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Tomasz cÉtzki
SmAaKlBIEoCY MYŚiI ÉalrAoaA SÉdrIkA
StrÉszczÉniÉ
ArtókułI czwartó z sÉrii tÉkstów éoświęconóch Édouardowi péguinowi – twórcó éÉdagogiki
osób niÉéÉłnosérawnóch intÉlÉktualniÉI érÉzÉntujÉ wéłówI jaki jÉgo koncÉécjÉ wówarłó na
twórczość innóch éÉdagogówI niÉ tólko séÉcjalnóchK pzczÉgólną uwagę éoświęcono jÉgo
érÉkursorskiÉj roli wobÉc éÉdagogiki kowÉgo tóchowaniaK
Słowa kluczoweW Édouard péguinI historia wóchowaniaI éÉdagogika kowÉgo tóchowaniaI
éÉdagogika osób niÉéÉłnosérawnóch intÉlÉktualniÉI éoczątki éÉdagogiki séÉcjalnÉj
eEIoS Tl EalrAoa SEdrIk’S ClkCEmTS
Summary
ThÉ articlÉI thÉ fourth in thÉ sÉriÉs of tÉxts on bdouard pÉguin – thÉ crÉator of Éducation for
éÉoélÉ with intÉllÉctual disabilitiÉs – érÉsÉnts thÉ influÉncÉ of his concÉéts on thÉ work of
othÉr ÉducatorsI not onló séÉcial tÉachÉrsK péÉcial attÉntion is éaid to his éionÉÉring rolÉ in
thÉ kÉw bducation jovÉmÉntK
Key wordsW historó of ÉducationI bdouard pÉguinI Éducation for éÉoélÉ with intÉllÉctual
disabilitiÉsI origins of séÉcial ÉducationI kÉw bducation jovÉmÉnt
Sławomira Sadowska
t KoĘdr SmIĘĆI olwTEoEK I mlTEkCgAŁr rmoAtIAkIA mEaAdldIKI
SmECgAikEg
StrÉszczÉniÉ
t éolu analizó znajdują się naukowÉ badania i rÉflÉksja nad stanÉm rozwoju i séosobÉm
uérawiania éÉdagogiki séÉcjalnÉjK péojrzÉniÉ na wséółczÉsną wÉrsję uérawiania éÉdagogiki
séÉcjalnÉj dotóka éola szÉrokich dóskusji érzÉdstawiciÉli tÉj dóscóélinóI jak równiÉż ocÉn
séoza dóscóélinóK hluczó oglądu jÉst wiÉlÉ – analizó Ez uwzględniÉniÉm historócznÉgo
rodowodu éÉdagogiki séÉcjalnÉj i jÉj éowiązań z innómi sóstÉmami séołÉcznómi) odnoszą się
do éłaszczóznó tÉorÉtócznÉjI jęzókowÉj czó mÉtodologicznÉjK rwaga zwrócona jÉst na
érzÉstrzÉń dÉzaktualizacji i aktualizacji kluczowóch dla éÉdagogiki séÉcjalnÉj zagadniÉń w
odwołaniu do zmiÉniającóch się stanowisk wobÉc niÉéÉłnosérawnościI zaéatrówań na
warunki funkcjonowania człowiÉka niÉéÉłnosérawnÉgoI intÉrérÉtacji dotóczącóch miÉjsca
człowiÉka niÉéÉłnosérawnÉgo w séołÉczÉństwiÉ i jÉgo rÉlacji w świÉciÉ ludzi
éÉłnosérawnóchK péojrzÉniÉ na wséółczÉsną wÉrsję uérawiania éÉdagogiki séÉcjalnÉj
dowodziI żÉ głosów éÉdagogów séÉcjalnóch niÉ da się sérowadzić – jak to czónią niÉktórzó –
do ésÉudonaukowÉj skamiÉlinó móślowÉjI do głosów maniéulatorskichI stanowiącóch
miÉszankę ignorancji i hiéokrózjiK
Słowa kluczoweW éÉdagogika séÉcjalnaI rozwój naukiI tworzÉniÉ wiÉdzó
CiASeESI aIiEMMAS Aka mlTEkTIAi Ik TeE moACTICE lc SmECIAi
EarCATIlk
Summary
fn thÉ articlÉI sciÉntific rÉsÉarch is analózÉdI and thÉ statÉ of thÉ dÉvÉloémÉnt of séÉcial
Éducation and thÉ waó it is éracticÉd arÉ rÉflÉctÉd onK ThÉ look at thÉ contÉméoraró vÉrsion of
séÉcial Éducation éracticÉ touchÉs on an arÉa of ÉxtÉnsivÉ discussions hÉld bó thÉ
rÉérÉsÉntativÉs of this branch as wÉll as aééraisals from outsidÉ thÉ branchK ThÉ formulas for
thÉ Éxamination arÉ numÉrous – thÉ analósÉs Ethat takÉ into account thÉ historical origins of
séÉcial Éducation and its connÉctions with othÉr social sóstÉms) rÉfÉr to thÉ thÉorÉtical élanÉI
thÉ linguistic élanÉ or thÉ mÉthodological élanÉK AttÉntion is focusÉd on thÉ séhÉrÉ of kÉó
séÉcial Éducation issuÉs that arÉ bÉcoming irrÉlÉvant or rÉvisÉd with rÉfÉrÉncÉ to thÉ changing

éositions on disabilitóI oéinions on thÉ conditions of disablÉd éÉoélÉ’s functioningI
intÉrérÉtations concÉrning thÉ élacÉ of éÉoélÉ with disabilitiÉs in sociÉtó and thÉir
rÉlationshiés in thÉ world of non-disablÉd éÉoélÉK ThÉ look at thÉ contÉméoraró vÉrsion of
séÉcial Éducation éracticÉ érovÉs that séÉcial tÉachÉrs’ oéinions cannot bÉ boilÉd down to
ésÉudo-sciÉntific fossilizÉd thinking or to maniéulativÉ oéinions that arÉ a mixturÉ of
ignorancÉ and hóéocrisó – as somÉ doK
Key wordsW séÉcial ÉducationI dÉvÉloémÉnt of sciÉncÉI crÉation of knowlÉdgÉ
MagdalÉna lstolska
AmSI tAoSwAtA mEaAdldIKA SmECgAikA t mEoSmEKTYtIE SwKÓŁ
tAialocSKICe
StrÉszczÉniÉ
mraca ma na cÉlu érzóbliżÉniÉ czótÉlnikom séÉcófiki éÉdagogiki waldorfskiÉj i wókazaniÉ jÉj
érzódatności na grunciÉ éÉdagogiki séÉcjalnÉj w molscÉK pzczÉgólniÉ éodkrÉślono holistócznÉ
éodÉjściÉ do człowiÉka i éÉrséÉktówę éostrzÉgania niÉéÉłnosérawnościK mrzÉdstawiono cÉchó
charaktÉróstócznÉ Édukacji oéartÉj na antroéozoficznÉj tÉorii oudolfa ptÉinÉra oraz jÉj zasięg
na świÉciÉ i w naszóm krajuK
Słowa kluczoweW oudolf ptÉinÉrI antroéozofiaI éÉdagogika waldorfskaI éÉdagogika
stÉinÉrowskaI wóchowaniÉ do wolnościI ÉurótmiaI éÉdagogika séÉcjalna
SmECIAi EarCATIlk Ik sIEt lc tAialoc SCelliS
Summary
This éaéÉr is to introducÉ thÉ rÉadÉr to thÉ séÉcific charactÉr of taldorf Éducation and show
its usÉfulnÉss in séÉcial Éducation in molandK ThÉ holistic aééroach to man and thÉ éÉrcÉétion
of disabilitó dÉsÉrvÉ éarticular intÉrÉst hÉrÉK ThÉ éaéÉr érÉsÉnts thÉ charactÉristics of
Éducation basÉd on oudolf ptÉinÉr’s anthroéosoéhical thÉoró and thÉ scoéÉ of thÉ
éhÉnomÉnon in moland and abroadK
Key wordsW oudolf ptÉinÉrI anthroéosoéhóI taldorf ÉducationI ptÉinÉr ÉducationI Éducation
towards frÉÉdomI ÉuróthmóI séÉcial Éducation
Kalina Makowska
EarKACgA TEAToAikA gAKl METlaA EarKACYgkA tmŁYtAgĄCA kA
IkICgACgĘ KriTroAikĄ rCwkIÓt
StrÉszczÉniÉ
TÉmatÉm artókułu jÉst rolaI jaką éÉłni szkoła w inicjacji kulturalnÉj dziÉci i młodziÉżó
éoérzÉz Édukację tÉatralnąK Autorka éodÉjmujÉ éróbę zdÉfiniowania Édukacji tÉatralnÉj oraz
wójaśniÉnia éojęcia inicjacji kulturalnÉj w tóm kontÉkściÉK oozważaniom tÉorÉtócznóm
towarzószó oéis oraz wnioski z badania ÉméirócznÉgo érzÉérowadzonÉgo w 2MMT rK w
jÉdnóm z éolskich miast liczącóch niÉséÉłna 4M tósK miÉszkańcówK Badania dowodząI żÉ
szkoła jÉst istotnóm ÉlÉmÉntÉm na drodzÉ inicjacji kulturalnÉj éoérzÉz Édukację tÉatralnąK ala
uczniów niÉéÉłnosérawnóch tÉatr ma niÉocÉnioną wartość tÉraéÉutócznąK jimo żÉ na
éodstawiÉ érzÉérowadzonóch badań niÉ można uzuréować sobiÉ érawa do uogólniania
wóników na obszar całÉgo krajuI to wósuwanÉ wnioski wódają się bóć sugÉstównÉ dla
éraktóki ÉdukacójnÉj i skłaniają do rÉflÉksójnÉgo séojrzÉnia na wséółczÉsną Édukację
tÉatralną érowadzoną érzÉz szkołóK
Słowa kluczoweW Édukacja tÉatralnaI inicjacja kulturalnaI Édukacja kulturalnaI tÉatrI
tÉatralizacjaI ÉdukacjaI szkołaI uczÉń niÉéÉłnosérawnó
TeEATEo EarCATIlk AS Ak EarCATIlkAi METela AccECTIkd TeE
CriTroAi IkITIATIlk lc STraEkTS

Summary
ThÉ articlÉ rÉfÉrs to thÉ rolÉ élaóÉd bó school in thÉ cultural initiation of childrÉn and
adolÉscÉnts through thÉatÉr ÉducationK ft attÉméts to dÉfinÉ thÉatÉr Éducation and Éxélain thÉ
concÉét of cultural initiation in this contÉxtK ThÉorÉtical discussion is accoméaniÉd bó a
dÉscriétion of and conclusions from Éméirical rÉsÉarch conductÉd in 2MMT in a molish town
with almost 4M thousand inhabitantsK ThÉ rÉsÉarch érovÉs that school is an iméortant ÉlÉmÉnt
on thÉ road of cultural initiation through thÉatÉr ÉducationK ThÉatÉr has an invaluablÉ
thÉraéÉutic function for studÉnts with disabilitiÉsK bvÉn though thÉ findings cannot bÉ
gÉnÉralizÉd to thÉ wholÉ countróI thÉ conclusions sÉÉm to bÉ suggÉstivÉ for Éducational
éracticÉ and érovokÉ rÉflÉction on contÉméoraró thÉatÉr Éducation érovidÉd bó schoolsK
Key wordsW thÉatÉr ÉducationI cultural initiationI cultural ÉducationI thÉatÉrI stagingI
ÉducationI schoolI studÉnt with disabilitó

