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roLa pedagogÓW specJaLnycH 
W MotyWoWaniu do saMoWycHoWania 

MłodzieŻy z niepełnospraWnością 
i MłodzieŻy niedostosoWaneJ społecznie

Nie należy nikogo przekreślać, nikogo potępiać, 
bo w każdym jest coś pozytywnego, 

ale należy dać wszystkim i każdemu możliwość rehabilitacji 
przez pracę naprawczą, rzetelną i uczciwą, 
na której nam tak zależy i która jest nam 

tak bardzo potrzebna…

M. grzegorzewska
Listy do młodego nauczyciela

Abstrakt: W artykule dokonano analizy wybranych zasobów osobistych i kompetencji zawo-
dowych pedagogów specjalnych, niezbędnych w procesie motywowania podopiecznych nie-
pełnosprawnych i niedostosowanych społecznie do samowychowania. przedstawione informa-
cje są unikalne na tle dotychczasowych, jednostronnych analiz poświeconych powinnościom 
pedagogów specjalnych w zakresie wspomagania zdolności samorozwojowych wychowanków. 
W procesie motywowania podopiecznych do samorealizacji konieczne jest rozwijanie poczu-
cia własnej wartości i potrzeb rozwojowych wychowanków oraz przygotowanie ich do samo-
dzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. W zaprezentowanych rozważaniach uwzględ-
niono założenia psychologii humanistycznej i transgresyjnej koncepcji rozwoju człowieka. 

Słowa kluczowe: samowychowanie młodzieży niepełnosprawnej i niedostosowanej społecznie, 
powinności i kompetencje pedagogów specjalnych, transgresyjna koncepcja rozwoju człowieka
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WproWadzenie

zagadnienia dążenia człowieka do osobistego rozwoju, kształtowania własnej oso-
by czy samodzielnego kierowania życiem są tematami, które budziły i ciągle bu-
dzą żywe dyskusje naukowe. głównie na gruncie nauk humanistycznych pojawia-
ją się odmienne poglądy, koncepcje czy też teorie, których autorzy przedstawia-
ją wiele dociekań teoretycznych jak również praktycznych, których przedmiotem 
jest człowiek (Matwijów 1994, s. 7). coraz bardziej powszechne staje się przekona-
nie, że poznanie osobowości ludzkiej, systemu wartości, potrzeb, motywów dzia-
łania oraz możliwości rozwojowych jest niezbędnym warunkiem tworzenia hu-
manistycznej wizji człowieka (kozielecki 2000, s. 9–10). poznanie tego, co nurtu-
je badaczy, wyznaczyć może nowy kierunek w edukacji, która coraz silniej deter-
minowana jest przez oddziaływania globalizacji, a której celem jest samokształ-
tujący się człowiek. W opinii autorek zarówno współczesna psychologia, pedago-
gika, jak i nauki z pogranicza wskazują na taką tendencję.

na gruncie nauk społecznych istnieje wiele określeń tego, co można by na-
zwać własną pracą człowieka nad sobą, nabywaniem wiedzy, sprawności psycho-
fizycznej oraz rozwojem osobowości (Janowski 1999, s. 14). badacze którzy uzna-
ją, że pedagogika jest nauką o „[…] wychowaniu, kształceniu i samokształtowa-
niu się człowieka w ciągu całego życia” (palka 2006, s. 8), pracę człowieka nad sa-
mym sobą określają między innymi terminami: samowychowanie lub autoedu-
kacja, samoedukacja. 

Motywowanie do samowychowania młodzieży stanowi wyzwanie dla pedago-
gów, czyli szeroko pojętych osób, które biorą udział w procesie wychowania i edu-
kacji. niewątpliwie stanowi to zadanie trudne, ponieważ podmiot poddawany 
oddziaływaniom to młody człowiek, który jest niepowtarzalny oraz znajduje się 
w momencie swojego życia, kiedy to sam zaczyna podejmować decyzje, samosta-
nowić o sobie, jego działania opierają się głównie na wewnętrznych przeżyciach, 
a on sam przewartościowuje to, co dane mu zostało w procesie wychowania. sy-
tuacja taka wydaje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy pedagog, pedagog spe-
cjalny próbuje zmotywować do samowychowania, a następnie umiejętnie pokie-
rować tym procesem młodzież z niepełnosprawnością oraz młodzież niedostoso-
waną społecznie. Jednostki te to osoby, które wymagają specjalnych form oddzia-
ływania ze względu na swe specyficzne potrzeby edukacyjne jak również opiekuń-
czo-wychowawcze. W jaki sposób zatem motywować młodzież do samowychowa-
nia? Jest to skomplikowane oraz niełatwe wyzwanie dla pedagogów specjalnych, 
którzy muszą codziennie borykać się z tym problemem. W niniejszej pracy zosta-
ną przedstawione pewne tendencje oraz formy oddziaływań. W związku z tym, 
że w codziennej pracy ma się do czynienia z niepowtarzalnym i jednostkowym 
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podmiotem, działania te muszą zostać spersonalizowane oraz dostosowane do 
każdego z wychowanków osobno. 

MotyWacJa i saMoWycHoWanie

autorki przyjęły, że rolą, a nawet powinnością pedagogów specjalnych jest moty-
wowanie do samowychowania młodzieży z niepełnosprawnością oraz młodzieży 
niedostosowanej. W tym miejscu należy rozpatrzyć, czym są zatem motywacja, sa-
mowychowanie, aż w końcu motywowanie do samowychowania. 

Motywacja pojmowana jest jako „[…] ogół motywów występujących aktualnie 
u danej jednostki […] natomiast motywy jako swoisty stan organizmu, pobudzają-
cy osobnika do działania, który ma zaspokoić jakąś potrzebę” (okoń 1975, s. 178). 
psychologowie termin motywacja stosują do opisu wszelkich mechanizmów, które 
są odpowiedzialne za uruchamianie, ukierunkowanie, podtrzymywanie i zakoń-
czenie zachowania. Motywacja w tym znaczeniu dotyczy mechanizmów zachowań 
prostych jak również złożonych, wewnętrznych i zewnętrznych, afektywnych i po-
znawczych (strelau (red.) 2000, s. 427). opierając się na koncepcji transgresji Józefa 
kozieleckiego, można odnieść się do motywacji wewnętrznej i zewnętrznej. czło-
wiek umotywowany zewnętrznie dąży do osiągnięcia określonej rzeczy wartościo-
wej, która znajduje się w środowisku ekosocjokulturowym. tymczasem kierując 
się motywacją wewnętrzną jednostka pragnie zaspokoić własne zainteresowania 
i zamiłowania, własną ciekawość poznawczą i uczucia estetyczne. samo myślenie 
i samo działanie daje tutaj przyjemność i poczucie spełnienia. uogólniając, moż-
na stwierdzić, że człowiek umotywowany zewnętrznie nie bierze pod uwagę osią-
gnięcia dobra, które znajduje się poza zadaniem, natomiast człowiek umotywo-
wany wewnętrznie odczuwa satysfakcję z samego procesu pracy (kozielecki 1997, 
s. 131). taka motywacja jest utożsamiana z motywacją heterostatyczną, która tak 
jak motywacja homeostatyczna (działania ochronne) uruchamia działania trans-
gresyjne. Motywacja ta obejmuje ludzkie dążenia i aspiracje. spełnienie aspiracji 
jest w tym sensie bardzo istotne, ponieważ oznacza przekraczanie dotychczaso-
wych granic podmiotu (kozielecki 1987, s. 151). o ile mówiąc o motywacji hetero-
statycznej używa się pojęcia aspiracja, o tyle do określenia motywacji homeosta-
tycznej podejmowany jest mechanizm funkcjonowania potrzeby. potrzeba w tym 
kontekście rozumiana jest jako deficyt wartości, jest ona zaspokajana tylko i wy-
łącznie poprzez zdobycie określonych dóbr, takich jak pokarm, bezpieczeństwo 
czy dobra materialne. potrzeba jest tu pojęciem użytecznym jedynie w momencie, 
gdy zostaje zdefiniowana jako rozbieżność między standardem a stanem aktual-
nym (tamże, s. 151–153). Momentami określa się motywację homeostatyczną jako 
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niższą, a motywację heterostatyczną jako wyższą, jest to jednak podejście błęd-
ne, ponieważ zarówno jedna, jak i druga odgrywają niepowtarzalną rolę w życiu 
człowieka. bez pierwszej z nich nie byłoby możliwe przystosowanie się człowie-
ka do środowiska, natomiast bez drugiej człowiek nie mógłby budować struktur 
kulturowych. Maslow podkreśla, że połączenie jednej motywacji z drugą potęgu-
je wręcz aktywność jednostki (tamże, s. 155–156). poprzez motywację heterosta-
tyczną rozumiana jest motywacja poznawcza, którą rządzą prawa wzrostu. W za-
sadzie nie zostaje ona nigdy zaspokojona tak, jak potrzeba pokarmu albo potrzeba 
bezpieczeństwa. Jest to motywacja z natury niehedonistyczna, ponieważ człowiek 
umotywowany w ten sposób tworzy i zdobywa informacje nie po to, aby otrzy-
mać nagrodę z zewnątrz, ale dlatego, że próbuje zaspokoić własną ciekawość, prze-
żyć nieznane dotąd doświadczenie, jest to zatem motywacja wewnętrzna (tamże, 
s. 203–203). drugim rodzajem motywacji heterostatycznej jest motywacja hubry-
styczna. Motywacja ta polega na „[…] dążeniu do potwierdzenia i wzrostu własnej 
ważności. dzięki podejmowaniu ambitnych czynów, wykraczających poza dotych-
czasowe osiągnięcia, człowiek podnosi swoje znaczenie jako osoby” (tamże, s. 175).

W niniejszej pracy autorki oparły się głównie na motywacji heterostatycznej 
w oparciu o koncepcję transgresyjną człowieka, ponieważ użyteczne wydaje się 
podkreślenie właśnie przekraczania granic poznawczych przez młodzież z niepeł-
nosprawnością i młodzież niedostosowaną społecznie.

samowychowanie to proces, który bywa utożsamiany z takimi definicjami, jak 
samokształcenie, samonauczanie, samouctwo, samoedukacja, samodoskonale-
nie się, samorzutny rozwój, kierowanie samym sobą, wychowanie samego siebie, 
kształtowanie osobowości, wewnętrzny rozwój, panowanie nad sobą, autoeduka-
cja. Wydaje się, że najbardziej użytecznym pojęciem określającym pracę człowie-
ka nad samym sobą w kontekście przedstawianego tematu, kiedy to człowiek dąży 
do rozwoju swojej osobowości, jest samowychowanie. pojęcie to na gruncie peda-
gogiki i psychologii bywa używane zamiennie z wyżej wymienionymi termina-
mi, jednak należy podkreślić, że terminy te tylko z pozoru są tożsame. analizu-
jąc etymologię ich stosowania, należy stwierdzić, że są one wyrazem ewolucji ba-
dań naukowych nad tym zagadnieniem oraz rozwoju nauk społecznych na prze-
łomie XiX wieku jak również wynikiem zróżnicowanych ujęć i odkrywania ko-
lejnych aspektów tego zjawiska na gruncie poszczególnych dziedzin wiedzy (Jan-
kowski 1999, s. 14).

b. Hiszpańska sądzi, że „[…] zasadniczo samowychowanie jest wewnętrznym od-
noszeniem się do otrzymanych w procesie wychowania treści poprzez uznanie ich za 
prawdę i przyjęcie bądź stwierdzenie ich fałszywości i odrzucenie. dlatego też fak-
tycznie dokonuje się w obszarze wolności – wyborów, które składają się na indywi-
dualny «wymiar» duszy określony moralną zasługą i winą” (Hiszpańska 2010, s. 108).



235roLa pedagogÓW specJaLnycH W MotyWoWaniu do saMoWycHoWania MłodzieŻy…

Według b. Matwijów samowychowanie natomiast można pojmować dwojako, 
mianowicie: 1) (w wąskim rozumieniu) „samowychowanie to rozwój dyspozycji 
kierunkowych, świadomie prowadzone kształcenie cech charakteru, postaw, re-
alizowanie wartości i ideałów, proces zmian w sferze uczuciowej, moralnej, este-
tycznej, fizycznej”; 2) (w szerokim rozumieniu) „samowychowanie to proces roz-
woju osobowości traktowanej jako całość, proces nabywania wiedzy i realizacji 
świadomie wybranego ideału, przekształcenie osobowości po linii idealnego «ja», 
kształtowanie własnej drogi życia” (Matwijów 1994, s. 113).

s. baley uważa, że „samowychowanie jest intencjonalną odpowiedzią człowie-
ka na oddziaływanie wychowawcze. Wychowanek odkrywa potencjalność swego 
człowieczeństwa i świadomie podejmuje trud realizacji określonej koncepcji swe-
go przyszłego życia. najogólniej można powiedzieć, że samowychowanie jest ak-
tywnością człowieka, który dąży do kształtowania siebie jako osoby. po rozpozna-
niu własnych potencjalności i przyjęciu określonego ideału człowiek chce upodob-
nić się do uznanego przez siebie wzorca” (baley 1947,s. 143).

W opinii autorek motywowaniem do samowychowania młodzieży z niepełno-
sprawnością i młodzieży niedostosowanej społecznie będą wszelkie działania po-
dejmowane przez pedagogów specjalnych, które mają na celu uświadomienie wy-
chowankom potencjału, który umożliwia przekraczanie granic ich możliwości. re-
zultatem tego jest indywidualny rozwój jak również osiągnięcie pewnego, uzna-
wanego przez siebie wzoru osobowości. granice, o których mowa, mają charakter 
nie tylko poznawczy, ale również materialny i symboliczny. 

pedagodzy specJaLni 

rola pedagogów specjalnych podczas pracy z młodzieżą z niepełnosprawnością 
i młodzieżą niedostosowaną społecznie jest niezwykle istotna. Jednak kim jest 
ów pedagog specjalny? Jakimi cechami się charakteryzuje? Jakie powinien posia-
dać kompetencje?

opisując zagadnienia związane z pedagogiem specjalnym nie sposób pominąć 
tego, jak w literaturze pedagogicznej jest on przedstawiany. otóż pedagog ten może 
być pojmowany w dwojaki sposób. z jednej strony jako nauczyciel znający odpo-
wiednie metody, dzięki którym może pracować z młodzieżą o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych. Jest niejako specjalistą, który posiada wiedzę nie tylko z za-
kresu systemów pracy z młodzieżą, ale również wiedzę dotyczącą rodzajów niepeł-
nosprawności, z którą poniekąd wypadło mu pracować. z drugiej strony pedagog 
specjalny postrzegany jest jako wychowawca, w następnej zaś jako terapeuta – pe-



236 JoLanta ignatoWicz-nikieL, katarzyna ptaśnik-cHoLeWa

dagog rozumiany jako osoba, która pomaga dziecku w przezwyciężaniu szkolnych 
trudności (głodkowska (red.) 2012, s. 251).

praca pedagogów specjalnych jest pracą trudną, niejednokrotnie pełną wyzwań, 
wymagającą pewnych konkretnych kompetencji oraz cech osobowości. kompeten-
cje rozumiane są tu jako zdolność do wykonywania zadań, które powstają w wyni-
ku praktyki, w trakcie pogłębiania wiedzy, a także umiejętności pedagoga. „War-
to zauważyć, że kompetencje nie są cechą stałą. ich nabywanie oraz rozwój zależą 
w dużej mierze od samego pedagoga – od jego zaangażowania, umiejętności roz-
poznawania i wykorzystywania własnych talentów i umiejętności, motywacji, dą-
żenia do samorozwoju” (tamże, s. 253). 

oczywiście wyróżnić możemy wiele rodzajów klasyfikacji kompetencji, jed-
nak autorki przytoczą jedynie kilka z nich. kompetencje, jakie powinien posiadać 
pedagog specjalny, możemy podzielić (podając za Justyną gasik) na kompeten-
cje bazowe, konieczne oraz pożądane. pierwsze to umiejętności społeczne, a tak-
że kompetencje moralne. to zdolność do pojmowania oraz przestrzegania usta-
lonych zasad. druga grupa kompetencji odnosi się do tych kształtowanych pod-
czas przygotowania zawodowego. W ich skład wchodzą interpretacja, autokreacja 
oraz realizacja. ostatnią grupę stanowią kompetencje pożądane, czyli takie, które 
mogą, lecz nie muszą występować. inny podział (podając za teresą oleńską-paw-
lak) ukazuje nam cztery rodzaje kompetencji, wśród których wyróżniamy kompe-
tencje komunikacyjne, autonomiczne i autokreacyjne, instrumentalne, usprawnia-
jące (Wyczesany, Mikruta (red.) 2002, s. 88). ponadto odnaleźć możemy klasyfika-
cję kompetencji stworzoną przez Ministerstwo edukacji narodowej (głodkowska 
(red.) 2012, s. 254). Mimo iż dotyczy ona w głównej mierze kompetencji zawodo-
wych nauczyciela, podział ten możemy odnieść również do kompetencji zawodo-
wych pedagogów specjalnych. zatem wyróżniamy kompetencje prakseologiczne, 
komunikacyjne, kreatywne, współdziałania, informatyczne oraz moralne. pierw-
sze dotyczą umiejętności nie tylko w zakresie planowania kształcenia, wprowa-
dzania niestandardowych metod nauczania, ale także planowania procesu reha-
bilitacyjnego, doboru metod czy tworzenia programów terapeutycznych indywi-
dualnych. druga grupa to zespół kompetencji komunikacyjnych, do których zali-
czyć można kompetencje interpersonalne (umiejętność rozmowy indywidualnej, 
przekazywanie informacji w sposób właściwy), merytoryczne (umiejętność prze-
kazywania wiedzy) oraz techniczne (tempo mowy czy artykulacja głosu). 

i tu odnaleźć możemy kompetencje istotne z punktu widzenia pedagogów spe-
cjalnych, takie jak umiejętność wykorzystywania systemów alternatywnej komu-
nikacji, np. język migowy, czy umiejętność organizacji pracy z uczniami, dosto-
sowanej do możliwości i potrzeb poszczególnych jednostek. trzecią grupę stano-
wią kompetencje kreatywne, które dotyczą umiejętności wprowadzania nowych, 
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twórczych metod. „ta grupa kompetencji jest szczególnie istotna dla pedagoga spe-
cjalnego […]. praca z uczniem niepełnosprawnym wymaga bowiem od nauczycie-
la wyjścia poza ramy standardowych działań nauczycielskich, a tym samym do-
stosowania metod pracy edukacyjnej do potrzeb i możliwości ucznia. bardzo waż-
na jest także umiejętność odkrycia i wzmacniania twórczego potencjału ucznia, 
niezależnie od jego fizycznych bądź intelektualnych ograniczeń” (tamże, s. 255). 
kolejną grupę stanowią kompetencje komunikacyjne, w skład których wchodzą 
wszystkie umiejętności powiązane ze współpracą, jaka występuje pomiędzy na-
uczycielami czy pedagogami specjalnymi a dziećmi oraz rodzicami lub opieku-
nami dzieci. kompetencje te wymagają od pedagogów elastyczności oraz umiejęt-
ności interpersonalnych jak również pełnego uczestnictwa w procesie edukacyj-
no-rehabilitacyjnym dziecka. następny zespół tworzą kompetencje informatycz-
ne, które obejmują obsługę tablic interakcyjnych, edukacyjnych programów mul-
timedialnych, komputera czy sprzętu rtV. uczniowie z niepełnosprawnościami 
korzystają z różnego rodzaju udogodnień technicznych, w związku z czym peda-
gog specjalny powinien nie tylko poprawnie obsługiwać owe urządzenia, ale rów-
nież pomóc w doborze odpowiednich dla każdego podopiecznego. ostatnią gru-
pę stanowią kompetencje moralne, które obejmują cechy moralne i osobowościo-
we nauczycieli i pedagogów specjalnych. 

pedagodzy specjalni są niewątpliwe tą grupą pedagogów, u których cechy oso-
bowościowe są niezwykle ważne. Ważne z tego względu, iż pracują z niezwy-
kłymi podopiecznymi. tak jak wyróżnić można wiele klasyfikacji kompeten-
cji pedagogów specjalnych, tak i duża jest liczba cech osobowościowych peda-
gogów specjalnych, które wymieniane są przez wielu autorów. autorki wybra-
ły jednak te, które ich zdaniem najpełniej opisują idealnego pedagoga specjal-
nego. podając za M. grzegorzewską (tamże, s. 256) wśród tych cech wyróżnić 
należy: uspołecznienie, umiejętność pracy twórczej, zdolność do „aktywizowa-
nia” uczniów, kreatywność, cierpliwość, tolerancję, zaangażowanie, życzliwość 
i empatię, chęć niesienia pomocy, niezłomność wewnętrzną, a także akceptację  
niepełnosprawności. 

Jak widać, pedagogiem specjalnym powinna zostać osoba, która posiada odpo-
wiednie cechy charakteru, a także właściwy zespół kompetencji. niezwykle waż-
ne wydaje się to, iż pedagog specjalny nie może ograniczać się tylko do zadań na-
uczyciela czy wykonywania zadań szkolnych. Musi on przede wszystkim oddzia-
ływać na uczniów w sposób naprawczy (oddziaływać rehabilitacyjnie, rewalida-
cyjnie czy resocjalizacyjnie).
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MotyWoWanie do saMoWycHoWania 
MłodzieŻy z niepełnospraWnością

Życie młodego człowieka w okresie adolescencji jest bardzo intensywne. procesy, 
które zachodzą w osobowości w tym czasie, zmierzają w kierunku indywidualno-
ści dojrzałej, młodzież staje się bardziej autonomiczna, jej postawy zaczynają się 
stabilizować jak również przyjmować postać światopoglądu. co należy podkre-
ślić, wzrasta również krytycyzm w stosunku do samego siebie (obuchowska 2007, 
s. 186–199). okres ten w związku ze swoją specyfiką wyznacza zmiany w rozwoju 
biopsychospołecznym, czyli takim, który można nazwać całościowym aspektem 
funkcjonowania jednostki. biorąc pod uwagę młodzież z niepełnosprawnością, 
należy podkreślić, że okres ten jest dla niej tym bardziej złożony i trudny. Młodzi 
ludzie, którzy mniej czy bardziej świadomie zmierzają w stronę normalnego ży-
cia, napotykają na liczne bariery natury: architektonicznej, komunikacyjnej, zdro-
wotnej, psychologicznej, edukacyjnej jak również informacyjnej (Wojciechowski 
2007, s. 9). należy podkreślić, że osoby zdrowe w okresie adolescencji mają pro-
blem z przystosowaniem się do otaczającego je świata oraz podejmowania właści-
wej aktywności samowychowawczej, a co dopiero, gdy problemy tego okresu są po-
głębione niepełnosprawnością organizmu. przeobrażenie, które zachodzi w roz-
woju anatomiczno-fizjologicznym, oraz obserwowana koncentracja na tych zmia-
nach u adolescentów wraz z utrudnionym procesem akceptacji samego siebie ne-
gatywnie wpływają na stan psychiczny oraz interakcje społeczne w różnych ob-
szarach życia i sferach funkcjonowania (tamże, s. 9).

W literaturze przedmiotu można doszukać się wielu definicji niepełnospraw-
ności. najbardziej użyteczna wydaje się ta, której autorzy traktują zjawisko to jako 

„[…] każde ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności w spo-
sób, lub w zakresie, uznawanym za normalny dla istoty ludzkiej” (tamże, s. 28). 
W myśl autorów niniejszej definicji niepełnosprawność jest wynikiem uszkodze-
nia, które „[…] jako wszelki ubytek czy odstępstwo od normy psychologicznej, fi-
zjologicznej lub wady wrodzonej, choroby względnie urazu prowadzi do niepeł-
nosprawności” (tamże, s. 28).

pedagodzy specjalni napotykają się w swojej pracy na młodzież z różnego ro-
dzaju niepełnosprawnościami, m.in. z upośledzeniami lokomocyjnymi, widze-
nia, z upośledzeniami w zakresie środków komunikowania się, z niepełnospraw-
nościami natury organicznej, intelektualnej, emocjonalnej, z wadami budzącymi 
szczególną odrazę oraz z wadami skrytymi. z związku z istnieniem wielu uszko-
dzeń i niepełnosprawności nie jest możliwe dogłębne opisanie charakterystyki 
pracy czy systemu motywowania do samowychowania młodzieży niepełnospraw-
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nej. Można jedynie w ogólny sposób przedstawić pewne tendencje w pracy z tego 
typu młodzieżą. 

niepodważalnym i podstawowym elementem pracy pedagoga specjalnego, któ-
ra ma na celu motywowanie do samowychowania, jest świadomość i przekonanie 
o tym, że młodzież z niepełnosprawnością ma prawo do „[…] jak najpełniejszego 
rozwoju osobowości, talentów i kreatywności jak również rozwoju intelektualne-
go i fizycznego” (onz, art. 24). przekonanie to powinno stanowić punkt wyjścia 
do rozpoczęcia pracy motywującej do działań samowychowawczych. 

Jak zostało to już wcześniej wspomniane, okres adolescencji jest okresem szcze-
gólnie trudnym dla młodzieży z niepełnosprawnością. Wydaje się zadaniem prak-
tycznie niewykonalnym, aby młodzież, która przeważnie nie akceptuje siebie w żad-
nym calu, motywować do działań samowychowawczych mających w rezultacie pro-
wadzić do rozwoju całej osobowości. W opinii autorek podstawą w motywowaniu 
wychowanków jest wcześniejsze zaspokojenie ich systemu potrzeb, który jest wy-
znacznikiem jakości działań i pracy. odwołując się do hierarchii potrzeb, należy 
przytoczyć koncepcję a. Maslowa, który wyróżnił pięć grup potrzeb jak również 
obecność dwóch mechanizmów motywacyjnych, takich jak: potrzeby niedoboru 
oraz potrzeby wzrostu, które również nazywane są metapotrzebami (strelau (red.) 
2000, s. 433). W pięciostopniowej hierarchii a. Maslow wyróżnił takie potrzeby, 
jak: 1) potrzeby fizjologiczne, 2) potrzeby bezpieczeństwa 3) potrzeby przynależ-
ności i miłości, czyli afiliacji, 4) potrzeby prestiżu i uznania 5) potrzeby samoak-
tualizacji czy samourzeczywistnienia, które posiadają różne wymiary determino-
wane poprzez indywidualne preferencję każdej jednostki z osobna (tamże, s. 434). 
zdaniem a. Maslowa aby mogły być zaspokajane potrzeby wyższego rzędu, mu-
szę być wcześniej zaspokojone kolejno potrzeby niższe, przez co nadaje to przed-
stawionym potrzebom pewien hierarchiczny porządek. 

W jaki sposób zatem pedagodzy specjalni powinni motywować młodzież z nie-
pełnosprawnością do samowychowania? otóż młodzież ta musi mieć w pierwszej 
kolejności zaspokojone potrzeby podstawowe, aby w dalszej kolejności móc wyka-
zywać tendencje wzrostowe. tutaj nieodzowna jest pomoc pedagoga, który w swo-
jej pracy musi opierać się na zasadzie indywidualizacji. na początku pracy powi-
nien poznać dziecko, ale i jego środowisko rodzinne oraz społeczne. należy pod-
kreślić, że około 80% uczniów szkół specjalnych to osoby pochodzące z rodzin pa-
tologicznych, w związku z czym należy domniemywać, że nie mają one w większo-
ści zaspokojonych potrzeb podstawowych. Wtedy to pedagog specjalny powinien 
nawiązywać liczne kontakty z instytucjami wspierającymi oddziaływania szko-
ły, aby zapewnić młodzieży holistyczną opiekę i wsparcie (palak, bujnowska (red.) 
2008, s. 99). pedagog specjalny powinien ponadto traktować każdego wychowan-
ka z osobna w sposób podmiotowy, czyli ujmować człowieka jako niepowtarzalną 
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jednostkę „[…] ze wszystkimi jej mocnymi i słabymi stronami, mającą prawo do 
samorealizacji i rozwoju integracji z innymi ludźmi. pedagog specjalny nie może 
koncentrować się tylko na brakach, ale pracę rehabilitacyjną musi oprzeć na od-
krytej, dostrzeżonej wartości każdej osoby” (za: sidor, klinik (red.) 2009, s. 81). 

oddziaływania indywidualne w przypadku osób z niepełnosprawnością odby-
wają się poprzez rehabilitację, terapię i rewalidację. pedagog specjalny powinien 
w tym sensie kreować warunki uczenia się, poszukiwania, odkrywania, aż w koń-
cu działania (Wyczesany, Mikruta (red.) 2002, s. 90–91). celem procesu motywo-
wania młodzieży niepełnosprawnej powinno być podniesienie ich poczucia wła-
snej wartości jak również przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie. 
W niniejszej pracy uznano, że te dwa rezultaty oddziaływań pedagogicznych są 
niejako przekroczeniem granic własnych możliwości przez młodzież z niepełno-
sprawnością jak również najwznioślejszym celem wszelkiej pracy pedagogicznej. 

MotyWoWanie do saMoWycHoWania 
MłodzieŻy niedostosoWaneJ społecznie

problem młodzieży niedostosowanej społecznie lub zagrożonej tym zjawiskiem 
z roku na rok przybiera na sile. cyklicznie zaczynają docierać informacje o mło-
dzieży, która poprzez brak akceptacji szeroko rozumianych norm społecznych nie 
potrafi dostosować się do otaczającej rzeczywistości społecznej. 

termin „niedostosowanie społeczne” stosowany jest w stosunku do osób, któ-
rych funkcjonowanie społeczne jest zaburzone. niedostosowanie społeczne od-
nosi się do zaburzeń sfery emocjonalno-wolicjonalnej, behawioralnej i osobo-
wości. przejawia się w postaci trudności w dostosowaniu się do uznanych norm 
społecznych, zadań życiowych, zaburzonej równowagi poznawczo-uczuciowej, 
wadliwie zintegrowanych postawach społecznych, nieprzestrzeganiu zasad mo-
ralnych, negatywnych lub nieadekwatnych reakcjach na zakazy i nakazy zawar-
te w przypisanych im rolach społecznych i złym samopoczuciu (za: Moleda, Mi-
rosław 2010, s. 258). 

Młodzież, która poprzez orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uzna-
na jest za niedostosowaną społecznie, w okresie adolescencji napotyka na podob-
ne problemy natury poznawczej, co młodzież zdrowa lub z niepełnosprawnością 
z tą różnicą, że ma ona pozorne poczucie swojej wyjątkowości. Młodzież ta „[…] 
zazwyczaj jest nastawiona na wykorzystywanie innych i bezwzględne zaspokaja-
nie własnych potrzeb. W relacjach interpersonalnych obserwuje się u nich: arogan-
cję, wyniosłość, manipulację, groźby, obrażanie, upokarzanie, kłamstwo, szantaż, 
drażliwość i kamuflaż empatyczny. najczęstszymi problemami tych osób jest niska 
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motywacja do współpracy albo jej brak, obawa przed utratą tożsamości, niejasne 
oczekiwania i cele oraz brak empatii. ponadto młodzież ta ma trudności z posza-
nowaniem norm i umów, słaby wgląd w siebie i małą wytrwałość w realizacji usta-
leń” (opora 2010, s. 45). 

czytając liczne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, można zauważyć 
pewną tendencję, mianowicie oprócz zróżnicowanych poziomów rozwoju proce-
sów poznawczych spostrzega się wadliwe funkcjonowanie środowiska rodzinnego 
tych osób. środowisko rodzinne młodzieży niedostosowanej jest przeważnie nie-
wydolne wychowawczo ze względu na problemy alkoholowe, narkomanię czy ten-
dencje do zachowań przemocowych. Młodzi ludzie bardzo często powielają błędy 
swoich rodziców i wykazują tendencję do zachowań ryzykownych. 

praca pedagoga specjalnego z tego typu młodzieżą jest bardziej trudna i zło-
żona ze względu na fakt, iż młodzież ta nie posiada planów i celów długotermi-
nowych, interesuje ich sytuacja tu i teraz. są to młodzi ludzi, którzy w większości 
również nie mają zaspokojonych potrzeb podstawowych, rekompensowanych do-
piero w placówkach resocjalizacyjnych. W opinii Msneila pozytywna zmiana za-
chowania może nastąpić u młodzieży niedostosowanej poprzez pojawienie się we-
wnętrznej motywacji, która przejawiać się może w zmianie obrazu samego siebie, 
wzroście zainteresowania innymi ludźmi oraz zwracaniu uwagi na swoją przy-
szłość (za: tamże, s. 44). pedagog specjalny motywując młodzież niedostosowa-
ną do samowychowania musi pamiętać o tym, że pracuje z jednostkowym, wyjąt-
kowym człowiekiem, który wykazuje różnego rodzaju poziom chęci zmiany swo-
jego zachowania, nastawienia, a w końcu życia. należy tu podkreślić, że jedynie 
pedagog, który posiada autorytet u młodych ludzi, może podjąć się tego zadania. 
oprócz zabiegów wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych, które cha-
rakteryzuje poziom kontroli, należy dać młodemu człowiekowi jakiś stopień au-
tonomii osobistej, poprzez którą rozumiana jest pewna niezależność, samodziel-
ność w podejmowaniu decyzji oraz w rozwiązywaniu problemów pojawiających 
się w życiu człowieka (kozaczuk, urban (red.) 1997, s. 13). 

W procesie wychowania i resocjalizacji młodzieży niedostosowanej najtrud-
niejszym problemem wydaje się odnalezienie złotego środka, za pomocą którego 
można by dopasować potencjał jednostki do zewnętrznych celów i wartości. Jak 
zatem pedagog specjalny może pobudzać ów potencjał (wewnętrzną motywację) 
wychowanka? „Fuller wyróżnił następujące cechy rozwijającej się motywacji do 
zmiany u podopiecznego:

1) uznanie przez niego, że problemy ze swoim zachowaniem są większe, 
niż myślał do tej pory, 

2) zainteresowanie się własnym problemem, 
3) wykształcenie chęci do zmiany, 
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4) wiara w możliwości zmiany” (za: opora 2010, s. 46).
W opinii autorek najważniejszym zadaniem pedagoga w motywowaniu do sa-

mowychowania młodzieży niedostosowanej, oprócz prób zapewnienia jej podsta-
wowych potrzeb, jest wzbudzanie stanu, w którym ona sama będzie chciała zmie-
nić swoje zachowanie i życie. Motywowanie do samowychowania kolejny raz jawi 
się tu jako kierowanie wychowankiem w taki sposób, aby poznał on swój poten-
cjał oraz miał przekonanie, że tkwią w nim możliwości do przekraczania swoich 
granic. przekraczanie granic w pracy z tego typu młodzieżą jest inne niż w pracy 
z młodzieżą z niepełnosprawnością. pedagog specjalny musi posiadać odpowied-
nie przygotowanie oraz specjalizację. Musi również być nastawiony na liczne nie-
powodzenia, co jest charakterystyczne w pracy z tą młodzieżą. należy podkreślić, 
że „[…] każdy z wychowawców ma swój wypracowany styl pracy z podopieczny-
mi. Jednak ważne jest, aby był on inspirujący i stymulujący go do podjęcia własnej 
aktywności. osoby niedostosowane społecznie szybko się zniechęcają przy reali-
zacji zadań. z tego względu niezwykle istotne jest, aby wyrażane słowa, idee i ge-
sty pedagoga ożywiały i motywowały podopiecznych do zmiany i utrzymania ak-
tywności” (tamże, s. 45). 

podsuMoWanie

proces samowychowania młodzieży oraz motywowania do podejmowania tego 
typu aktywności nie uzyskał jeszcze odpowiedniego statusu w rzeczywistości edu-
kacyjnej oraz w świadomości pedagogów i nauczycieli, również pracujących w pla-
cówkach specjalnych. Wychowanie ku twórczości, samorozwojowi czy samourze-
czywistnianiu stoi w dalszym ciągu w opozycji do tendencji prowadzenia „szko-
ły pamięci”. trud pedagogiczny podejmowany na tym polu jest niezwykle waż-
ny, ponieważ nadaje kierunek procesom psychicznym i prowadzi do holistyczne-
go rozwoju jednostek. 
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tHe roLe oF speciaL education teacHers in MotiVating disabLed 
and sociaLLy MaLadJusted young peopLe For seLF-education 

Abstract: The article analyzes selected individual resources and professional competencies of 
special education teachers that are indispensable in the process of motivating disabled and 
socially maladjusted pupils for self-education. The presented information is unique as com-
pared with the existing, one-sided analyses devoted to the duties of special education teachers 
in supporting the self-development capabilities of pupils. in the process of motivating pupils 
for self-realization it is necessary to develop the self-esteem and the feeling of development 
needs of the pupils, and to prepare them to function in society on their own. The presented 
discussion takes into account the assumptions of humanist psychology and the transgressive 
concept of human development. 

Key words: self-education of disabled and socially maladjusted young people, duties and com-
petencies of special education teachers, transgressive concept of human development 


