieku 

dojrzałości szkolnej będzie mogło 

porozumiewać się słownie z otoczeniem. 

2.szkoły normalne pod naciskiem 

nowoczesnych tendencji będą coraz bardziej 

wyzwalały się z charakteryzującego obecnie  

werbalizmu i ,,masowości’’, niezbędne jest 

zorganizowanie dziecku głuchemu warunków. 

W pierwszych latach tego nauczania dawały 

możliwość. Specjalne do jego potrzeb  

dostosowanych metod połączonych z 

organizacją pozwalającą te metody stosować i 

wykorzytywac udoskonalenia techniczne) 

Uzyskania zrewalidowania nie tylko typu 

społeczno-komunikacji integracji z 

otoczeniem, pełnego wewnętrznego –

poznawczo-emocjonalnego zrewalidowania, 

a więc pełnej wewnętrznej integracji).

NPDN PROTOTO



 Wacław Tułodzielski- teoretyk, długoletni praktyk 
nauczania głuchych opracował takie zasady.

 Autor postuluje aby każde dziecko lub prawie 
każde normalne dziecko przyswoiło sobie mowę 
dźwiękową, oponowało język w stopniu 
umożliwiającym wszestronny rozwój osobowości, 
uczenie się, korzystanie z dorobku i urządzeń 
kulturalnych środowiska, utrzymanie kontaktu z 
otoczeniem.
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 Środek wrzestronnego rozwoju dziecka głuchego i 
podstawowy środek porozumiewania się dziecka 
głuchego z otoczeniem:

 1.mowa zdobywana przez dzieci głuche w szkole była 
możliwie najbardziej normalna pod względem 
artykulacyjnym ( czysta, wyraźna, zrozumiała dla 
otoczenia), jak najbardziej poprawna pod względem 
gramatycznym; 

 2.język, który zdobywają dzieci głuche w szkole, był 
językiem naturalnym, żywym, językiem środowiska; 

 3.Mowa dźwiękowa, kształtowana w szkole w procesie 
nauczania dzieci głuchych, stała się możliwie jak 
najszybciej u nich mową spontaniczną ( przejście od 
mowy naśladowanej do mowy spontanicznej)
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 a) zastosowania w pracy z dziećmi głuchymi 
odpowiedniej metody nauczania, w klasach I-IV 
metody ośrodków Pracy, metody warunkującej 
skuteczność procesu rewalidacyjnego, 

 b)  zupełnego usunięcia z życia dziecka, z życia 
szkół  i zakładów mowy migowej

 c)  zorganizowania środowiska, w którym uczą się i  
przebywają dzieci głuche, pozwalającego na pełną 
realizację wymienionych zadań i osiągnięcie 
wyników nauczania w zakresie opanowania mowy 
dźwiękowej i rozwoju języka.    
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1. Czynny stosunek dziecka do życia i pracy w 
środowisku,

 2. Dobór materiału nauczania na podstawie 
naturalnych zainteresowań dziecka w danym 
okresie życia,

 3. Nauczanie łączne: kształcenie mowy nie na 
specjalnych lekcjach, lecz w związku z ogólnym 
tokiem zajęć szkolnych dziecka, 

 4. Zainteresowania dziecka są siłą kształtującą jego 
mowę,

 5 Wewnętrzna, biologiczna potrzeba wyrażania 
myśli zamiast zewnętrznej podniety, 
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 6.Nauczanie mowy oparte na wyuczaniu reguł 
gramatycznych, lecz na praktycznym stosowaniu 
języka przez mówienie, czytanie i pisanie,  

 7.Samodzielna i twórcza praca dziecka nad 
rozwojem mowy w myśl zasady, że to tylko trwałą 
własnością dziecka, co zdobyło własnym wysiłkiem, 
uwarunkowanym odpowiednimi zainteresowaniami, 

 8.Praca nad udoskonaleniem mowy dziecka 
przestała być naczelnym zadaniem szkoły i nie 
może odbywać się kosztem rozwoju jego 
osobowości. 
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a) Wyćwiczony aparat artykulacyjny ,

b) Znaczny zakres słownictwa,

c) Umiejętność  praktycznego wiązania słów w 
całości językowe, konkretnie znaczące i 
zbudowane na podstawowych prawach gramatyki, 
ale ponadto:

d) Używa słowa-znaku językowego w sposób mniej 
lub bardziej uogólniony.

e) Werbalizuje rzeczywistość , przyswaja 
wiadomości o niej, myśli o niej ,,językowo’’.
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 jest czynnikiem rewalidacyjnym, zapewni 
dziecku głuchemu zdobycie wszystkich 
umiejętności, nawyków, jakości psychicznych.
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 Dotyczą one:

 1.Pracy nad opanowaniem języka, obejmującej: 

 a). opanowanie dużego zasobu słów w zakresie 
wszystkich części; 

 b) poznanie najszerszego zakresu znaczeń i 
przekształceń morfologicznych; 

 c) opanowanie podstawowych zasad fleksji; 

 d) opanowywanie podstawowych wiadomości o 
zdaniu.     
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* oddechowe * głosowe *prozodyjne.

 3.Pracy nad opanowaniem ,,technik’’ 
przekazywania i odbierania tekstów językowych:

a) ćwiczenia w mówieniu, 

b) ćwiczenia w pisaniu,

c) ćwiczenia w czytaniu, 

d) ćwiczenia w odczytywaniu z ust mówiącego.

4. Pracy nad praktycznym stosowaniem języka: 

a) redakcja tekstów dla wypowiadania się 
głośnego, b) redakcja tekstów dla wypowiedzi    

pisemnych.   
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 Z punktu widzenia odmienności organizacji i 
metod nauczania dostosowanych do każdej z 
wymienionych  kategorii:

 1. Jednostki, które tylko okresowo są rewalidowane 
przez pedagoga specjalnego; są to dzieci 
niedostosowane społecznie, dzieci chore 
somatycznie, nerwowe i psychicznie oraz znaczna 
większość dzieci kalekich; dzieci musimy po ich 
właściwym powrocie do normy oddać w ręce 
pedagoga ogólnego do szkoły normalnej. 
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W tej grupie wydzielamy dwie podgrupy:

a).dzieci trwale upośledzone sensoryczne (głuche, niedosłyszące, niewidome, niedowidzące) oraz 

dzieci z zaburzeniami narządu ruchu. Sprawność umysłowa i właściwy poziom adaptacyjny pozwala na 

włączenie ich do klas normalnych po otrzymaniu uprzedniego ogólnorozwojowego nauczania, 

poznanie technik szkolnych, nauczania drogą metod specjalistycznych. ( dzieci sensorycznie 

upośledzone) po nabyciu sprawności posługiwania się protezami słuchowymi.

b) dzieci trwali upośledzone sensorycznie, psychicznie i motorycznie. 
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 Proces nauczania nastawiony ma warunki 
organizacyjno-programowe, które pozwalają 
oprzeć proces nauczania:

 1. na aktywności uczniów

 2. na programie nauczania( znajomość potrzeb 
dzieci na różnych etapów rozwoju).
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 a) rozszerzanie kręgu ( wyznaczonego przez program ) 
wiadomości o świecie otaczającym, o przyrodzie i życiu 
społecznym, 

 b) skompensowaniu braków poznawczo-uczuciowo-
kinestatycznych, wywołanym upośledzeniem dziecka,

 c) usprawnieniu procesów poznawczo-uczuciowo-
kinestatycznych,

 d) ułatwieniu dziecku współdziałania w czynnościach 
związanych z poznawanym przedmiocie;

 e) nabyciu technik szkolnych – czytaniu, pisania, 
rachowania na tle realizowania zadań szkoły dla 
upośledzonych umysłowo.

 Metoda trzech pierwszych klas szkoły specjalnej –
Grzegorzewska pisze, że charakteryzuje się m.in. 
Specjalną konstrukcją systemu lekcyjnego, jedna lekcja 
tworzy jedną całość. 
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 W klasie pierwszej słowo ,,jabłko’’ stanowi 
fragment szerszego ośrodka ,,owoce’’ i jest 
częścią szerszego ośrodka ,,płody  jesieni’’.

NPDN PROTOTO



1obserwować, badać, porównywać, wyciągać wnioski, wyodrębniać cechy 

istotne na pierwszy plan, badać zachodzące związki przyczynowe itp.; 

2. zebrać wszelkie dostępne materiały o nich różną drogą i w różnej 

postaci.

3. skonkretyzować zebrane wiadomości i przeżycia związane z tym 

poznaniem( indywidualne i zbiorowe prace ręczne, rysunek) 

Metoda ośrodków pracy jest metodą pracy a nie zabawy !
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PRZYKŁADY

OBSERWACJA, RUCH PORZĄDKOWE BIEŻĄCE 

-wzajemne przywitanie 
się,  
-ćwiczenia, gry, zabawy 
ruchowe, ćwiczenia 
muzyczno-ruchowe,
-obserwacja stanu 
pogody ( aktualnych 
zmian w przyrodzie),
kształtowanie pojęć 
czasowych( dzień 
tygodnia, miesiąc, itp.),

Praca dyżurnych, 
sprawdzenie list 
obecności,
zajęcia porządkowe,
obecności, kontrola 
czystości,  opieka nad 
zwierzętami, 
sprawdzanie higieny
uczniów.

Omówienie spraw 
aktualnych  szczególnie 
absorbujących uczniów.
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Ukazanie celu pracy w danym dniu: 

-rozbudzenie zainteresowania tematem 

ośrodków pracy

-planowanie i organizacja pracy
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Ekspresja 

 Zetknięcie dzieci z 
poznawanym 
zjawiskiem w jego 
naturalnym środowisku 
( żywe zwierzęta w 
szkole, ogród miejski, 
działka).
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 obserwacja samorzutna i kierowana,

 opracowanie tematu w klasie,

 kojarzenia uczuciowe, przestrzenne i czasowe , 
abstrahowanie

 wykorzystywanie opracowywanego tematu w nauce 
pisania, czytania. 
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 NASTAWIENIE NA EKSPRESJĘ:

 -uzewnętrznianie zdobytych w toku pracy 
poznawczej wiadomości i związanych z tym 
przeżyć dziecka

 -zastosowanie i skorygowanie zdobytej wiedzy o 
osobistym działaniu

 -skonfrontowanie subiektywnego pojęcia o danej 
rzeczywistości z podobnymi pojęciami swoich 
kolegów z obiektywną rzeczywistością

 -moment ulgi, odciążenie psychiki  od 
nadmiernych napiec mięśniowo-stawowych. 
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Przykłady:

 Uporządkowanie miejsca pracy,

 Ocena pracy zespołu i poszczególnych 
uczniów,  

 Przypomnienie o zadanych w ciągu dnia 
pracach domowych,

 Pożegnanie się.
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