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Obraz profesji pedagoga specjalnego
(na podstawie definicji formu³owanych
przez pedagogów specjalnych)
Sposób postrzegania w³asnej profesji stanowi czynnik ³¹cz¹cy siê z efektywnoœci¹ podejmowanych dzia³añ zawodowych oraz punkt wyjœcia do refleksji nad swoim profesjonalnym funkcjonowaniem. Kszta³towanie tej percepcji to istotne wyzwanie dla osób przygotowuj¹cych do pracy
przysz³ych pedagogów specjalnych. Celem badañ by³o opisanie, w jaki sposób pedagodzy
specjalni pracuj¹cy z osobami z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ definiuj¹ termin „pedagog
specjalny”. W artykule przedstawiono zastosowane przez badane osoby kryteria definicyjne, odnosz¹ce siê bezpoœrednio do osoby pedagoga specjalnego (atrybutów osobowych i przygotowania zawodowego).
S³owa kluczowe: pedagog specjalny, postrzeganie profesji, definiowanie terminu „pedagog
specjalny”, wyznaczniki definicyjne

Image of profession in special educators’ perception –
ways of defining the term „special educator”
The way of perceiving one’s own profession is a factor connected with the effectiveness of undertaken occupational activities and the starting point for afterthoughts on own professional functioning. Forming this perception is an important challenge during special educators preparation.
The purpose of the study is to describe how special educators, working with people with intellectual disability, define the term “special educator”. The article presents definitions, created by the
study participants, referring directly to the special educator: her/his attributes and occupational
preparation.
Keywords: special educator, perception of the profession, defining the term „special educator”,
determinants of definition
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Wprowadzenie
O dzia³aniu systemu, jego wydajnoœci, zdolnoœci do rozwoju decyduje sposób
funkcjonowania poszczególnych elementów tworz¹cych ten system. Rozwa¿aj¹c
system wsparcia osób z niepe³nosprawnoœci¹ warto nie tylko braæ pod uwagê
zbiór istniej¹cych lub zak³adanych procedur, przepisów, rozwi¹zañ organizacyjnych czy tzw. dobrych praktyk. Nale¿y równie¿ skierowaæ dzia³ania na osoby
wspó³tworz¹ce ten system, na rozwijanie u nich œwiadomoœci znaczenia realizowanych celów, na ich poczucie sprawczoœci oraz autonomii dzia³ania. Jedn¹
z grup istotnych dla funkcjonowania systemu wsparcia osób z niepe³nosprawnoœci¹ stanowi¹ pedagodzy specjalni. W kontekœcie wymagañ stawianych przed pedagogiem specjalnym [por. m.in. Grzegorzewska 1996; Borzyszkowska 1983;
Eckert 1986; Lipkowski 1992; Michalski 2001; Olszak 2001; Plutecka 2006; Zaorska
2015 i in.] oraz zagro¿eñ ³¹cz¹cych siê z realizacj¹ podejmowanych przezeñ zadañ
zawodowych [m.in. Kopeæ 2002; Seku³owicz 2002, 2005; Chrzanowska 2004; Plichta
2015 i in.] sposób postrzegania realizowanej profesji oraz powi¹zana z ni¹ autorefleksja dotycz¹ca funkcjonowania w zawodzie nabiera szczególnego znaczenia.
Mo¿e bowiem wp³ywaæ na efektywnoœæ dzia³añ podejmowanych w zawodzie
[por. Gliszczyñska 1991, s. 21]. Zale¿noœæ miêdzy percepcj¹ aktywnoœci zawodowej, profesjonaln¹ autorefleksj¹ a podejmowanymi dzia³aniami ma charakter cyrkularny: sposób myœlenia o zawodzie kszta³tuje siê z kolei miêdzy innymi na bazie posiadanych doœwiadczeñ. Dodatkowo, percepcja wykonywanej profesji
powinna stanowiæ istotny cel dzia³añ w kszta³ceniu przysz³ych pedagogów specjalnych.

Badania w³asne
Percepcja realizowanej profesji znajduje swój wyraz m.in. w sposobie rozumienia kluczowych dla profesji pojêæ, doborze cech, jakie przypisuje siê ich desygnatom. Z uwagi na powy¿sze, celem podjêtych badañ1 by³o opisanie sposobu,
w jaki pedagodzy specjalni definiuj¹ pojêcie „pedagog specjalny”, a poprzez to
okreœlenie, jak badani rozumiej¹ definiowane pojêcie, co, w ich opinii, konstytuuje
profesjê pedagoga specjalnego. Przyjêta strategia postêpowania wykazuje podobieñstwo do wymienionej przez Wygotskiego [1989, s. 72–73] metody definicji,

1

Badania, których wyniki zostan¹ przedstawione w niniejszym artykule stanowi¹ fragment
wiêkszego zamierzenia badawczego poœwiêconego opisowi to¿samoœci zawodowej pedagogów
specjalnych.

87

Obraz profesji pedagoga specjalnego...

polegaj¹cej na badaniu sposobu rozumienia pojêæ, sprawdzaniu werbalnego definiowania ich treœci.
Badani pedagodzy specjalni zostali poproszeni o pisemne zdefiniowanie terminu „pedagog specjalny”. Odpowiedzi udzieli³y 683 osoby. Grupê badanych
stanowili pedagodzy specjalni pracuj¹cy z osobami z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ ró¿nego stopnia. Wiêkszoœæ w tej grupie to kobiety (90,8%). Przeciêtny
wiek osoby badanej wynosi³ 40 lat. Sta¿ pracy ogó³em to 16 lat, sta¿ pracy w charakterze pedagoga specjalnego 12,5 roku. Respondenci w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci
(95%) byli zatrudnieni zarówno w placówkach edukacyjnych, czêœæ spoœród nich
pracuje w placówkach pozaedukacyjnych., takich jak warsztaty terapii zajêciowej, œrodowiskowe domy samopomocy oraz domy pomocy spo³ecznej.
Analiza wypowiedzi 683 respondentów, którzy zdefiniowali pojêcie „pedagog specjalny” pozwoli³a na wyodrêbnienie w ka¿dej z zapisanych definicji,
tworz¹cych j¹ elementów znaczeniowych, cz¹stek definicyjnych odnosz¹cych siê
do ró¿nych aspektów ujmowanego zagadnienia. Ogó³em, w uzyskanym zbiorze
definicji pojawi³o siê 2256 cz¹stek definicyjnych2. Wyró¿nienie tych cz¹stek sta³o
siê podstaw¹ pogrupowania ich z uwagi na reprezentowane treœci. Analiza znaczeñ zgromadzonych cz¹stek definicyjnych pozwoli³a na wyró¿nienie siedmiu
stosowanych przez badane osoby kryteriów definicyjnych – aspektów, jakie by³y
brane pod uwagê w odpowiedzi na pytanie, kim jest pedagog specjalny (schemat 1).

683
definicje

2256
cz¹stki
definicyjne

7
kryteriów
definicyjnych

Schemat 1. Analiza podawanych przez badane osoby definicji pojêcia „pedagog specjalny”
ród³o: Opracowanie w³asne.

W rezultacie, w definicjach uwidaczniaj¹cych znaczenia nadawane przez respondentów pedagogowi specjalnemu wyodrêbnione zosta³y nastêpuj¹ce kryteria definicyjne – wyró¿niki osób wykonuj¹cych tê profesjê:
– adresaci dzia³añ,
– zadania zawodowe,
– atrybuty osobowe pedagoga specjalnego,
– przygotowanie zawodowe/ kwalifikacje,
– œrodki realizacyjne,
– cele podejmowanych dzia³añ,
– miejsca pracy.
2

Cz¹stka definicyjna rozumiana bêdzie w niniejszej pracy jako element definicji, jej logiczny, odrêbny fragment.
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Z uwagi na fakt, i¿ w poszczególnych definicjach w odniesieniu do jednego
kryterium pojawia siê czêsto wiêcej ni¿ jedna cz¹stka definicyjna, w analizie zosta³y wziête pod uwagê zarówno liczebnoœæ osób stosuj¹cych dane kryterium, jak
i liczba cz¹stek definicyjnych ujawnionych w jego ramach (tab. 1).
Tabela 1. Definiowanie terminu „pedagog specjalny” - rozk³ad liczebnoœci kryteriów definicyjnych uwzglêdniaj¹cy liczbê badanych osób oraz liczbê cz¹stek definicyjnych
Kryterium definicyjne

Badane osoby
(N=683)3

Cz¹stki definicyjne
(N=2256)

f

%

f

%

Adresaci dzia³añ

520

76,13

642

28,46

Zadania zawodowe

394

57,69

716

31,74

Atrybuty osobowe pedagoga specjalnego

258

37,77

595

26,37

Przygotowanie zawodowe

98

14,35

106

4,70

Œrodki realizacyjne

88

12,88

112

4,96

Cele podejmowanych dzia³añ

52

7,61

57

2,53

Miejsce pracy

14

2,05

28

1,24

ród³o: Opracowanie w³asne.

Najczêœciej wskazywany przez respondentów wyró¿nik definicyjny pedagoga specjalnego stanowi¹ osoby, z którymi pracuje oraz zadania zawodowe, jakie
ma do wykonania. Ponad 3/4 badanych definiuje pedagoga specjalnego poprzez
wskazywanie adresatów jego dzia³añ. Z kolei, bior¹c pod uwagê liczbê cz¹stek
definicyjnych, najliczniej (716 cz¹stek definicyjnych) reprezentowane jest kryterium zadañ zawodowych. Podobna ró¿nica miêdzy hierarchiami kryteriów
definicyjnych utworzonymi, bior¹c pod uwagê liczbê definicji oraz liczbê zastosowanych przez nich cz¹stek definicyjnych, dotyczy sposobu realizacji zadañ zawodowych – stosowanych œrodków realizacyjnych i przygotowania zawodowego. Definiowanie pedagoga specjalnego przez pryzmat kryterium przygotowania
zawodowego mia³o miejsce czêœciej ni¿ odwo³ywanie siê do œrodków realizacyjnych stosowanych w trakcie wykonywania zadañ zawodowych. Natomiast kryterium przygotowania zawodowego wyra¿ane jest przez mniejsz¹ liczbê cz¹stek
definicyjnych ni¿ sposób realizowania zadañ zawodowych. Wskazane rozbie¿noœci poœrednio dowodz¹ du¿ego zró¿nicowania zadañ zawodowych, jak i stosowanych przez pedagogów specjalnych œrodków realizacyjnych. Wypowiedzi bada3

Z uwagi na fakt odwo³ywania siê w poszczególnych definicjach formu³owanych przez badane osoby do wiêcej ni¿ jednego kryterium uzyskane wyniki nie sumuj¹ siê do 683, a odpowiadaj¹ce im
odsetki do 100%.
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nych s¹ bardziej jednolite, gdy chodzi o wskazania dotycz¹ce adresatów oddzia³ywañ pedagogów specjalnych oraz przygotowania zawodowego (por. tab. 1).
Wœród wyró¿nionych kryteriów najrzadziej natomiast, bo tylko w 14 podawanych przez respondentów definicjach pojawia siê miejsce pracy jako wyznacznik definicyjny terminu „pedagog specjalny”. Zgromadzone wokó³ tego kryterium
cz¹stki definicyjne stanowi¹ jedynie 1,2% wszystkich analizowanych elementów.
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w grupie przedstawionych kryteriów definicyjnych
(tab. 1) pojawiaj¹ siê kryteria zbie¿ne z kryteriami tworz¹cymi definicje obecne
w literaturze przedmiotu [por. Olszewski, Parys 2016, s. 214–216]. Jednak nie tyle
zestawianie indywidualnych sposobów definiowania pedagoga specjalnego z definicjami s³ownikowymi, a w rezultacie- okreœlanie ich poprawnoœci stanowi cel
dzia³añ opisanych w niniejszym tekœcie, co przedstawienie sposobu, w jaki badani pedagodzy specjalni postrzegaj¹ w³asn¹ profesj¹ oraz jej wykonawców, jakie
znaczenia im nadaj¹. Uwzglêdniaj¹c tê perspektywê, wœród wyró¿nionych kryteriów definicyjnych mo¿na wyodrêbniæ dwie grupy: kryteria odnosz¹ce siê bezpoœrednio do osoby pedagoga specjalnego - jego atrybuty osobowe oraz przygotowanie zawodowe, a tak¿e kryteria odwo³uj¹ce siê do dzia³añ, jakie podejmuje,
w tym do zadañ zawodowych, celu i adresatów dzia³añ, stosowanych œrodków
realizacyjnych oraz miejsc pracy pedagoga specjalnego. W niniejszym tekœcie
dok³adniej przedstawione zostan¹ wypowiedzi zgrupowane wokó³ kryteriów definicyjnych, które odnosz¹ siê bezpoœrednio do osoby pedagoga specjalnego.

Atrybuty osobowe pedagoga specjalnego
Formu³uj¹c definicje pedagoga specjalnego 258 badanych osób (37,8% ogó³u
badanych) w swoich wypowiedziach wyró¿nikiem definicyjnym uczyni³o jego
atrybuty osobowe. W zbiorze utworzonym wokó³ tego kryterium znalaz³o siê
595 cz¹stek definicyjnych, one z kolei odwo³ywa³y siê do 243 cech – atrybutów pedagoga specjalnego. Cechy te zosta³y po³¹czone na podstawie to¿samoœci znaczeniowej, a w dalszej kolejnoœci podobieñstwa znaczeniowego w 52 grupy. Otrzymane w ten sposób grupy atrybutów, w toku dalszych analiz semantycznych,
poszukiwania w³aœciwoœci ³¹cz¹cych, zosta³y zaklasyfikowane do dwóch obszarów – obszaru atrybutów uniwersalnych oraz obszaru atrybutów specyficznych.
Obszar atrybutów uniwersalnych obejmuje cechy powi¹zane z procesami kierunkowymi oraz procesami instrumentalnymi. Natomiast obszar atrybutów specyficznych – traktowanych w tym tekœcie jako wyraz atrybutów uniwersalnych4
4

Przyk³ad atrybutu uniwersalnego stanowiæ mo¿e optymizm, jego mo¿liwy, odnosz¹cy siê do pracy
pedagoga specjalnego wyraz – atrybut specyficzny – to optymizm pedagogiczny.
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rozpatrywany jest w odniesieniu do dwóch podobszarów szczególnie istotnych
w pracy pedagoga specjalnego – podobszaru atrybutów odnosz¹cych siê do wykonywanej pracy (stosunek do wykonywanej pracy, zadania) oraz podobszaru
atrybutów wyra¿aj¹cych nastawienie do drugiego cz³owieka. Nale¿y podkreœliæ,
i¿ z uwagi na fakt wewnêtrznego zró¿nicowania znaczeniowego w poszczególnych obszarach oraz wzajemne przenikanie siê grup okreœleñ, brak pe³nej
roz³¹cznoœci miêdzy zbiorami cech, zaprezentowany podzia³ (tab. 2) ma jedynie
charakter umowny, u³atwiaj¹cy opracowanie oraz percepcjê pogrupowanych
w ten sposób wyników.
Tabela 2. Rozk³ad liczebnoœci atrybutów przypisywanych pedagogowi specjalnemu
w wyró¿nionych obszarach i podobszarach
Obszar

Podobszar

Grupy atrybutów

Atrybuty

f

%

f

%

23,08

45

18,52

Atrybuty
uniwersalne

procesy kierunkowe

12

procesy instrumentalne

11

21,15

46

18,93

Aatrybuty
specyficzne

stosunek do wykonywanej pracy

13

25,00

49

20,16

nastawienie do drugiego cz³owieka

16

30,77

103

42,39

52

100,00

243

100,00

Razem
ród³o: Opracowanie w³asne.

Liczebnoœci poszczególnych elementów (zarówno atrybutów, jak i ich grup)
w ka¿dym z omawianych podobszarów s¹ zbli¿one. Wyj¹tek stanowi grupa atrybutów specyficznych zawieraj¹ca cechy, które dotycz¹ stosunku do drugiego
cz³owieka. Atrybuty tworz¹ce tê najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ 42,4% ogó³u
wyodrêbnionych atrybutów pedagoga specjalnego.
Pierwszy z przedstawianych obszarów to obszar obejmuj¹cy atrybuty uniwersalne odnoszone do procesów kierunkowych. Zbiór atrybutów uniwersalnych obejmuje 12 grup cech zwi¹zanych z procesami kierunkowymi, zaanga¿owaniem emocjonalno-wolicjonalnym (schemat 2). Sformu³owania pojawiaj¹ce siê
najczêœciej w tym zbiorze wskazuj¹ na si³ê i odpornoœæ jako atrybuty pedagoga
specjalnego. Pedagog specjalny jest zatem definiowany przez badane osoby jako
cz³owiek odznaczaj¹cy siê siln¹ osobowoœci¹, odpornoœci¹ na stres, równie¿ sprawny fizycznie. Badani w formu³owanych przez siebie definicjach wskazuj¹ równie¿ na
powody, z uwagi na które si³a i odpornoœæ konstytuuj¹ postaæ pedagoga specjalnego. To cz³owiek nieprzyt³oczony innoœci¹, nieobra¿aj¹cy siê, a nawet, co znacz¹ce,
choæ jednostkowe - znosz¹cy upokorzenia. Poœrednie potwierdzenie znaczenia odpornoœci w pracy pedagoga specjalnego stanowi wypowiedŸ jednej z respondentek, która wi¹¿e zawodowe spe³nienie ze skutecznym radzeniem sobie z trudno-
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œciami: Spe³niony pedagog specjalny jest najlepszym dowodem na ukazanie, ¿e wiele
trudnoœci mo¿na pokonaæ i pokonywaæ ka¿dego dnia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

silny/odporny
odpowiedzialny
optymista
kieruje siê wartoœciami
wierz¹cy
spokojny/ zrównowa¿ony
dojrza³y emocjonalnie
o bogatej osobowoœci/ charakterze
maj¹cy wszechstronne zainteresowania
podchodz¹cy z entuzjazmem do ¿ycia
ambitny

Schemat 2. Grupy cech uniwersalnych odnoszonych do procesów kierunkowych

#

ród³o: Opracowanie w³asne.

W wypowiedziach badanych osób, równie czêsto, co wskazanie na si³ê, odpornoœæ pojawiaj¹ siê sformu³owania czyni¹ce z odpowiedzialnoœci atrybut pedagoga specjalnego. Powodów pojawienia siê odpowiedzialnoœci wœród podawanych
przez respondentów wyró¿ników definicyjnych pedagoga specjalnego mo¿na
upatrywaæ w szczególnej wra¿liwoœci osób, z którymi pracuje pedagog specjalny,
w specyficznym uzale¿nieniu tych osób od wp³ywów œrodowiska [por. Horowitz,
Haritos 1998].
Kolejnym wyznacznikiem, za pomoc¹ którego badane osoby definiowa³y pedagoga specjalnego, jest optymizm, pozytywne nastawienie do ¿ycia, uœmiech,
radoœæ, pogoda ducha, poczucie humoru.
Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê na wypowiedŸ, która stoi w opozycji do wymienionych cech. W definicji podanej przez jedn¹ z respondentek pojawia siê
w odniesieniu do pedagoga specjalnego okreœlenie „depresyjny”. Niezbêdne wydaje siê w tym miejscu przytoczenie pe³nego tekstu wypowiedzi badanej, która
z przywo³anej cechy uczyni³a jeden z wyró¿ników definicyjnych. Jej zdaniem,
pedagog specjalny to cz³owiek wra¿liwy, empatyczny, depresyjny; cz³owiek, który s³u¿y
innym. Dominuj¹cym akcentem w przytoczonych zdaniach jest wra¿liwoœæ, która
nie tylko przyjmuje postaæ empatii, ale równie¿ mo¿e stanowiæ powód pojawiania siê tendencji do obni¿ania nastroju. W¹tki poœwiêcenia siê, s³u¿enia innym,
które przy braku przeciwwagi w uzyskiwanych wzmocnieniach równie¿ stano-

5

Grupy cech pojawiaj¹ce siê na poszczególnych schematach (schematy 2, 3, 4, 5) zosta³y przedstawione pocz¹wszy od najbardziej popularnych, skoñczywszy na cechach najrzadziej pojawiaj¹cych
siê w wypowiedziach badanych pedagogów specjalnych.
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wiæ mog¹ czynniki obni¿aj¹ce nastrój, uwypuklaj¹ obci¹¿enia wystêpuj¹ce w pracy pedagoga specjalnego.
Pedagog specjalny jest definiowany równie¿ przy pomocy innych, odnosz¹cych siê do procesów kierunkowych, cech. Te jednak pojawiaj¹ siê sporadycznie w wypowiedziach badanych osób. Respondenci przyk³adowo odnosz¹ siê do
systemu wartoœci: w doœæ niejednoznaczny sposób wyjaœniaj¹c pojêcie „pedagog
specjalny” pisz¹ o osobie kieruj¹cej siê wartoœciami, posiadaj¹cej jasny »krêgos³up« wartoœci. Tym samym, wskazuj¹ na to, i¿ podstaw¹ dzia³añ, a mo¿e i zasobem istotnym dla funkcjonowania pedagoga specjalnego s¹ wartoœci. Trudno w niektórych
przypadkach stwierdziæ, o jakie wartoœci chodzi autorowi wypowiedzi. Niekiedy
wartoœci – atrybuty pedagoga specjalnego odnoszone s¹ do humanitaryzmu, czasem, jak pisze jedna z respondentek: konglomeratu przeplataj¹cych siê ze sob¹ pojêæ:
odpowiedzialnoœæ, wiara, dobro, kreatywnoœæ, wiedza, pracowitoœæ, cierpliwoœæ. Cechy te
postrzegane s¹ przez autorkê zacytowanego sformu³owania jako idea³ cz³owieczeñstwa.
W zbiorze atrybutów przydawanych pedagogowi specjalnemu pojawia siê
równie¿ okreœlenie „wierz¹cy” (powinien byæ osob¹ wierz¹c¹). Mo¿e byæ ono rozumiane przynajmniej w dwojaki sposób. Albo jako odniesienie do religii [np.
chrzeœcijañstwa], albo mo¿na w nim dopatrywaæ siê zbie¿noœci z innymi wymienianymi przez badane osoby cechami pedagoga specjalnego, z wiar¹ w skutecznoœæ
podejmowanych dzia³añ, czy wiar¹ w mo¿liwoœci rozwoju dzieci.
W opinii badanych osób atrybutem pedagoga specjalnego jest równie¿ spokój
wewnêtrzny oraz zrównowa¿enie emocjonalne, dojrza³a emocjonalnoœæ i ukszta³towana
osobowoœæ. W wypowiedziach respondentów pojawiaj¹ siê równie¿ okreœlenia
takie, jak bogata osobowoœæ, bogaty charakter, czy wszechstronne zainteresowania. Bogactwo
odnoszone do osobowoœci, charakteru, zainteresowañ zapewne nale¿y ³¹czyæ
z obfitoœci¹ ró¿norodnych, trudnych do wyczerpania zasobów, mo¿liwoœci¹ dostosowania siê do ró¿nych potrzeb, czêsto niedaj¹cych siê przewidzieæ sytuacji.
Wœród odnosz¹cych siê do procesów kierunkowych atrybutów – wyznaczników definicyjnych pedagoga specjalnego wymienianych przez badane osoby
znalaz³y siê równie¿ entuzjazm (entuzjastycznie podchodzi do ¿ycia, z entuzjazmem
dzia³a), pokora oraz trzeŸwy os¹d (osoba, która […] nie dba o rozg³os i wymaga tylko
tego co mo¿e otrzymaæ; rozumie, ¿e nie wszyscy mog¹ wszystko).
Druga grupa atrybutów uniwersalnych to atrybuty odnoszone do procesów
instrumentalnych (schemat 3). Wœród nich dominuje wiedza. Zdaniem respondentów, pedagoga specjalnego cechuje pog³êbiona, szeroka wiedza. Pedagog specjalny posiada wiêksz¹ wiedzê o dziecku i sposobach pomocy, ni¿ nauczyciel „normalny”; wie,
jak pracowaæ z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przez to, zapewne jego
wiedza jest przez badanych okreœlana jako wiedza „specjalna” – wyj¹tkowa, „specjalistyczna”. Badani wskazuj¹ równie¿ na interdyscyplinarnoœæ wiedzy posiada-
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nej przez pedagogów specjalnych: w swojej pracy pedagog specjalny korzysta
z wielu dziedzin wiedzy, posiada zatem wielospecjalistyczn¹ wiedzê. W zbiorze okreœleñ odnoszonych do wiedzy posiadanej przez pedagoga specjalnego pojawiaj¹
siê równie¿ przymiotniki wszechstronna i holistyczna.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dysponuje wiedz¹
profesjonalista
doœwiadczony
kreatywny
otwarty umys³
niezale¿ny
wnikliwy/ dociekliwy
uwa¿ny
rozwa¿ny
myœl¹cy, autorefleksyjny
przewiduj¹cy

Schemat 3. Grupy cech uniwersalnych odnoszonych do procesów instrumentalnych
ród³o: Opracowanie w³asne.

Kolejny, stosunkowo liczny zbiór okreœleñ stanowi¹ odniesienia do profesjonalizmu –posiadanych przez pedagoga specjalnego profesjonalnych kompetencji. Zdaniem badanych osób pedagog specjalny to profesjonalista, fachowiec,
specjalista, osoba „wyspecjalizowana w swojej dziedzinie. W wypowiedziach niektórych spoœród badanych osób pojawia siê po prostu odwo³anie do umiejêtnoœci
lub kompetencji pedagogicznych jako wyznaczników definicyjnych pedagoga
specjalnego. Niektóre z okreœleñ nale¿¹cych do tej grupy podkreœlaj¹ wyj¹tkowoœæ pedagoga specjalnego poprzez wskazanie szczególnych kompetencji, jakie
posiada. Wyró¿nia go tak¿e doœwiadczenie - m¹droœæ oraz to, ¿e zna siê na cierpieniu. Skrótowoœæ przywo³anej wypowiedzi nie pozwala jednak, stwierdziæ, czy to
okreœlenie nale¿y traktowaæ jako wyraz posiadanego doœwiadczenia ¿yciowego,
czy zawodowego, wiedzy, zwi¹zanej z umiejêtnoœci¹ radzenia sobie ze swoim lub
cudzym cierpieniem.
Czêœæ spoœród badanych osób uto¿samia pedagoga specjalnego z osob¹ pomys³ow¹, kreatywn¹, twórcz¹, przypisuj¹c mu równie¿ elastycznoœæ w postêpowaniu. Definiowanie pedagoga specjalnego poprzez wskazanie tych cech mo¿na
wi¹zaæ z wymogami pracy pedagoga specjalnego, z koniecznoœci¹ wyjœcia naprzeciw zró¿nicowanym mo¿liwoœciom, a co za tym idzie i potrzebom osób, z którymi pracuje. Z kreatywnoœci¹ powi¹zane s¹ kolejne grupy cech, z pomoc¹ których badane osoby definiuj¹ pedagoga specjalnego. To otwartoœæ umys³u,
gotowoœæ na wyzwania oraz niezale¿noœæ. Zdaniem czêœci respondentów peda-
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gog specjalny to cz³owiek otwarty, który nie boi siê wyzwañ, jest gotowy do przyjmowania wyzwañ, a tak¿e ciekawy œwiata i ludzi. To cz³owiek bez ograniczeñ spo³ecznych –
niezale¿ny od wp³ywów otoczenia.
Kolejne atrybuty pedagoga specjalnego to: wnikliwoœæ, dociekliwoœæ, uwa¿noœæ, rozwaga. Pedagog specjalny jest definiowany przez respondentów równie¿
jako cz³owiek trzeŸwo myœl¹cy, autorefleksyjny, ale tak¿e przewiduj¹cy, posiadaj¹cy
intuicjê.
Atrybuty uniwersalne znajduj¹ odzwierciedlenie w atrybutach specyficznych
odnoszonych do ró¿nych zakresów funkcjonowania. Z uwagi na wyprowadzony
z wypowiedzi badanych osób podzia³, dalsza analiza bêdzie uwzglêdnia³a dwie
grupy atrybutów specyficznych – cechy, w których wyra¿a siê nastawienie do
wykonywanej pracy oraz cechy ukazuj¹ce nastawienie do drugiego cz³owieka.
W zbiorze atrybutów specyficznych, ukazuj¹cych nastawienie do wykonywanej pracy (schemat 4) cechami najczêœciej przywo³ywanymi w definicjach wyjaœniaj¹cych pojêcie „pedagog specjalny” s¹ cierpliwoœæ6 oraz wytrwa³oœæ. Pedagog specjalny jest definiowany jako osoba cierpliwa, która odznacza siê
wytrwa³oœci¹ w dzia³aniu, cz³owiek nie zniechêcaj¹cy siê w procesie wychowawczym,
a nawet uparty. Badane osoby wskazuj¹ równie¿ konsekwencjê w dzia³aniu,
a tak¿e rzetelnoœæ i sumiennoœæ oraz na bezinteresownoœæ jako wyró¿nik definicyjny pedagoga specjalnego. Pedagog specjalny nie oczekuje na efekty swej pracy,
jest mniej nastawiony na sukcesy i widoczne efekty swoich oddzia³ywañ. Praca absorbuje
go. Jak pisze niejednoznacznie jedna z Respondentek: poœwiêca wiêcej czasu (wiêcej
ni¿ np. ksiêgowa, sprzedawczyni) temu co robi. Mo¿na domniemywaæ, ¿e zapewne
nie z uwagi na brak umiejêtnoœci, trudnoœci z organizacj¹ pracy, ale dziêki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cierpliwy, wytrwa³y
konsekwentny
sumienny
realizuj¹cy/ odczuwaj¹cy powo³anie
bezinteresowny
lubi¹cy swoj¹ pracê
zaanga¿owany, pe³en pasji
ukierunkowany na samorozwój
poszukuj¹cy
aktywny
konkretny
dobry organizator
radz¹cy sobie w trudnych sytuacjach

Schemat 4. Grupy cech specyficznych, w których ukazuje siê stosunek do wykonywanej pracy
ród³o: Opracowanie w³asne.
6

Cierpliwoœæ stanowi cechê, w przypadku której pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci dotycz¹ce jej umiejscowienia. Mo¿e bowiem okreœlaæ nastawienie do wykonywanej pracy, jak i do drugiego cz³owieka.
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starannoœci, mo¿e te¿ zami³owaniu do pracy, czy zaabsorbowaniu czynnoœciami
zawodowymi.
Niektórzy badani czyni¹ wyró¿nikiem definicyjnym pedagoga specjalnego
jego „dopasowanie” do pracy. W ich opinii pedagog specjalny to ktoœ, kto lubi
swoj¹ pracê, kocha to co robi, dobrze czuje siê w swojej pracy, praca sprawia mu radoœæ,
spe³nia siê w swojej pracy. Jest te¿ przekonany, ¿e siê do tej pracy nadaje.
Kolejna grupa okreœleñ, jakie badani przywo³ywali definiuj¹c pedagoga specjalnego odwo³uje siê do zaanga¿owania i pasji. Pedagog specjalny to cz³owiek
zaanga¿owany, wk³adaj¹cy serce w wykonywane zadania, który wykonuje swoje zadania zawodowe z zapa³em, wewnêtrznie przekonany co do s³usznoœci podejmowanych
dzia³añ, nigdy obojêtny.
Naturalnym zatem wydaje siê pojawienie nastêpnej grupy cech definiuj¹cych
pedagoga specjalnego jako osobê, która d¹¿y do autorozwoju, rozwija siê permanentnie,
jest gotowa do podejmowania samorozwoju i doskonalenia zawodowego, widoczna jest
u niej sta³a chêæ dokszta³cania siê. Pedagog specjalny to równie¿ osoba poszukuj¹ca
nowych pomys³ów, rozwi¹zañ problemów, jak i nowych metod pracy, ciekawych7 metod pracy, nowych sposobów stymulacji rozwoju dziecka niepe³nosprawnego. Wed³ug
czêœci badanych osób pedagog specjalny to osoba aktywna, bogata w energiê, pracowita, w swych dzia³aniach konkretna i pragmatyczna. Jest dobrym organizatorem, posiada kompetencje prakseologiczne. Nieobca jest mu zdolnoœæ radzenia sobie
w trudnych sytuacjach; potrafi odnaleŸæ siê w naprawdê zaskakuj¹cych sytuacjach, w jakie
obfituje pe³niona przezeñ profesja.
Kolejny wœród wyró¿nionych obszarów obejmuje podzielone na 16 grup
atrybuty specyficzne, które wyra¿aj¹ nastawienie do drugiego cz³owieka. To
najliczniejszy, w zestawieniu z wczeœniej omówionymi (tab. 6), zbiór okreœleñ stosowanych przez badane osoby w definicjach pedagoga specjalnego (schemat 5).
W tym zbiorze najbardziej popularn¹ grupê atrybutów pedagoga specjalnego
stanowi¹ empatia oraz wra¿liwoœæ. Oto przyk³ady sformu³owañ zaliczonych do
tej grupy: pedagog specjalny to osoba o szczególnej wra¿liwoœci, uwra¿liwiona na potrzeby innych, wczuwaj¹ca siê w sytuacjê i stan emocjonalny ucznia z zaburzeniami i dysfunkcjami, wspó³czuj¹ca, wyczulona na relacje miêdzyludzkie. Empatia jest cech¹ czêsto
uto¿samian¹ z pedagogiem specjalnym [Nogaœ, Wyczesany 1995; Kliœ, Kossewska
1996; Lewicka 2006; Olszak 2008, 2010; Bobkowicz-Lewartowska 2009].
Pedagog specjalny definiowany jest równie¿ jako cz³owiek otwarty na ograniczenia ucznia, na potrzeby innych ludzi, na ka¿dego cz³owieka, osoba, która nie mo¿e baæ
siê niepe³nosprawnoœci. Ostatnie sformu³owanie stanowi wyj¹tek wœród wypowie7

Byæ mo¿e w nieuœwiadomiony przez Autorkê wypowiedzi sposób, sformu³owanie to budzi refleksjê
dotycz¹c¹ tego, z czyjej perspektywy metody pracy winny byæ ciekawe? Zapewne powinny zarówno skupiaæ uwagê, aktywizowaæ osobê, w stosunku do której podejmuje siê oddzia³ywania, jak
i powinny budziæ aktywnoœæ, ciekawoœæ osoby, która stosuje te metody.
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dzi badanych osób – pojawia siê tylko w jednej z nich. Zapewne dla pozosta³ych
osób jest to coœ bardzo oczywistego lub te¿ lêk przed osobami niepe³nosprawnymi
wydaje siê, z uwagi na doœwiadczenie, jakie posiadaj¹, czymœ tak niezrozumia³ym, i¿ nie bior¹ go pod uwagê definiuj¹c pedagoga specjalnego.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

empatyczny, wra¿liwy
rozumiej¹cy
akceptuj¹cy, wyrozumia³y
dobry, ¿yczliwy
altruistyczny
wspieraj¹cy
troskliwy, opiekuñczy
stanowczy
posiadaj¹cy talent pedagogiczny
taktowny
sprawiedliwy
komunikatywny
kontaktowy
sympatyczny
budz¹cy zaufanie
otrafi¹cy wspó³pracowaæ

Schemat 5. Grupy cech specyficznych odnosz¹cych siê do relacji z innymi ludŸmi
ród³o: Opracowanie w³asne.

Nastêpnym atrybutem pedagoga specjalnego wed³ug opinii badanych osób
jest te¿ zrozumienie. W analizowanych wypowiedziach pojawiaj¹ siê okreœlenia rozumiej¹cy, pe³en zrozumienia. Czêœæ wypowiedzi charakteryzuje siê enigmatycznoœci¹, brakiem precyzji z uwagi na zastosowane skróty myœlowe. Pedagog specjalny
przedstawiany jest w nich jako osoba rozumiej¹ca w specjalny sposób osoby z niepe³nosprawnoœci¹, w innej wypowiedzi darzy […] zrozumieniem innoœæ = niepe³nosprawnoœæ,
rozumie œwiat ludzi specjalnej troski. W prezentowanej grupie okreœleñ pojawiaj¹ siê
równie¿ bardziej precyzyjne wypowiedzi dotycz¹ce pedagoga specjalnego: rozumie
charakter i psychikê ludzk¹, problemy osób niepe³nosprawnych, potrzeby jednostki.
Empatia, zrozumienie mog¹ byæ postrzegane jako cechy le¿¹ce u podstaw
akceptacji drugiego cz³owieka. Zdaniem czêœci respondentów w³aœnie akceptacja
oraz wyrozumia³oœæ, tak¿e tolerancja to cechy, za pomoc¹ których nale¿y równie¿
definiowaæ pedagoga specjalnego. W definicjach pojawiaj¹ siê zatem nastêpuj¹ce,
odnoszone do pedagoga specjalnego, sformu³owania: akceptuj¹cy odmiennoœci,
akceptuje osoby upoœledzone, potrafi akceptowaæ, tolerowaæ osoby upoœledzone, osoba tolerancyjna, ma wiêksze wyczucie […] tolerancji8.
8

To interesuj¹ce sformu³owanie mo¿e wskazywaæ nie tylko na tolerancjê, jako cechê – wyró¿nik pedagoga specjalnego, ale te¿ na przypisywan¹ mu wra¿liwoœæ, umiejêtnoœæ dostosowania swoich
dzia³añ do potrzeb sytuacji.
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Badane osoby definiuj¹c pojêcie „pedagog specjalny” odwo³ywa³y siê równie¿ do dobroci, serdecznoœci i ¿yczliwoœci jako cech emblematycznych dla pedagoga specjalnego. W wypowiedziach pojawia siê motyw serca. Pedagog specjalny
definiowany jest jako cz³owiek odznaczaj¹cy siê dobrym, wielkim, a nawet ogromnym sercem, sercem otwartym na potrzeby innych, maj¹cy serce na d³oni, patrz¹cy sercem, cz³owiek, który bardziej pos³uguje siê sercem ni¿ wiedz¹. Pedagoga specjalnego
definiuje pozytywne nastawienie do ludzi. Jest osob¹, która czerpie radoœæ z przebywania z drugim cz³owiekiem, lubi ludzi i œwiat, kochaj¹c¹ swoich uczniów.
Postêpowaniem pedagoga specjalnego kieruje altruizm. W analizowanych
wypowiedziach stanowi on kolejny atrybut pedagoga specjalnego. Pedagog specjalny w swoim postêpowaniu kieruje siê dobrem dziecka, chce wnieœæ w ¿ycie innych
coœ dobrego, jest dla drugiego cz³owieka, potrafi „byæ” z dzieæmi nie tylko podczas lekcji –
wyjœæ poza ramy wytyczone przez pensum, zakres obowi¹zków, ¿yje dla innych, jest skory
do poœwiêceñ, oddany dzieciom. To tak¿e osoba, która potrafi wspieraæ, gotowa przyjœæ
z pomoc¹, zdeterminowana na pomoc, to ktoœ, kto stara siê byæ pomocnym drogowskazem,
a nawet bez litoœci pomaga – staraj¹c siê czyniæ to w racjonalny sposób, nie ulegaj¹c
niepotrzebnie emocjom, nie poddaj¹c roztkliwieniu.
Wypowiedzi badanych zwracaj¹ uwagê równie¿ na troskliwoœæ i opiekuñczoœæ jako cechy dope³niaj¹ce znaczenie terminu „pedagog specjalny”. Pedagog
specjalny w tych wypowiedziach jest definiowany jako troskliwy, opiekuñczy
cz³owiek, który troszczy siê o ca³ego cz³owieka, jest Ojcem i opiekunem wychowanków.
Obok wymienionych cech pojawiaj¹ siê te¿ odnoszone do pedagoga specjalnego
takie okreœlenia jak: stanowczy, trzymaj¹cy dyscyplinê, wymagaj¹cy.
Czêœæ sformu³owañ wskazuje równie¿ na talent pedagogiczny, wyczucie
i takt pedagogiczny oraz sprawiedliwoœæ jako wyró¿niki znaczenia terminu
„pedagog specjalny”.
W licznym zbiorze atrybutów przypisywanych pedagogowi specjalnemu pojawi³a siê równie¿ komunikatywnoœæ oraz kontaktowoœæ. Pedagog specjalny jest
definiowany jako cz³owiek odznaczaj¹cy siê komunikatywnoœci¹, który jasno
i precyzyjnie wyra¿a siê, komunikuje siê jêzykiem wychowanków, potrafi rozmawiaæ z ludŸmi specjalnej troski, a nawet potrafi rozmawiaæ z rozmówc¹, tak jak on tego oczekuje,
³atwo nawi¹zuje kontakt, ma dobry kontakt z m³odzie¿¹, potrafi tak¿e nawi¹zaæ kontakt
emocjonalny i psychiczny z ludŸmi specjalnej troski, szuka porozumienia ze s³abszym. Pozosta³e, odnoszone do pedagoga specjalnego, atrybuty wyznaczane s¹ przez nastêpuj¹ce sformu³owania: sympatyczny, ciep³y, budz¹cy zaufanie, osoba, która
kszta³tuje pozytywn¹ atmosferê, tworzy atmosferê ¿yczliwoœci i bezpieczeñstwa.
Ostatnia grupa atrybutów specyficznych wi¹¿¹cych siê ze stosunkiem do innych ludzi zawiera cechy zgromadzone wokó³ pojêcia „wspó³praca”. Umiejêtnoœæ pracy w zespole sta³a siê wyró¿nikiem definicyjnym pedagoga specjalnego
w przypadku czêœci z wypowiedzi badanych osób. Pedagog specjalny definiowa-
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ny jest w nich jako osoba potrafi¹ca wspó³pracowaæ, zdolna do pracy zespo³owej, szanuj¹ca innych, szukaj¹ca kompromisów, ale przy tym, broni¹ca (w³asnych? – przyp.
S.O.) odczuæ i przekonañ.

Przygotowanie zawodowe pedagoga specjalnego
Kolejny, wyró¿niony zbiór elementów tworz¹cych definicje terminu „pedagog
specjalny” dotyczy przygotowania i kwalifikacji zawodowych. Cz¹stki definicyjne
przynale¿ne do tego zbioru zosta³y zgrupowane, z uwagi na znaczenia, jakie nios¹
wokó³ czterech terminów kluczowych – „przygotowania”, „wykszta³cenia”, uprawnieñ” i „kwalifikacji” (tab. 3).
Tabela 3. Definiowanie terminu „pedagog specjalny” - rozk³ad liczebnoœci cz¹stek definicyjnych dot. kryterium „przygotowanie zawodowe” z uwagi na termin kluczowy
Termin kluczowy

f

% w grupie

% z ca³oœci

Przygotowanie

28

26,42

1,24

Wykszta³cenie

38

35,85

1,68

Uprawnienia

18

16,98

0,80

Kwalifikacje
Razem

22

20,75

0,98

106

100,00

4,70

ród³o: Opracowanie w³asne.

Termin „przygotowanie” w definicjach podawanych przez respondentów
bywa doprecyzowany jako przygotowanie zawodowe, przygotowanie do pracy,
czy te¿ przygotowanie pedagogiczne. Zastosowane przez badanych pedagogów
specjalnych sformu³owania zwracaj¹ tak¿e uwagê na niejednolity, wieloaspektowy charakter tego przygotowania (teoretyczne i praktyczne; dydaktyka i praktyka;
merytoryczne, psychologiczne i metodyczne; pedagogiczne; dodatkowe – kierunkowe).
W wypowiedziach respondentów w odniesieniu do przygotowania „definiuj¹cego” pedagoga specjalnego stosowane s¹ okreœlenia akcentuj¹ce, a nawet wzmacniaj¹ce jakoœæ tego przygotowania: gruntowne, solidne, dobre, odpowiednie. Byæ
mo¿e jest to efekt doœwiadczenia autorów tych wypowiedzi, które pokazuje, ¿e
nie zawsze przygotowanie zawodowe prezentuje tak¹ jakoœæ, bywa równie¿ niegruntowne, czy nieodpowiednie. Obok przywo³anych okreœleñ odnosz¹cych siê
do jakoœci przygotowania stanowi¹cej wyznacznik definicyjny terminu „pedagog
specjalny” pojawiaj¹ siê jeszcze dwa przymiotniki: „szczególne” i „specjalistyczne”.
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Z okreœleniem „przygotowanie” œciœle powi¹zany znaczeniowo jest termin
„wykszta³cenie”. To termin najczêœciej (38 razy) przywo³ywany w zgrupowanych
wokó³ kryterium „przygotowanie zawodowe” cz¹stkach definicyjnych. Ukazuje
pedagoga specjalnego jako osobê posiadaj¹c¹ wykszta³cenie wy¿sze, ukoñczone
studia na kierunku pedagogika specjalna lub kurs kwalifikacyjny uprawniaj¹cy
do pracy z osobami z niepe³nosprawnoœci¹, do wykonywania tego zawodu. Okreœlenia towarzysz¹ce terminowi „wykszta³cenie” zwracaj¹ uwagê na jego zakres treœciowy – pedagog specjalny posiada wykszta³cenie pedagogiczne. Pojawiaj¹ siê
te¿ uszczegó³owienia – wykszta³cenie pedagogiczne, lecz nie ogólne, a specjalistyczne,
wykszta³cenie w temacie i problematyce niepe³nosprawnoœci, wykszta³cenie z zakresu pedagogiki specjalnej. Zapewne wszystkie trzy przytoczone wypowiedzi z ró¿n¹ precyzj¹ zwracaj¹ uwagê na ten sam aspekt wykszta³cenia pedagoga specjalnego.
Dodatkowo, w definicjach uzyskanych od respondentów pojawiaj¹ siê informacje o kierunkowym wykszta³ceniu. Okreœlenie to mo¿e byæ odnoszone zarówno
do kierunku pedagogika specjalna, a w przypadku nauczycieli przedmiotu – do
wykszta³cenia z zakresu okreœlonych dyscyplin naukowych. Wykszta³cenie, jakie
posiada pedagog specjalny jest okreœlane przez badane osoby równie¿ jako
wszechstronne, szczególne, czy odpowiednie9. Ka¿dy z tych przymiotników
uwypukla inny aspekt wykszta³cenia: jego zakres, wyj¹tkowoœæ, czy adekwatnoœæ do wymagañ roli zawodowej.
O ile w przypadku dwóch wymienionych ju¿ terminów („przygotowanie”,
„wykszta³cenie”) aspekt formalnych wymagañ pojawia³ siê niejako poœrednio
(wykszta³cenie uprawniaj¹ce do pracy”, „studia uprawniaj¹ce do wykonywania tego zawodu), o tyle dwa kolejne terminy („uprawnienia”, „kwalifikacje”) uwypuklaj¹ ten
aspekt w bezpoœredni sposób. Pedagog specjalny zatem to posiadacz uprawnieñ do
pracy, do diagnozy, edukacji, terapii, do prowadzenia zajêæ edukacyjnych, terapeutycznych.
To osoba legitymuj¹ca siê kwalifikacjami z zakresu pedagogiki specjalnej, kwalifikacjami do pracy z osobami niepe³nosprawnymi, zezwalaj¹cymi na pracê w zawodzie. W odniesieniu do kwalifikacji posiadanych przez pedagoga specjalnego badani stosuj¹
okreœlenia: „specjalne”, „rozszerzone”, „dodatkowe” – sygnalizuj¹c istnienie cech
ró¿nicuj¹cych kwalifikacje pedagoga specjalnego od kwalifikacji innych pedagogów, b¹dŸ te¿ wskazuj¹, i¿ okreœlenie „pedagog specjalny” odnosi siê do osoby
wysoko wykwalifikowanej. Terminowi „kwalifikacje” towarzyszy równie¿ okreœlenie „odpowiednie”. W ³¹czeniu tych dwóch s³ów mo¿na upatrywaæ d¹¿noœci do
nadania definicji uniwersalnego charakteru – podobnie, jak w przypadku stwierdzenia, i¿ pedagog specjalny to osoba wykwalifikowana w konkretnej dziedzinie pracy.
Jednak ujawniaj¹ca siê uniwersalnoœæ przekazu os³abia jego precyzjê, ³¹cz¹c równoczeœnie mog¹ce siê nawet istotnie ró¿niæ miêdzy sob¹ wymagania formalne,
9

W definicjach zapisanych przez respondentów pojawi³o siê równie¿ okreœlenie „osoba dobrze wykszta³cona”.
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dotycz¹ce pe³nienia roli zawodowej pedagoga specjalnego. Jest to, w przypadku
du¿ego zró¿nicowania stanowisk pracy, a co za tym idzie i wymagañ, zabieg
czêsto niezbêdny.

Refleksje koñcowe
Uzyskany w trakcie badañ obszerny materia³ pozwoli³ na zaobserwowanie
znacznego zró¿nicowania wypowiedzi dotycz¹cych pedagoga specjalnego.
Definicje formu³owane przez respondentów nie tylko ró¿ni³y siê pod wzglêdem
struktury. Ró¿nicowa³a je tak¿e precyzja zastosowanych sformu³owañ. Pojawiaj¹ce siê rozbie¿noœci mo¿na wi¹zaæ zarówno z odmiennym doœwiadczenia
zawodowego, jak i pozazawodowego osób badanych, zindywidualizowan¹ reprodukcj¹ przyswojonych gotowych s¹dów i definicji10 oraz zró¿nicowan¹ sk³onnoœci¹ do refleksji. Nie sposób jednak okreœliæ proporcji miêdzy poszczególnymi
czynnikami Ÿród³owymi w procesie definiowania. Trudno tak¿e stwierdziæ, na ile
wypowiedzi badanych osób, definicje, jakie formu³uj¹, stanowi¹ wyraz myœlenia
¿yczeniowego (wyra¿aj¹ idealny obraz pedagoga specjalnego), na ile to ekspresja
posiadanego doœwiadczenia, które czyni bardziej realnym ten obraz.
Podjête dzia³ania mog¹ stanowiæ wstêp do dalszych analiz oraz punkt wyjœcia
do refleksji, równie¿ autorefleksji nad profesj¹, sposobem patrzenia na ni¹ oraz
jego uwarunkowaniami. Refleksja ta dotyczyæ mo¿e przyk³adowo „wyj¹tkowoœci” – cechy, która uwidacznia siê w wyraŸny sposób w terminie „pedagog specjalny”, na jak¹ wskazuje obecnoœæ w nim okreœlenia „specjalny”. Cecha ta ujawni³a
siê tak¿e w definicjach tworzonych przez badane osoby.
Poprzez u¿ycie okreœleñ „szczególne” i „specjalistyczne” respondenci zwracali uwagê na specyfikê, wyj¹tkowoœæ przygotowania, jakim dysponuje pedagog
specjalny. Znacz¹ca w tym kontekœcie staje siê wypowiedŸ jednej z respondentek,
dla której pedagog specjalny to cz³owiek specjalnie przygotowany na specjalne sytuacje.
Wskazuje tym samym na powód, z uwagi na który pedagog specjalny winien byæ
w szczególny sposób przygotowany do wykonywania zadañ zawodowych. Jest
nim wyj¹tkowoœæ zadañ zawodowych pedagoga specjalnego oraz szczególny
kontekst ich realizacji. Okreœlenia podkreœlaj¹ce wyj¹tkowoœæ pedagoga specjalnego pojawia³y siê tak¿e wœród cz¹stek definicyjnych dotycz¹cych kompetencji,
jakie posiada lub posiadaæ powinien. Pedagog specjalny, zdaniem badanych, to
ktoœ, kogo charakteryzuj¹ szczególne kompetencje, ponadprzeciêtne, specjalne, wyj¹tko10

W wypowiedziach osób badanych mo¿na bowiem ujrzeæ odbicie obecnych w literaturze przedmiotu rozwa¿añ dotycz¹cych sylwetki pedagoga specjalnego, kompetencji, jakie winien posiadaæ
[por. Grzegorzewska 1964; Borzyszkowska 1983; Lipkowski 1992; Kosakowski 1996; Tomasik 1997;
Ossowski 1998; Olszak 2001; Garlej-Drzewiecka 2002; Plutecka 2006].
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we umiejêtnoœci pedagogiczne, szerszy wachlarz umiejêtnoœci dydaktycznych i pedagogicznych, a tak¿e nie tylko wszechstronna wiedza, ale równie¿ wszechstronne uzdolnienia.
Posiada umiejêtnoœci du¿o wiêksze ni¿ zwykli nauczyciele, widzi wiêcej ni¿ ktokolwiek, rozumie w specjalny sposób.
Wyj¹tkowoœæ akcentowana w formu³owanych przez badane osoby definicjach pedagoga specjalnego wspó³brzmi z intencjami Marii Grzegorzewskiej i jej
wspó³pracowników z Pañstwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej [Parys,
Olszewski 2009]. Jednak wspó³czeœnie mo¿e budziæ w¹tpliwoœci bior¹c pod uwagê dobór do zawodu oraz sposoby nabywania przez pedagogów specjalnych formalnych kwalifikacji zawodowych.
Z jednej strony niew¹tpliwie korzystn¹ mo¿e byæ sytuacja, gdy postrzega siê
wykonywan¹ przez siebie profesjê jako niezwyczajn¹, wyró¿niaj¹c¹ siê na tle innych profesji, nadaj¹c jej znamiona wyj¹tkowoœci, przydaj¹c jej wartoœci. Mo¿e to
byæ czynnik motywuj¹cy do pracy i do samorozwoju, generuj¹cy wysi³ek sprostania wymaganiom zawodowym. W praktyce jednak, nie zawsze pedagog specjalny jest tym, który rzeczywiœcie jest wyj¹tkowo, lepiej przygotowany do pracy.
Ponadto obecnie zadania zawodowe pedagoga specjalnego staj¹ siê mniej specyficzne: z osobami z niepe³nosprawnoœci¹ pracuj¹ równie¿ i inni pedagodzy.
Z drugiej strony – opisywany sposób postrzegania pedagoga specjalnego
mo¿e jednak wywo³ywaæ przekonanie o zupe³nej odmiennoœci stosowanych
przez pedagogów specjalnych œrodków, tym samym „uspecjalniaæ” dzia³ania podejmowane wobec osób niepe³nosprawnych. Tworz¹c tym samym przez etykietê
„specjalne” dystans, bariery, w rezultacie utrudniaj¹c b¹dŸ podaj¹c w w¹tpliwoœæ
realizacjê zasady normalizacji w pracy z osobami z niepe³nosprawnoœci¹.

Bibliografia
Bobkowicz-Lewartowska L. (2009), Rola empatii i inteligencji emocjonalnej w pracy z osobami
niepe³nosprawnymi [w:] Relacje i doœwiadczenia spo³eczne osób z niepe³nosprawnoœci¹,
C. Kosakowski, A. Krause, M. Wójcik (red.),Toruñ, s. 47–52.
Borzyszkowska H. (1983), Osobowoœæ pedagoga specjalnego, „Szko³a Specjalna”, nr 1, s. 5–12.
Chrzanowska I. (2004), Wypalenie zawodowe nauczycieli a ocenianie osi¹gniêæ szkolnych uczniów
upoœledzonych umys³owo w stopniu lekkim i uczniów o prawid³owym rozwoju na etapie szko³y
podstawowej, Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego, £ódŸ.
Eckert U. (1986), Zadania nauczyciela kszta³cenia specjalnego, „Szko³a Specjalna”, nr 2,
s. 115–121.
Garlej-Drzewiecka E. (2002), Wokó³ kompetencji pedagoga specjalnego [w:] Nauczyciel szko³y specjalnej – szanse i bariery dzia³alnoœci zawodowej, J. Michalski (red.), Wydawnictwo APS,
Warszawa, s. 50–59.
Gasik W. (1991), Pedagog specjalny [w:] Pedagogika specjalna. Psychopedagogiczne i medyczne
studium terminologiczne, J. Pañczyk (red.), IWZZ, Warszawa, s. 100.

102

S³awomir Olszewski

Gliszczyñska X. (1991), Psychologiczny model efektywnoœci pracy, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa.
Grzegorzewska M. (1964), Wybór pism, PWN, Warszawa.
Grzegorzewska M. (1996), Listy do m³odego nauczyciela. Cykl I–III, Wydawnictwo WSPS,
Warszawa.
Horowitz F.D., Haritos C. (1998), The organism and the environment: implications for understanding mental retardation [w:] Handbook of mental retardation and development, J.A. Burack,
R.M. Hodapp, E. Zigler (red.), Cambridge University Press, Cambridge.
Kliœ M., Kossewska J. (1996), Empathy in the structure of personality of special educators, ERIC,
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED405323.pdf [dostêp: 05.2017].
Kopeæ D. (2002), Pedagog specjalny wobec zachowañ samouszkadzaj¹cych osób z g³êbsz¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ [w:] Nauczyciel szko³y specjalnej – szanse i bariery dzia³alnoœci zawodowej, J. Michalski (red.), Wydawnictwo APS, Warszawa, s. 133–140.
Kosakowski C. (1996), Pedagog specjalny – kim byæ powinien? [w:] System kszta³cenia pedagogów
specjalnych. Ci¹g³oœæ i mo¿liwoœæ zmian, J. Wyczesany, H. Kosêtka (red.), Wydawnictwo
Naukowe WSP, Kraków, s. 27–43.
Kupisiewicz M. (2013), S³ownik pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa.
Lewicka A. (2006), Rozwijanie empatii u studentów pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo UMCS,
Lublin.
Lipkowski O. (1992), Osobowoœæ pedagoga specjalnego, „Szko³a Specjalna”, nr 5, s. 214–219.
Michalski J. (2001), Byæ przydatnym zawodowo nauczycielem szko³y specjalnej, Wydawnictwo
Salezjañskie, Warszawa.
Nogaœ A., Wyczesany J. (1995), Empatia a syndrom „wypalenia siê” si³ wœród nauczycieli placówek
specjalnych dla osób upoœledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym [w:] Pomoc psychopedagogiczna dzieciom niepe³nosprawnym, J. Wyczesany (red.), Czêstochowa, s. 209–226.
Olszak A. (2001), Psychopedagogiczne kompetencje nauczycieli szkó³ specjalnych, Wydawnictwo
UMCS, Lublin.
Olszak A. (2008), Poziom empatii i hierarchia wartoœci studentów pedagogiki specjalnej [w:] Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji, Z. Palak (red.), Wydawnictwo
UMCS, Lublin, s. 230–238.
Olszak A. (2010), System wartoœci i poziom rozumienia empatycznego pracowników domów pomocy
spo³ecznej [w:] Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepe³nosprawnych w biegu ¿ycia,
Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 244–249.
Olszewski S., Parys K. (2016), Rozumieæ chaos – rzecz o terminach i znaczeniach im nadawanych
w pedagogice specjalnej, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków.
Ossowski R. (1998), Nauczyciel-wychowawca w edukacji specjalnej [w:] Pedagogika specjalna wobec potrzeb teraŸniejszoœci i wyzwañ przysz³oœci, M. Chodkowska (red.), Wydawnictwo
UMCS.
Parys K., Olszewski S. (2009), Ewolucja pogl¹dów na temat kszta³cenia pedagogów specjalnych
w Polsce, „Niepe³nosprawnoœæ. Pó³rocznik naukowy. Teoretyczne i metodologiczne
konteksty pedagogiki specjalnej”, nr 1, s. 103–112.
Plichta P. (2015), Wypalenie zawodowe i poczucie sensu ¿ycia pedagogów specjalnych, Oficyna
Wydawnicza ATUT – Wroc³awskie Wydawnictwo Oœwiatowe, Wroc³aw.

Obraz profesji pedagoga specjalnego...

103

Plutecka K. (2006), Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wad¹ s³uchu, Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków.
Seku³owicz M. (2002), Wypalenie zawodowe nauczycieli pracuj¹cych z osobami z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw.
Seku³owicz M. (2005), Nauczyciele szkolnictwa specjalnego wobec zagro¿enia wypaleniem zawodowym. Analiza przypadków, Wydawnictwo Naukowe Dolnoœl¹skiej Szko³y Wy¿szej Edukacji TWP, Wroc³aw.
Tomasik E. (1997), Problematyka teleologiczna i deontologiczna w pedagogice specjalnej [w:] Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, E. Tomasik (red.), WSPS, Warszawa, s. 12–23.
Tomkiewicz-Bêtkowska A. (2015), ABC pedagoga specjalnego. Razem ³atwiej. Nowe doœwiadczenia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Wygotski L.S. (1989), Myœlenie i mowa, Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zaorska M. (2015), Tyflopedagog wobec problemu aktywnoœci ¿yciowej – zawodowej i prozawodowej osób doros³ych z niepe³nosprawnoœci¹ wzrokow¹, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT,
Toruñ.

