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ŚRODOWISKO I WYCHOWANIE 

Katarzyna Kuziak 

Mówię, więc jestem.  Przykład lokalnej inicjatywy lokalne na rzecz wyrównywania 

szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolny    

Streszczenie: Upowszechnienie dostępu do edukacji przedszkolnej jest jednym z głównych 

wyzwań polityki edukacyjnej w Polsce i na świecie. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się 

najmłodsze dzieci w wieku 3-4 lat, wśród których coraz częściej występują zaburzenia 

w rozwoju mowy. Jednym ze sposobów na wyrównanie ich szans jest dostęp do 

kompleksowego programu edukacyjno-terapeutycznego. W tekście została zaprezentowana 

inicjatywa lokalna, dzięki której opracowano program dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju 

mowy. 

Słowa kluczowe: inicjatywa lokalna, projekt, szanse edukacyjne 

EDUKACJA ZDROWOTNA 

Renata Czernecki 

Samoświadomość jako kluczowy element edukacji zdrowotnej, niezbędny 

w kształtowaniu umiejętności życiowych człowieka 

Streszczenie: Potrzeby ludzi rosną wraz z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością, a ich 

zaspokojenie wymaga wielu zabiegów wychowawczych i edukacyjnych. Obecnie mamy do 

czynienia z tzw. „fanatyzmem zdrowotnym”, gdzie zdrowie jest „megatrendem” wspieranym 

przez biotechnologię. Okres adolescencji jest szczególnie ważnym czasem w życiu człowieka. 

Młodzi ludzie mimo iż mają dostęp do wielu informacji na temat dbania o zdrowie, borykają 

się z wieloma problemami zdrowotnymi np. z nadwagą, sięgają po środki odurzające. 

W konsekwencji wielu młodych ludzi nie potrafi poradzić sobie z problemami i ponosi duże 

szkody w sferze zdrowia psychospołecznego. Szczególnie istotnym elementem na tym etapie 

rozwoju życia jest kształtowanie się tożsamości, która decyduje o samoświadomości jednostki. 

Człowiek z dobrze rozwiniętą samoświadomością potrafi zapanować nad swoim zachowaniem, 

podejmować odpowiednie decyzje, tworzyć ogólne sądy na temat własnej osoby, cech 

charakteru, potrzeb i postaw. W społeczeństwie konsumpcyjnym narażonym na działanie 

środków masowego przekazu samoświadomość człowieka jest szczególnie zagrożona. Przed 

młodym człowiekiem stoją ogromne wyzwania, których pokonanie jest zakłócane przez rożne 

dystraktory. Bez odpowiedniej edukacji prowadzonej przez profesjonalnie przygotowanych 

edukatorów z zakresu edukacji zdrowotnej, młody człowiek narażony będzie na wiele 

niepowodzeń, które w konsekwencji będą doprowadzały do zaburzeń w sferze zdrowia 

psychospołecznego. 

Słowa kluczowe: Edukacja zdrowotna, zdrowie psychospołeczne, samoświadomość, 

umiejętności życiowe. 



 

PROBLEMY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 

Anna Nowak 

Ojcostwo dorosłego mężczyzny z niepełnosprawnością intelektualną 

Streszczenie: Wypełnianie ról rodzinnych i zawodowych związane jest ściśle z zaspokajaniem 

podstawowych potrzeb człowieka. Dorosły mężczyzna posiada naturalna potrzebę 

kształtowania swojego miejsca w warstwie społecznej oraz spełniania siebie poprzez 

podejmowanie i wykonywanie zadań. Jedną z tych ról jest bycie partnerem i rodzicem. 

Sprawowanie tej czynności przyczynia się do poczucia zadowolenia z siebie i wzrostu poczucia 

własnej wartości przez mężczyznę. Pełnienie funkcji rodzicielskich przez osoby 

z niepełnosprawnością intelektualna jest tematem trudnym i nierozumianym przez 

społeczeństwo. Nieświadomość społeczna i stereotypowe założenia przyczyniają się do 

niesprawiedliwych osądów i opinii na ten temat. Niniejszy artykuł porusza problematykę 

ojcostwa dorosłego mężczyzny z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście specyfiki 

wypełnianego zadania oraz roli wsparcia otrzymywanego ze strony państwa i innych instytucji 

pomocowych. 

Słowa klucze: ojciec, ojcostwo, niepełnosprawność intelektualna, dorosłość, ojciec 

niepełnosprawny intelektualnie, stereotyp, wsparcie, role społeczne 

* 

Karolina Nowak 

Problematyczne zachowania seksualne dziecka – studium przypadku 

Streszczenie: Autorka artykułu przedstawia propozycję podejścia do wyjaśnienia przyczyn 

zachowań o charakterze seksualnym chłopca w wieku wczesnoszkolnym. W pierwszej części 

przedstawione zostały teoretyczne podstawy rozwoju psychoseksualnego chłopców oraz 

omówiono zachowania masturbacyjne w wieku dziecięcym jako jedno z ekspresji seksualnych 

przypisanych w tym wieku. W drugiej części skupiono się na opisie i analizie indywidualnego 

przypadku nasilonych zachowań masturbacyjnych chłopca w wieku wczesnoszkolnym 

przejawiającym owe zachowania na terenie szkoły ogólnodostępnej, utrudniające tym proces 

edukacji. Zwrócono także uwagę na znaczenie diagnozy, szeregu oddziaływań wobec ucznia 

i jego rodziny oraz form pomocy psychologiczno-pedagogiczne.  

Słowa kluczowe:  dziecko, zachowania seksualne, rozwój psychoseksualny, masturbacja  

 

* 

Agnieszka Klank 

Pomiędzy wspieraniem a tłumieniem – edukacja seksualna osób 

z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów 

Streszczenie: Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie jest dla osób spoza wąskiego 

grona specjalistów nadal tematem tabu. Jest to problem, którego rodziny i opiekunowie osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, a nawet nauczyciele i wychowawcy z nimi pracujący bardzo 

często starają się unikać. Celem artykułu jest przedstawienie seksualności osób 

niepełnosprawnych intelektualnie i pomoc w zrozumieniu jej specyfiki, a także zapre-

zentowanie standardów rzetelnej edukacji seksualnej wspierającej rozwój jednostek z nie-

pełnosprawnością intelektualną. 

Słowa klucze: edukacja seksualna, wsparcie, rodzina, niepełnosprawność intelektualna 



 

AKTUALNE  PROBLEMY  PEDAGOGICZNE 

Emilia Pogoda 

Kompetencje społeczno-emocjonalne przyszłych pedagogów i nauczycieli 

Streszczenie: Kompetencje społeczno-emocjonalne stanowią kluczowy zasób umiejętności, 

jakimi wykazywać się powinien pedagog oraz nauczyciel, aby prowadzone przez niego 

oddziaływania edukacyjne i psychopedagogiczne były jak najbardziej efektywne. Celem badań 

zaprezentowanych w artykule jest poznanie poziomu kompetencji społecznych i inteligencji 

emocjonalnej studentów pedagogiki. W badaniach posłużono się Profilem Kompetencji 

Społecznych (PROKOS) A. Matczak, K. Martowska oraz Dwuwymiarowym Inwentarzem 

Inteligencji Emocjonalnej (DINEMO) A. Matczak, A. Jaworska. 

Słowa klucze: kompetencje społeczno-emocjonalne, kompetencje społeczne, inteligencja 

emocjonalna, kompetencje nauczyciela 
 

LEKTURY STARE I NOWE 

Beata Jamrógiewicz 

Niepełnosprawni a odkrywanie i pielęgnowanie tradycji 

 (Recenzja: Podziel się tradycją. Wybór tekstów, L. Baziak, B. Olszewska, S. Jóźwiak (oprac.), 

Bydgoszcz [2015], ISBN, 978-83-933494-3-2) 

* 

Jacek Błeszyński  

Dlaczego tak mało rozmawiamy o ortopedagogice? Pochylając się nad książką 

Franciszka Wojciechowskiego i Sylwii Opozda-Suder pt. Poradnictwo 

w oddziaływaniach ortopedagogicznych 

(Recenzja: Franciszek Wojciechowski i Sylwia Opozda-Suder, Poradnictwo w oddziaływaniach 

ortopedago-gicznych. Wybrane problemy, Kraków 2017, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, ISBN 978-

83-8095-365-9) 

WKŁADKA METODYCZNA 

Ewelina Łęgowska 

Zajęcia popularnonaukowe jako forma przeciwdziałania trudnościom 

edukacyjnym dzieci w żałobie 

Streszczenie: Żałoba to niezmiernie trudny okres w życiu każdego człowieka. Nic więc 

dziwnego, że proces przechodzenia tych trudnych chwil wśród dzieci jest równie trudny, co 

u dorosłego człowieka. Należy wspierać dziecko podczas zmagań ze stratą i tęsknotą. Przyjęto, 

że głównie rodzina i szkoła powinna pomagać młodemu człowiekowi. Fundacja Hospicyjna, 

otwierając Fundusz Dzieci Osieroconych wyszła poza tradycyjne schematy radzenia sobie 

z tęsknotą. Obok tradycyjnych zabaw i wyjazdów, FDO oferuje demonstracje naukowe, 

podczas których młody człowiek poprzez zabawę nie tylko się uczy, ale również szybciej 

otwiera się na drugiego człowieka.      

Słowa klucze: zajęcia popularnonaukowe, strata, żałoba, trudności edukacyjne 

 



* 

Patrycja Chmielewska 

 „Co w przyrodzie dzieciom gra?” – czyli integracja treści przyrodniczych 

i literackich. Propozycja projektu edukacyjnego 
 

Streszczenie: Człowiek był, jest i będzie zawsze wpisany w naturę, dlatego też zaciekawienie 

nią jest naturalną potrzebą. Pragnie ją poznać i czerpać z niej jak najwięcej. W życiu młodego 

człowieka ważne jest, w jaki sposób pozwala mu się na odkrywanie świata, aby wiedział on 

coraz więcej o przyrodzie i był nią zafascynowany. Najskuteczniejsze jest poznanie z autopsji, 

które pozwala na poznanie świata wszystkimi zmysłami. Artykuł ten jest tylko namiastką 

ukazania, w jaki sposób literaci opisując w utworach przyrodę, a w szczególności jej odgłosy 

zachęcają do wędrówki i wsłuchiwania się z nią w naturze. W tym celu autorka artykułu, oprócz 

krótkiego opisu znaczenia edukacji przyrodniczej i literackiej w życiu dziecka, scha-

rakteryzowała ogólnie, w jaki sposób literaci w wierszach opisali muzykę przyrody. Ze względu 

na źródło przykładowej poezji w artykule, którym są teksty literackie zaczerpnięte 

z czasopisma „Świerszczyk” niezbędne było przybliżenie historii powstania i cech 

charakterystycznych tego edukacyjnego periodyku. Propozycja scenariuszy projektu 

edukacyjnego ma na celu wzbogacenie wiedzy przyrodniczej, uwrażliwienie dziecka na piękno 

przyrody a przede wszystkim na muzykę, którą są odgłosy natury.  

Słowa klucze: edukacja przyrodnicza, edukacja literacka, muzyka przyrody, czasopismo 

„Świerszczyk” 
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