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WSTĘP

Już Arystoteles (1996, s. 272) stwierdził, że człowiek jest istotą społeczną 
i w związku z tym potrzebuje innych ludzi do prawidłowego rozwoju fizycz-
nego, moralnego i intelektualnego. Zaznaczył też, że zaczątki formowania 

się odniesień międzyludzkich mają miejsce w  rodzinie, bowiem w  niej można 
odnaleźć źródła kształtowania się przyjaźni, sprawiedliwości i ustroju (Arysto-
teles 1996, s. 475). 

Potwierdzenie przekonań Arystotelesa można odnaleźć w teorii Eriksona, któ-
ra zakłada stadia psychospołecznego rozwoju jednostki przekładające się na jej 
interakcje środowiskowe. Zdaniem autora są  one uwarunkowane genetycznie. 
Kontynuując swoje rozważania, Erikson wskazał osiem kryzysów psychospo-
łecznych, które występują w rozwoju człowieka:

• zaufania lub nieufności (0-1 roku życia), 
• autonomii lub poczucia wstydu i zwątpienia (1-3 rok życia), 
• inicjatywy lub poczucia winy (3-5 rok życia), 

Abstract
For proper development and functioning, every human being needs a point of reference, which, in 
combination with experience, will be the model of his or her path of life.
These points are laid out by people who occupy important places at different stages of life. In rela-
tionships with them, a person learns the truth about himself, grows up, learns respect, tolerance, and 
develops empathy.
The characteristics of intellectual disability point out that it contributes to the occurrence of certain 
difficulties in the social functioning of the individual.
Therefore, we have focused on the group of people with intellectual disabilities, because we want to 
know the possibilities of supporting the normalization process of their lives.
Keywords: friendship, intellectual disability, normalization, development, relationship building.
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• przedsiębiorczości lub poczucia niższości (6-11 rok życia), 
• tożsamości lub rozproszenia ról (dorastanie), 
• intymności lub samotności (wczesna dorosłość), 
• produktywności lub stagnacji (środkowa dorosłość), 
• integracji lub rozpaczy (starość). 
Należy podkreślić, że E. Erikson tym samym poszerzył freudowskie przekona-
nia dotyczące psychoseksualnego rozwoju człowieka, bowiem jego zdaniem życie 
jednostki determinują czynniki:

• biologiczne,
• psychospołeczne,
• kulturowe (Turner, Helms 1999, s. 50).
Kontynuację tych rozważań można odnaleźć w ekologicznej teorii rozwoju jed-
nostki autorstwa U. Bronfenbrennera, zgodnie z którą wyróżnia się cztery syste-
my środowiskowe, tj.:

• mikrosystem,
• mezosystem,
• egzostystem,
• makrosystem.
Wskazane systemy dotyczą bliższego i dalszego środowiska człowieka, które łą-
czy to, że dopełniają się wzajemnie i wpływają na jego decyzje, wybory, postawy, 
wartości, przekonania i kontakty międzyludzkie (Czarnecki 2000, s. 27).

Mając na względzie powyższe ustalenia, można przyjąć, że do prawidłowego 
rozwoju i  funkcjonowania, satysfakcjonującego istotę ludzką, potrzebuje ona 
swoistych punktów odniesienia, które w połączeniu z nabytym doświadczeniem 
będą stanowić matrycę jej własnej drogi życiowej. 

Niewątpliwie wspomniane punkty odniesienia w dużej mierze wytyczają ludzie, 
którzy zajmują ważne miejsca na poszczególnych etapach życia. To w relacjach 
z nimi człowiek poznaje prawdę o sobie, dojrzewa, uczy się szacunku, tolerancji, 
rozwija empatię. Dzięki bliskim ma szansę poczuć się ważny, wyjątkowy, podzi-
wiany, kochany. Wpływa to pozytywnie na jego samoocenę i poczucie własnej 
wartości. Wiadomym jest, że przyjaźń stanowi niezwykle ważną relację dla jed-
nostki. Jest źródłem emocjonalnego wsparcia, uczy zarówno brania, jak i dawa-
nia, udzielania pomocy i gotowości do jej przyjęcia. Zdaniem Golemana (1997, s. 
186- 190), główne wymiary przyjaźni, to: dobrowolność, równość, wspólna ak-
tywność, porozumienie emocjonalne, wzajemne dostrojenie się, poszanowanie 
potrzeb innych ludzi. 

Kierując się przekonaniem o  istotnej roli relacji koleżeńskich i  przyjacielskich 
w percepcji jakości życia i  samopoczucia człowieka, postanowiłyśmy przyjrzeć 
się wytycznym zawartym w  podstawach programowych obowiązujących na 
poszczególnych etapach kształcenia w  Polsce, dotyczących wspierania rozwoju 
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emocjonalnego i  społecznego osób z  niepełnosprawnością intelektualną. Zale-
ży nam na odnalezieniu pewnego rodzaju drogowskazów, na podstawie których 
przedszkole i szkoła mają szansę przygotować młodych ludzi do tworzenia związ-
ków opartych na bliskości i przyjaźni. 

Niestety z charakterystyki niepełnosprawności intelektualnej wynika, że przy-
czynia się ona do występowania pewnych trudności w funkcjonowaniu społecz-
nym jednostki. W związku z tym celowo skupiłyśmy się na grupie osób niepełno-
sprawnych intelektualnie, bowiem zależy nam na poznaniu możliwości wsparcia 
procesu normalizacji ich życia. 

Mając na względzie tytuł artykułu, ułożyłyśmy jego treść w formie: „przystan-
ków na drodze do przyjaźni osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

PRZYSTANEK PIERWSZY: PRZEDSZKOLE I EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 
roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz pod-
stawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w  tym dla 
uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogól-
nego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego 
dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017, poz. 356, s. 3), jednym z zadań przedszkola 
jest kształtowanie u dzieci postaw przepełnionych szacunkiem do rodziny i in-
nych osób dorosłych, rówieśników, a także ludzi starszych. 

Rezultatem tych działań mają być osiągnięcia dzieci na koniec wychowania 
przedszkolnego, do których należy zaliczyć: 

• szacunek wobec emocji (zarówno swoich, jak i innych osób);
• umiejętność przeżywania emocji w sposób umożliwiający mu adaptację w no-

wym środowisku (np. ludzi dorosłych, starszych, dzieci); 
• odczuwanie przynależności (np. do narodu, rodziny, grupy rówieśniczej, płci 

oraz innych grup, np. powstałych w wyniku uczestnictwa w zajęciach dodat-
kowych); 

• współtworzenie i przestrzeganie norm i zasad w grupie;
• współdziałanie z innymi dziećmi i osobami dorosłymi;
• wykazywanie się obowiązkowością i systematycznością;
• okazywanie szacunku, przyjaźni, życzliwości;
• wyrażanie (werbalnie lub pozawerbalnie) swoich oczekiwań społecznych;
• okazywanie zainteresowania innym ludziom (Dz. U. z 2017, poz. 356, s. 5).
Warto podkreślić, że zadania szkoły, w której dziecko realizuje nauczanie wcze-
snoszkolne są  kompatybilne z  wytycznymi występującymi w  obszarze wycho-
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wania przedszkolnego. Ich zakres został poszerzony adekwatnie do większych 
możliwości poznawczych ucznia klas I- III. 

W rezultacie dziecko ma być przygotowane do:

• zwracania uwagi na uczucia przeżywane przez innych ludzi, jak również wy-
kazywać chęć zrozumienia ich przyczyny;

• nazywania wartości i dokonywania ocen postępowania innych ludzi w odnie-
sieniu do przyjętych norm i wartości;

• identyfikowania się z grupami społecznymi, których jest członkiem, wskazy-
wania ich cech;

• przewidywania i ponoszenia konsekwencji swojego postępowania;
• tworzenia relacji z innymi ludźmi, współdziałania z nimi, a także samodziel-

nej organizacji pracy w małych grupach;
• precyzowania i samodzielnego wyrażania potrzeb i oczekiwań społecznych;
• obdarzania szacunkiem i właściwego wyrażania go wobec rówieśników, osób 

dorosłych i starszych;
• zachowania adekwatnego do wieku, miejsca, czasu i okazji. 
Oprócz edukacji zintegrowanej, dziecko na początkowym etapie nauczania, ma 
możliwość uczestniczenia w  zajęciach z  przedmiotu: etyka, w  ramach którego 
nauczyciele kształtują u niego (Dz. U. z 2017, poz. 356, s. 52- 53):

• poszanowanie godności własnej i cudzej;
• zrozumienie, że granice jego wolności wytycza dobro innych członków spo-

łeczności;
• przekonanie, że więcej szczęścia można doznać w relacji z ludźmi niż w sa-

motności;
• świadomość, że zarówno jemu, jak i  innym istotom ludzkim należy się sza-

cunek, który powinno się też przenosić na symbole wspólnot, do których się 
należy (Dz. U. z 2017, poz. 356, s. 52)

• umiejętność wchodzenia w relacje międzyludzkie z jednoczesnym uznaniem 
tego, co jest ważne dla niego i reszty osób;

• przestrzeganie uznanych zasad i tradycji.
Jak wynika z powyższego przeglądu wytycznych ministerialnych, dziecko już od 
najmłodszych lat ma być przygotowywane do pełnego uczestnictwa w życiu spo-
łecznym, co w szczególności potwierdzają zapisy zobowiązujące grono pedago-
giczne do wprowadzania go w świat norm, wartości, zasad, właściwych kulturze 
i środowisku, do którego przynależy.

Zważywszy na to, że dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną edukowa-
ne są w oparciu o tą samą podstawę programową, co uczniowie pełnosprawni, 
należy założyć, że nauczyciele starają się przekazać im te same zagadnienia, co 
reszcie grupy. Różnica polega jedynie na doborze metod, form i środków dydak-
tycznych adekwatnych do ich możliwości psychofizycznych. 
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PRZYSTANEK DRUGI: KLASY STARSZE SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ

Na II etapie edukacyjnym, uczniowie realizują treści z przedmiotów takich jak: 
język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, muzyka, pla-
styka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, geografia, biologia, chemia, 
fizyka, matematyka, informatyka, technika, wychowanie fizyczne, edukacja dla 
bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, język mniejszości naro-
dowej lub etnicznej, język regionalny – język kaszubski (jest realizowany w szko-
łach (oddziałach) z nauczaniem języka mniejszości narodowych lub etnicznych) 
(Dz. U. z 2017, poz. 356, s. 16- 17). 

Niewątpliwie treści społeczne poruszane są podczas zajęć z różnych przedmio-
tów oraz przy okazji innych wydarzeń tworzących rzeczywistość szkolną. Można 
odnosić się do nich w trakcie analizy utworów literackich, dzieł malarskich czy 
wydarzeń historycznych. Jednak naszym zdaniem szczególny potencjał w  tym 
względzie mają treści programowe z wychowania do życia w rodzinie i etyki. 

Jednym z  głównych celów przedmiotu: wychowanie do życia w  rodzinie jest 
wdrażanie uczniów do okazywania respektu innym ludziom, docenianie ich wy-
siłku, pracy, jak również przyjęcie postawy szacunku wobec siebie, poznawanie, 
analizowanie i wyrażanie uczuć oraz rozwiązywanie problemów (Dz. U. z 2017, 
poz. 356, s. 197- 201). 

W trakcie zajęć z wychowania do życia w rodzinie, nauczyciele mają kształtować 
u dzieci i młodzieży:

• umiejętność komunikowania uczuć, wyrażania pamięci, a  w  konsekwencji 
składania życzeń z okazji urodzin, imienin, rocznic, Dni Matki, Ojca, Babci, 
Dziadka, Kobiet, Mężczyzn, Dziecka;

• gotowość do uprzejmości, współpracy, uczynności i pomocy każdego dnia;
• rozumienie istoty koleżeństwa, przyjaźni, zakochania, miłości oraz sposobu 

budowania relacji międzyosobowych i  ich znaczenia w  rozwoju społeczno- 
emocjonalnym; 

• gotowość do zwrócenia uwagi na potrzebę i wartość wzajemnego szacunku, 
empatii;

• umiejętność stosowania zasad savoir vivre’u zarówno wobec rodziny, jak i in-
nych członków otoczenia;

• dążenie do uczciwego podziału obowiązków, dzielenia czasu na naukę, pracę, 
relaks;

• wiedzę na temat tworzenia atmosfery świętowania;
• umiejętność pozytywnego odnoszenia się do osób z  niepełnosprawnością, 

dostrzeżenie w nich partnerów w przyjaźni, miłości, rodzinie;
• wyrażanie troski o osoby chore i umierające, jak również zachowanie pamięci 

o zmarłych i wsparcie bliskich w przeżywaniu żałoby;
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• umiejętność radzenia sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu;
• rozumienie znaczenia komunikacji w relacjach interpersonalnych;
• poczucie odpowiedzialności za własne reakcje, czyny, słowa;
• zachowania asertywne. 
W związku z powyższym wypada zauważyć, że w ramach przedmiotu: wycho-
wanie do życia w rodzinie, nauczyciel może wspierać rozwój moralny i kształto-
wać hierarchię wartości, pomagać w interioryzacji i przestrzeganiu norm życia 
społecznego, a  także wspierać uczniów w  tworzeniu klimatu dla koleżeństwa 
i przyjaźni. 

Tak jak wcześniej wspomniano, dużo przestrzeni dla doskonalenia kompeten-
cji społecznych, tak ważnych przy budowaniu relacji przyjacielskich, na II etapie 
edukacyjnym stwarza etyka. Upoważniają do tego stwierdzenia wytyczne zawar-
te w podstawie programowej (Dz. U. z 2017, poz. 356, s. 202- 208). 

Zgodnie z nimi, uczeń zostanie przygotowany do: 

• rozpoznawania, charakteryzowania emocji i uczuć takich jak: miłość, duma, 
akceptacja, poczucie winy i wstydu, gniew, strach, nienawiść, smutek, przy-
jemność, przykrość, zazdrość, poczucie winy;

• posługiwania się nazwami emocji do opisywania przeżyć własnych, cudzych, 
jak również charakteryzowania postaw, przeżyć i działań bohaterów literac-
kich, filmowych, etc.

• uzasadniania i wskazania przykładów okazywania szacunku, podziwu i zaufa-
nia dla innych ludzi;

• rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy;
• przestrzegania zasady miłości bliźniego i niekrzywdzenia ludzi oraz posługi-

wania się nią do rozważania problemów moralnych;
• działań będących realizacją dobra wspólnego danej społeczności;
• stosowania zasady fair play, solidarności, praworządności;
• postępowania przepełnionego: życzliwością, bezinteresownością, wdzięcz-

nością, altruizmem, empatią, współczuciem, tolerancją, zaufaniem, posza-
nowaniem nietykalności osobistej, sprawiedliwością, bohaterstwem, patrio-
tyzmem, wiarą w dobro wspólne, pluralizm, wolność polityczną, wolontariat, 
koleżeństwo, przyjaźń.

• wskazania działań konformistycznych i egoistycznych;
• postępowania w zgodzie z własnym sumieniem, pracy nad sobą i eliminowa-

nia wad;
• przestrzegania zasad, na które składają się: męstwo, honor, prawdomówność, 

uczciwość, roztropność, umiarkowanie (Dz. U. z 2017, poz. 356, s. 202- 208). 
Zgodnie z tym, co zostało zaznaczone już wcześniej, uczniowie z  lekką niepeł-
nosprawnością intelektualną realizują edukację w  oparciu o  tę samą podstawę 
programową, co pełnosprawni. Natomiast dla osób z  umiarkowaną i  znaczną 
niepełnosprawnością intelektualną, zostały opracowane odrębne wytyczne, na 
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podstawie których konstruowany jest ich proces dydaktyczno- wychowawczy. 
Analizując rozporządzenie MEN, można wyróżnić następujące zagadnienia 
umożliwiające gronu pedagogicznemu przygotowanie młodych ludzi z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym do tworzenia 
relacji koleżeńskich, i przyjacielskich. Obejmują one wdrażanie do opanowania 
umiejętności w zakresie: 

• aktywnego słuchania i włączania się w rozmowę w odpowiednim momencie, 
a  także dostosowywania podjętej tematyki zarówno do zainteresowań wła-
snych, jak i innych uczestników spotkania;

• formułowania pytań i udzielania adekwatnych odpowiedzi z wykorzystaniem 
zwrotów grzecznościowych i zachowaniem kultury dyskusji;

• proszenia o pomoc, a także okazywania wdzięczności;
• podstawowych zasad kulturalnej rozmowy, takich jak: komplementowanie, 

zapraszanie, zachęcanie do utrzymywania kontaktu, przekonywanie, przepra-
szanie;

• przekazywania swoich myśli, potrzeb, emocji, opinii (Dź. U. z 2017 poz. 356, 
s. 222- 225)

• zdobycia wiedzy na temat tego, co może okazać się pomocne w życiu, jak rów-
nież umiejętności jej wykorzystania ((Dź. U. z 2017 poz. 356, s. 227- 334).

Z powyższej prezentacji założeń podstawy programowej można wywnioskować, 
że obszar zagadnień przygotowanych dla uczniów z głębszą niepełnosprawnością 
intelektualną jest nieznacznie węższy. Jednak zawarte są  w  nim najważniejsze 
kwestie, które niewątpliwie mogą istotnie przyczynić się do zdobycia przez nich 
kompetencji społecznych – tak ważnych w  budowaniu relacji międzyludzkich. 
Oczywiście należy podkreślić, że sposób realizacji zajęć w oparciu wytyczne pod-
stawy programowej dla tej grupy osób musi być dostosowany do ich możliwości 
poznawczych i społecznych. 

PRZYSTANEK TRZECI: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
I SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W ZAWODZIE

Młodzież pobiera naukę w  branżowej szkole I  stopnia w  oparciu o  następują-
ce przedmioty nauczania: język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza 
o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia, chemia, fizy-
ka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeń-
stwa, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, język mniejszości narodowej lub 
etnicznej, język regionalny – język kaszubski (jest realizowany w szkołach (od-
działach) z nauczaniem języka mniejszości narodowych lub etnicznych oraz języ-
ka regionalnego – języka kaszubskiego) (Dź. U. z 2017, poz. 356, s. 239). 

Szczególne uwzględnienie kwestii społecznych, niejako przygotowujących mło-
dych ludzi do satysfakcjonującego funkcjonowania w otaczającym ich środowi-
sku, zauważa się w ramach realizacji zajęć z zakresu: wiedzy o społeczeństwie, 
przygotowania do życia w rodzinie etyki oraz języka polskiego. 



142 143Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji HUMANUM           www.humanum.org.pl

Kowalska G., Jurkiewicz P.: Na drodze do przyjaźni osób z niepełnosprawnością...

Dlatego też uczniowie mają za zadanie nabyć kompetencje w zakresie: organiza-
cji, planowania, uczciwego dzielenia się zadaniami i wywiązywania z ich realiza-
cji, jak również współdziałania (WOS) (Dź. U. z 2017, poz. 356, s. 255- 256). 

Bardzo przydatne dla nich będzie też: samodzielne rozpoznawanie wartości mo-
ralnych, odróżnianie zła od dobra oraz na tej podstawie dokonywanie oceny de-
cyzji własnych i cudzych, jak również tworzenie hierarchii wartości. Należy to 
poszerzyć o pracę nad sobą, przyjmowanie odpowiedzialności za słowa i czyny, 
samokontrolę (etyka) (Dź. U. z 2017, poz. 356, s. 283).

Dla osób, którym zależy na stworzeniu relacji opartych na przyjaźni i wzajem-
nym zrozumieniu, ważne będą zagadnienia poruszane podczas lekcji wychowa-
nia do życia w rodzinie. W podstawie programowej tego przedmiotu zapisano, że 
uczniowie będą wdrażani do zdobycia wiedzy i umiejętności na temat: 

• podobieństw i różnic między przyjaźnią, zakochaniem a miłością;
• znaczenia miłości w życiu człowieka;
• zaufania, wierności, dialogu;
• mowy ciała i jej roli w kontaktach interpersonalnych;
• przeciwstawiania się manipulacjom i innym zagrożeniom ze strony otoczenia;
• źródeł kompleksów własnych i tych, którymi dotknięci są też inni ludzie;
• odpowiedzialności i budowania emocjonalnych więzi z partnerem w posza-

nowaniu płciowości;
• potrzeby poznania samego siebie, partnera, przyjaciół, jak również zaakcep-

towania mocnych i słabych stron, zarówno własnych, jak i innych członków 
grupy;

• szacunku, wyrozumiałości dla siebie i innych (Dź. U. z 2017, poz. 356, s. 281- 
282).

Natomiast w trakcie zajęć z języka polskiego, młodzież może przygotowywać się 
do wkroczenia w świat przyjaźni dzięki inspirowaniu przez nauczyciela i reszty 
zespołu, refleksji na tematy związane z: wolnością, równością, tolerancją, solidar-
nością, niepodległością, braterstwem, ojczyzną, honorem, prawdą, dobrem, pięk-
nem, wiarą, nadzieją, miłością. Przydatne może okazać się również rozwijanie 
sprawności młodych ludzi w zakresie wypowiadania się w różnych formach (Dź. 
U. z 2017, poz. 356, s. 241- 242). 

Uczniowie z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelek-
tualnej oraz ci, u których występują niepełnosprawności sprzężone, mogą pobie-
rać naukę w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy. 

Proces edukacyjny obejmuje następujące przedmioty nauczania:

• funkcjonowanie osobiste i społeczne;
• zajęcia rozwijające komunikowanie się;
• zajęcia kształtujące kreatywność; 
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• przysposobienie do pracy; 
• wychowanie fizyczne;
• etyka; 
• zajęcia rewalidacyjne (Dz. U. z 2017, poz. 356, s. 296).
Zagadnienia, które mogą okazać się wartościowe w  kontekście kształtowania 
umiejętności budowania relacji przyjacielskich, znajdują się w podstawie progra-
mowej zajęć: funkcjonowanie osobiste i społeczne.

Dzięki temu osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną mają szansę na 
poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu środowiska społeczno-kulturowego, 
przygotowujących do pełnienia różnych ról społecznych i rozwijających niezbęd-
ne w dorosłości kompetencje społeczne. Ustawodawca założył, że wspomniane 
zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz przygotowanie ich do 
pełnienia ról społecznych. Dzięki temu, jako osoby dorosłe, będą mogły zinte-
grować się ze środowiskiem i spełniać w realizacji różnych zadań (np. pracowni-
czych) (Dz. U. z 2017, poz. 356, s. 297). 

Treści przydatne do kształtowania umiejętności budowania relacji z innymi ludź-
mi, odnaleźć można również na zajęciach z etyki, bowiem jej cel główny został 
określony następująco: rozwijanie „pozytywnego nastawienia wobec zagadnień 
dotyczących człowieka, jego najbliższego otoczenia (rodziny, przyjaciół, kolegów, 
dzieci, osób starszych, osób niepełnosprawnych itp.), środowiska przyrodnicze-
go, społecznego, stosunku do własnych uczuć, motywacji i określonych sytuacji 
życiowych” (Dz. U. z 2017, poz. 356, s. 299). 

Niezwykle przydatna może okazać się też tematyka poruszana w ramach zajęć 
rewalidacyjnych, ponieważ ma ona na celu (Dz. U. z 2017, poz. 356, s. 299):

• rozwijanie samodzielności osobistej i społecznej;
• doskonalenie mowy i umiejętności załatwiania różnych spraw osobiście, tele-

fonicznie, przez pocztę elektroniczną;
• wdrażanie do asertywności;
• wspieranie wiary we własne siły, 
• budowanie pozytywnej samooceny;
• wzmacnianie motywacji do rozwoju i pracy;
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie z sukcesem i porażką, a także w sy-

tuacjach trudnych i zagrażających. 
Zgodnie z założeniami, na podstawie których opiera się podstawa programowa 
z tego przedmiotu, zarówno „zdobyta wiedza, umiejętności, jak i ukształtowane 
wartości, wzorce osobowe, zachowania i motywacje, powinny ułatwić uczniom 
umiejętne pełnienie ról społecznych” (Dz. U. z 2017, poz. 356, s. 300- 301).

Reasumując powyższe rozważania, należy podkreślić, że założenia programowe, 
na podstawie których opiera się proces edukacyjno- wychowawczy dzieci i mło-
dzieży (zarówno pełnosprawnej jak i z niepełnosprawnością lekką, umiarkowa-
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ną, znaczną oraz uczniów z  niepełnosprawnościami sprzężonymi), stwarzają 
możliwość właściwego przygotowania ich do budowania relacji przyjacielskich 
z  innymi ludźmi. Jednak właściwa realizacja przedstawionych wytycznych jest 
w dużej mierze uzależniona od warsztatu zawodowego nauczyciela, jak również 
zastosowanych metod, form i środków dydaktycznych. Nie bez znaczenia jest tu-
taj także dobra wola i zaangażowanie osób z niepełnosprawnością oraz gotowość 
do kontynuacji podjętej tematyki i otwartość ich rodziców. Uczniom, ich rodzi-
com i nauczycielom powinno przyświecać przekonanie, że im lepiej zrozumieją 
siebie tym lepiej i łatwiej będzie im zrozumieć i zyskać sympatię innych ludzi…
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