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Niniejszy 34 numer czasopisma Niepe³nosprawnoœæ. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej

jest poœwiêcony wspó³czesnym obliczom pedagogiki specjalnej. Zajmuj¹ nas prze-
de wszystkim perspektywy jej rozwoju w kontekœcie reprezentowanych paradyg-
matów, wiod¹cych teorii i aktualnych problemów w kszta³towaniu i uprawianiu
tej subdyscypliny pedagogiki. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e ka¿dy z prezentowanych
poni¿ej obszarów zajmuje œrodowisko naukowe pedagogów blisko zwi¹zanych
z akademickim rozwojem pedagogiki specjalnej.

Zawarte w tym numerze artyku³y s¹ swoistym potwierdzeniem rozwoju
nauk spo³ecznych i zachodz¹cych w nich zmian. Specyfika pomocy osobom z nie-
pe³nosprawnoœci¹ wymaga obecnie coraz wiêkszych kompetencji i systemowego
spojrzenia, których nie jest siê w stanie zapewniæ na poziomie dyscypliny ogólnej.
Nowym wyzwaniom rehabilitacyjnym, terapeutycznym i spo³ecznym musz¹
sprostaæ zarówno osoby bezpoœrednio pracuj¹ce z osobami z niepe³nosprawnoœci¹,
jak i osoby, które przez swoje dzia³ania maj¹ szansê i mo¿liwoœæ na nowo kszta³to-
waæ ich rzeczywistoœæ. W tym sensie pytania o problemy osób z dysfunkcjami
wzroku, s³uchu i mowy s¹ jak najbardziej aktualne (artyku³y Ma³gorzaty Walkiewicz-
-Krutak, Heleny Liwo i Agnieszki Hamerliñskiej).

O tym, ¿e wspó³czesna pedagogika specjalna nie oddali³a siê zbytnio od aktu-
alnych problemów polityki publicznej i kszta³towania œrodowiska osób z nie-
pe³nosprawnoœci¹, œwiadcz¹ teksty Sebastiana Mrózek, Agnieszki Fluda-Krokos
czy Anny Nowak. Prowadz¹ one do stawiania istotnych pytañ we wspó³czesnej
pedagogice specjalnej. Czy obserwujemy wzrost tolerancji dla innoœci, odmien-
noœci w ramach postêpuj¹cej humanizacji standardów ¿ycia spo³ecznego? Czy
osoby z niepe³nosprawnoœci¹ maj¹ otwart¹ drogê we wszystkich sferach funkcjo-
nowania? Czy zachodz¹ faktyczne, realne przeobra¿enia w wartoœciowaniu losów
pojedynczego cz³owieka?

PóŸna doros³oœæ i niepe³nosprawnoœæ to kategorie, które przykuwaj¹ uwagê
Katarzyny Bia³o¿yt, Agnieszki ¯yta oraz – w dwóch tekstach – Kornelii Czerwiñskiej
i Izabelli Kucharczyk. Autorki ukazuj¹ problemy i wyzwania zwi¹zane z procesa-



mi starzenia siê cz³owieka, z pojawianiem siê nowych dysfunkcji, z utrat¹ samo-
dzielnoœci. Zainteresowanie wsparciem seniorów, jakoœci¹ ich ¿ycia wpisuje siê
w jak najbardziej aktualne nurty myœlenia zarówno w Polsce, jak i na arenie miê-
dzynarodowej, o cz³owieku niepe³nosprawnym na przestrzeni ca³ego jego ¿ycia.

Ten trudny temat doros³oœci, tak¿e osób z g³êbsz¹ niepe³nosprawnoœci¹ inte-
lektualn¹, porusza Beata Cytowska. Ukazuje ró¿norodnoœæ aspektów zwi¹za-
nych z doœwiadczaniem swojej doros³oœci przez osoby niepe³nosprawne. Wydaje
siê, ¿e temat ten jest nadal wspó³czesnym wyzwaniem dla polskiej pedagogiki
specjalnej. Zadaniem – coraz czêœciej obecnym w rozwa¿aniach teoretycznych
oraz empirycznych – dla tej subdyscypliny jest tak¿e zmierzenie siê ze zjawiskiem
przemocy seksualnej wobec osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, co poru-
sza Marta Jurczyk. Aktualne problemy, które zajmuj¹ wspó³czesnych pedagogów
specjalnych, bezsprzecznie pod¹¿aj¹ czy wrêcz dorównuj¹ tym obecnym w dys-
kursie miêdzynarodowym. Œwiadcz¹ o tym te¿ teksty Beaty Borowskiej-Beszty
o reedukacji weteranów z niepe³nosprawnoœci¹ nabyt¹ – urazowym uszkodze-
niem mózgu (TBI) czy Joanny Izy Belzyt, w którym prezentuje ona nowatorsk¹
koncepcjê aplikacji dzia³ania terapeutycznego.

Oddaj¹c do Pañstwa r¹k kolejny ju¿ 34 numer Niepe³nosprawnoœci mamy nad-
ziejê, ¿e zamieszczone w nim teksty, w których zosta³y przedstawione ró¿ne,
wspó³czesne aspekty pedagogiki specjalnej, staæ siê mog¹ zaczynem do dalszych
poszukiwañ teoretycznych i empirycznych. Liczymy, ¿e numer ten stanowi
swoiste zaproszenie do dzielenia siê nimi na ³amach kolejnych numerów naszego
czasopisma.
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