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Editor's Note

Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, 36 numer Niepe³nosprawnoœci, którego
tematyka lokuje siê w obszarze badañ dzieciñstwa z niepe³nosprawnoœci¹. Mieszcz¹ca
siê w tym polu rozwa¿añ problematyka, zaprezentowana w 16 artyku³ach, kon-
centruje siê wokó³ trzech pól tematycznych: edukacji dzieci i m³odzie¿y, wsparcia
terapeutycznego – specyfiki funkcjonowania w niepe³nosprawnoœci oraz doœwiad-
czeñ rodziców, relacji w rodzinie i sytuacji wychowawczych.

Problematyka edukacji dzieci i m³odzie¿y to pierwszy w¹tek tematyczny
obszaru doœwiadczeñ dzieciñstwa z niepe³nosprawnoœci¹. Tê czêœæ numeru ini-
cjuje, niezwykle interesuj¹cy i bardzo aktualny, tekst Jaros³awa B¹bki i Agnieszki
Nowickiej poœwiêcony istocie edukacji inkluzyjnej, ukazuj¹cy wyniki badañ do-
tycz¹ce przygotowania polskich szkó³, w tym nauczycieli, do realizacji idei eduka-
cji inkluzyjnej. Kolejny tekst umieszczony w tym polu problemowym autorstwa
Ma³gorzaty Stañczak podejmuje kwestie wspó³pracy nauczycieli i rodziców dzie-
ci zdolnych. Autorka nastêpnego tekstu, Monika Skura, w swoich rozwa¿aniach,
przedstawia charakterystykê i kompetencje spo³eczne nauczycieli szkó³ integra-
cyjnych, ogólnodostêpnych i specjalnych w kontekœcie ich chêci do podejmowa-
nia pracy z uczniami z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Pole tematyczne edu-
kacji dzieci i m³odzie¿y zamykaj¹ dwa artyku³y. Pierwszy autorstwa Katarzyny
Tomaszek i Agnieszki Muchackiej-Cymerman traktuje o zastosowaniu skali ESSBS
w badaniach uczniów ze szkó³ podstawowych. Drugi autorstwa Grzegorza Stun¿y
podejmuje bardzo istotny wspó³czeœnie problem dotycz¹cy aktualnych trendów
technologicznych w edukacji, zwracaj¹c uwagê, jak istotna dla pedagogiki, w tym
pedagogiki specjalnej, jest refleksja nad skutkami korzystania z nowych technologii.

Drugim obszarem tematycznym wyró¿nionym w tym numerze, mieszcz¹-
cym siê w polu badañ doœwiadczeñ dzieciñstwa z niepe³nosprawnoœci¹, jest obszar
poœwiêcony wsparciu terapeutycznemu dziecka oraz specyfice funkcjonowania
z dan¹ niepe³nosprawnoœci¹. W¹tek wsparcia terapeutycznego w ods³onie metody
dialogów wizualno-werbalnych w terapii z dzieckiem niepe³nosprawnym w wie-
ku wczesnoszkolnym prezentuje artyku³ autorstwa Ma³gorzaty Karczmarzyk.



Natomiast tekst Katarzyny Bieñkowskiej, Ma³gorzaty Zaborniak- Sobczak, Andrze-
ja Senderskiego i Piotra Jurczaka koncentruje siê na zagadnieniach terapii central-
nych zaburzeñ przetwarzania s³uchowego, a konkretnie na przegl¹dzie metod
i narzêdzi w kontekœcie wsparcia edukacyjnego uczniów. Justyna Siemionow
w swoim artykule zwraca szczególn¹ uwagê na zmianê w funkcjonowaniu wy-
chowanków istotn¹ w badaniach pedagogicznych prowadzonych w instytucji
resocjalizacyjnej dla nieletnich. Pozosta³e artyku³y w tym polu problemowym do-
tykaj¹ kwestii radzenia sobie ze stresem m³odzie¿y niepe³nosprawnej fizycznie
(artyku³ Beaty Zió³kowskiej) oraz specyfiki funkcji wzrokowych u dzieci z proble-
mami neurorozwojowymi oraz u dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ sprzê¿on¹( arty-
ku³ Agaty Ho³ubowicz).

W czêœci poœwiêconej doœwiadczeniom rodziców, relacji w rodzinie i sytu-
acjom wychowawczym znalaz³o siê szeœæ zró¿nicowanych artyku³ów ukazuj¹cych
doœwiadczenia rodziców/rodzinne w wielu odmiennych p³aszczyznach. Krystyna
Bar³óg w swoim tekœcie podkreœla rolê jak¹ w oddzia³ywaniach wspomagaj¹cych,
w edukacji i rehabilitacji nale¿y przypisaæ rodzicom, opiekunom dziecka z nie-
pe³nosprawnoœci¹. Rola dziadków w wychowaniu dziecka nies³ysz¹cego jest na-
tomiast ukazana w artykule autorstwa Katarzyny Pluteckiej. Innym, niezwykle
ciekawym w¹tkiem jest ukazanie relacji lekarz – dziecko w ocenie rodziców dzieci
leczonych na oddzia³ach onkohematologii dzieciêcej (artyku³ Beaty Antoszewskiej).
Analizê pozytywn¹ problemów wychowania dziecka z g³êbok¹ niepe³nospraw-
noœci¹ prezentuje tekst Izabelli Ga³uszko. Refleksjê wokó³ kontekstualnego trakto-
wania wspó³pracy z rodzin¹, jako elementu wspieraj¹cego proces oddzia³ywañ
wychowawczych wobec nieletnich z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stop-
niu lekkim prezentuje artyku³ Gabrieli Dobiñskiej. To pole analiz zamyka artyku³
Ma³gorzaty Seku³owicz, Piotra Kwiatkowskiego, Krystyny Boroñ-Krupiñskiej
i Beaty M. Latawiec podnosz¹cy kwestie syndromu wypalenia rodziców dzieci
z niepe³nosprawnoœci¹.

Oddaj¹c do Pañstwa r¹k kolejny, 36 numer Niepe³nosprawnoœci mamy nadzie-
jê, ¿e zamieszczone w nim teksty bêd¹ dla czytelników ciekaw¹ lektur¹, pobu-
dzaj¹c¹ do wielu w³asnych refleksji, poszerzaj¹c¹ badawcze horyzonty oraz inspi-
ruj¹c¹ do naukowych dyskusji i dalszych poszukiwañ teoretycznych czy dzia³añ
empirycznych.
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