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Praca zaliczeniowa z pedagogiki specjalnej nt. 

DEONTOLOGIA PEDAGOGA SPECJALNEGO 

 

I. Czym zajmuje się pedagogika specjalna? 

 

A. W literaturze pedagogicznej funkcjonuje wiele definicji pedagogiki specjalnej. 

Oto wybrane z nich oraz ich autorzy1: 

Autor Definicja 

Zofia Sękowska 

Pedagogika specjalna – jest dyscypliną zajmującą się 

osobami obarczonymi niepełnosprawnością oraz ich 

rehabilitacją, a także osobami niedostosowanymi społecznie i 

ich resocjalizacją 

Otton Lipkowski  
Pedagogika specjalna – to teoria i praktyka wychowania 

jednostek upośledzonych. 

Władysław Dykcik 

 

Pedagogika specjalna – jest nauką szczegółową pedagogiki, a 

jej przedmiotem jest opieka, terapia, kształcenie i wychowanie 

osób z odchyleniami od normy, najczęściej jednostek mniej 

sprawnych lub niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj, 

stopień i złożoność objawów oraz przyczyn zaistniałych 

anomalii, zaburzeń, trudności lub ograniczeń. 

 

B. Pedagogika Marii Grzegorzewskiej 

  Polska myśl pedagogiki specjalnej wiąże się z osobą wspaniałej kobiety Marii 

Grzegorzewskiej. W swoich pracach ujmowała bardzo dokładnie studium nad 

                                                           
1
 http://pedagogika-specjalna.wyklady.org/wyklad/135_pojecie-pedagogiki-specjalnej.html 
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pedagogiką specjalną, podając jej cele i zadania. Ogólnie rzecz ujmując, celem 

pedagogiki specjalnej jest przywrócenie jednostce w jakikolwiek sposób 

upośledzonej możliwej do osiągnięcia normalności. Dokładnie podaje szereg 

obowiązków i odpowiedzialności pedagoga specjalnego wobec różnego rodzaju 

jednostek odchylonych, w celu ich rewalidacji. Wśród wspomnianych jednostek 

wymienia:  

 osoby z uszkodzeniami wzroku lub słuchu,  

 jednostki niesprawne motorycznie, 

 upośledzonych umysłowo, 

 chorych somatycznie, nerwowo czy psychicznie, 

 jednostki z zaburzeniami kontaktów ze społeczeństwem, 

 jednostki niedostosowane społecznie. 

W pedagogice specjalnej został również ujęty dział poświęcony wybitnym 

zdolnościom i rozwijaniu talentów. Ten, jakże ważny temat był w pracach pomijany a 

przecież praca z uczniem ze wspomnianymi potrzebami jest istotny. Należało 

określić co oznacza termin wybitnie uzdolniony oraz rozwój talentu, podać sposób 

diagnozy uczniów uzdolnionych oraz podać czynniki wspomagające i utrudniające 

rozwój talentów.   

  M. Grzegorzewska jako pierwsza w Polsce podjęła systematyczne badania nad 

zagadnieniami pedagogiki niepełnosprawnych, interesowała się problemami 

wszystkich subdyscyplin pedagogiki specjalnej. Jednak za najistotniejsze swoje 

osiągnięcia uważała prace związane z kształceniem nauczycieli. Niejednokrotnie 

podnosiła zagadnienia deontologii nauczycielskiej uznając, że powodzenie procesu 

dydaktyczno-wychowawczego jest uzależnione przede wszystkim od 

nauczyciela. Sama była osobowością charyzmatyczną, wzorcem etycznym dla wielu 

ludzi. 

C. W literaturze odnalazłam sformułowanie, że pedagogika specjalna jest 

pedagogiką trudną z wielu względów. Dla pedagogiki specjalnej celem najbardziej 

istotnym, wśród celów całej pedagogiki, jest przywracanie ludziom godności 

ludzkiej w różnych jej formach. To bardzo humanistyczny cel i jakże prosty a 
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zarazem oczywisty. Cel przywracania ludzkiej istocie sensu i celu życia oraz 

stanowienia o sobie oraz sposobu odbioru jej przez społeczeństwo.  

 

D. Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej można ująć w sześciu 

punktach:  

1) pomoc,  

2) opieka,  

3) edukacja,  

4) rehabilitacja,  

5) rewalidacja,  

6) resocjalizacja2. 

 

E. Na kształt założeń naukowo-badawczych i zastosowań praktyczno-społecznych 

pedagogiki specjalnej wpływa: 

 odrębność i specyfika osób, którymi się zajmuje,  

 hierarchia przyjmowanych celów, 

 charakter metod działania, 

 specjalne kompetencje nauczycieli i wychowawców, zgodnie z poglądami, 

że „w każdym człowieku jest coś pozytywnego” i „nie należy nikogo 

przekreślać” 3. 

 

F. Interdyscyplinarność pedagogiki specjalnej 2: 

Odwołanie się do interdyscyplinarności nie stanowi odchodzenia od scjentyzmu 

(naukowości), ale jest symptomem zastępowania doktrynalności pedagogiki 

systematycznej pluralizmem koncepcji alternatywnych zarówno w teorii, jak i praktyce 

edukacyjnej i rehabilitacyjnej. Wynika to z przekonania, że osoby niepełnosprawne są 

zdolne do wielokierunkowych działań, a granice ich osiągania nie są do końca znane 

i  możliwe do określenia. 

                                                           
2
 dr hab. prof. AP Jolanta Zielińska, Pedagogika specjalna - wiadomości ogólne, materiały z wykładu 

3
 M. Grzegorzewska, 1968 
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Zamieszczony slajd z wykładu pani J. Zielińskiej 2 dot. związków pedagogiki 

specjalnej z naukami niepedagogicznymi. 

G. Paradygmaty pedagogiki specjalnej (Obuchowska 1995): 

 biograficznego ujmowania niepełnosprawności w podejściu integracyjno-

społecznym i dynamicznym,  

 pozytywnego myślenia i życiowego ukierunkowania osoby 

niepełnosprawnej poprzez skupienie się na posiadanych i nie ujawnionych 

możliwościach, a nie deficytach, 

 autorewalidacji, indywidualnych działań adaptacyjnych i 

samorealizacyjnych, współwystępujących z metodami i strategiami 

zewnętrznymi,  

 pomocy pomagającemu, poprzez zastosowanie twórczych i poszukujących 

metod pracy nauczycieli, przezwyciężanie schematyzmu i rutyny,  

 podmiotowości w metodach oddziaływania, poprzez uwzględnienie metod i 

zasad hermeneutyki, 

 profilaktyki i integracji w rodzinie, 

 antystygmatyzacyjny, oparcie zasad pedagogicznego oddziaływania na 

normie funkcjonalnej, wynikającej z jednostkowych możliwości człowieka, 
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 pojęciowy, dostrzeganie względności i zmienności pojęć oraz wielości 

rozwiązań teoretycznych dotychczasowych  modeli praktyki edukacyjnej, 

 zignorowany, rzadko brany pod uwagę, gdyż  związany z życiem 

seksualnym niepełnosprawnych, 

 bytowy, egzystencjalny, związany z prawem aktywnego udziału w życiu 

społeczeństwa. 

 

II. Pojęcie deontologii 4 

Przedmiotem deontologii, która jest gałęzią nauk moralnych, są zagadnienia norm 

etycznych dla poszczególnych zawodów na tle norm moralnych.  

Deontologia jest dyscypliną młodą i jej tezy są oparte przede wszystkim na 

aksjologicznych twierdzeniach, a te na wiedzy i praktyce wybitnych pedagogów 

różnych epok i kultur. Twierdzenia deontologiczne są twierdzeniami dedukcyjnymi o 

wielkiej ogólności i jako takie są związane tylko z zasadniczymi „wymagalnikami” 

podstawowych zadań zawodów, które są warunkami efektywnej pracy członków 

danego zawodu i spełnieniem oczekiwań społeczeństwa. 

Deontologia wszystkich zawodów stwierdza, ze każdy zawód musi podporządkować 

się postulatom moralnym i uznanym społecznie wartościom, ale w poszczególnych 

zawodach zachodzą „pewne przemieszczenia akcentów, wysunięcie jednych 

dyrektyw na czoło z punktu widzenia specyfiki danego zawodu”. 

III. Etyka a pedagogika specjalna4. 

Etyka to najbliższa dziedzina filozoficzna pedagogice specjalnej. To nauka o 

moralności a zatem o tym, jak ludzie mają/powinni postępować oraz jakimi kryteriami 

w swoim postepowaniu powinni się kierować. 

Powiązania etyki i pedagogiki specjalnej4: 

1 

Na wszystkich prawie poziomach i we wszystkich formach upośledzeń  - prócz 

jednostek najgłębiej upośledzonych umysłowo – pedagogika specjalna musi 

kształtować w swych wychowankach wyobrażenia moralne, uczyć ich oceny 

                                                           
4
 Janina Doroszewska, Pedagogika specjalna, t.1, Ossolineum 1989 
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moralnej i włączać te utrwalone wyobrażenia w całokształt osobowości przez 

przyjęte przez jednostkę intelektualne uzasadnienie i emocjonalną akceptację. 

2 

Pedagog specjalny jako człowiek, który podjął akcję mająca charakter walki o 

czyjeś dobro, musi mieć ustaloną postawę moralną polegającą na „uczciwej 

akceptacji i zdecydowanej realizacji racjonalnie uargumentowanych tez 

normatywnych”, tez opartych na przeświadczeniu o sensie i potrzebie tej akcji 

przywracania jednostkom szczęścia, poczucia normalności, a społeczeństwu 

użytecznego lub przynajmniej nie obciążającego człowieka. 

3 

Pedagog specjalny jako rzecznik dobra ludzi upośledzonych i jako człowiek, 

któremu zależy na wartości moralnej swojego społeczeństwa, musi podjąć od 

strony teoretycznej i od strony praktycznego zastosowania problematykę 

moralnego stosunku ludzi zdrowych do odchylonych od normy. 

 

Pedagogika specjalnej a działy etyki: 

 etyka normatywna – zajmująca się normowaniem postepowań ludzkich, 

ich oceną i hierarchizacją celów godnych zabiegów ludzkich; 

 etologia – opis przyczynowy i wyjaśnianie zjawisk moralnych i tworzenie 

się charakteru, a więc zbliżonym do problematyki psychologicznej i 

socjologicznej; 

 metaetyka – zawierającą zagadnienia moralne jako problemy 

semantyczne, logiczne, gnozeologiczne i metodologiczne. 

 

IV. Cechy pedagoga specjalnego. 

Pojęcie "osobowości nauczyciela" zajmuje centralne miejsce w całym systemie 

pedagogicznym Marii Grzegorzewskiej. Zagadnienie to zostało dość dobrze opisane i 

scharakteryzowane w literaturze. Na łamach „Wychowawcy” pan Jacek Kulbaka 

podejmuje próbę krótkiej charakterystyki osoby pedagoga specjalnego na podstawie 

prac Grzegorzewskiej5. Oto jak dokonał krótkiej analizy przypadku. 

 Osobowość nauczyciela stanowiła dla Grzegorzewskiej "życiodajną 

krynicę ducha szkoły". Uważała ona, że pośród rozlicznych uwarunkowań 

                                                           
5
 http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2007/06-2007/08.htm 
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mających wpływ na pracę pedagogiczną, w tym na sukces dydaktyczny i 

satysfakcję osiąganą w zawodzie, priorytetowe znaczenie ma "postać duchowa 

nauczyciela i jego stosunek do grupy i jednostek" (M. Grzegorzewska, Wybór 

pism, s. 13). Przypominając poglądy Jana Władysława Dawida, przypominała, 

że "(...) w żadnym zawodzie człowiek nie ma tak wielkiego znaczenia jak w 

zawodzie nauczyciela". Przesłaniem pracy nauczycielskiej winna być "potrzeba 

doskonałości, poczucie odpowiedzialności i obowiązku, wewnętrzna 

prawdziwość, moralna odwaga i ponad tym wszystkim miłość dusz ludzkich" (M. 

Grzegorzewska, Wybór pism, s. 18).  

 Na łamach "Chowanny" w 1937 r. napisała: "(...) wbrew temu, co się 

dzisiaj spotyka, wychowawcą winien być jedynie człowiek głęboko miłujący 

swój zawód, człowiek z osobowością silną, rozumiejący całą doniosłość zadań 

leżących przed nim, człowiek dla którego rozwiązanie tych zadań staje się w 

pracy istotną i konieczną potrzebą życia" (Wybór pism, s. 7).    

W czasach, kiedy młode państwo polskie wznosiło swoją państwowość, mając 

w pamięci trudne lata rozbiorów, wykształcenie i wychowanie nowego pokolenia 

miało bezsprzecznie wartość fundamentalną. Grzegorzewska pisała, iż: "(...) od 

nauczyciela i od jego wartości, od jego siły moralnej, od wiary w celowość 

poczynań zależy ideowa treść i wartość życia społecznego, a co za tym idzie, 

siła państwa" (Wybór pism, s. 10).   

Dla Grzegorzewskiej osobowość jest "dziełem samokształcenia się w 

osiągnięciu pewnej spoistej, harmonijnej struktury duchowej (...) Jednostka 

buduje wewnętrznie siebie ciągle i wszędzie pod działaniem najrozmaitszych, 

nieuniknionych wpływów życia samego" (Wybór pism, s. 17). 

 Tylko nauczyciel etyczny, przyjazny i otwarty przygotowuje grunt pod 

samokształcenie wychowanka, budowę jego osobowości i kształtowanie się 

ucznia w wolności: "(...) w atmosferze ufności i szczerości (...) buduje się młody, 

nowy świat (wychowanka), odmienny od innych, czerpiący różne wartości z 

gleby, na której wyrasta i ze zjawisk, które go otaczają. W duchowym jak gdyby 

porozumieniu z nauczycielem, czerpiąc z niego moc i siłę, kształtuje się 

osobowość wychowanka (...). W przyszłości wychowanek taki, pracujący już 

samodzielnie, uniezależniony od dalszych wpływów wychowawcy bardzo 

często zachowuje w duszy postać moralną tego, który mu przewodniczył" 

(Wybór pism, s. 23). Maria Grzegorzewska stawia przed nauczycielem szereg 
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wymogów formalnych, z których najważniejsze dotyczą charakteru. Kariera 

nauczycielska w żadnym razie nie może być uwarunkowana jakimś 

przypadkiem. Poznając swoje predyspozycje i relacje, które zespalają nas z 

samym sobą i ze światem, musimy podjąć przemyślaną decyzję zanim 

wkroczymy w środowisko szkolne i świat dziecka: "Jeżeli chcesz wejść w 

szeregi nasze, walczyć o człowieka i jego wartości moralne - musisz być sam 

bogaty wewnętrznie i musisz po to bogactwo sięgać wszędzie i zawsze. Musisz 

je wszędzie umieć zobaczyć, znaleźć i czerpać dla siebie" (Listy..., s. 51). 

 Siła moralna nauczyciela, której źródłem jest szacunek i miłość do 

drugiego człowieka, ma zatem najważniejsze znaczenie w pracy 

pedagogicznej, gdyż: "bez tej siły przy najlepszych naukowych teoriach 

pedagogicznych wyniki pracy będą szablonowe, blade, bezduszne, jakby 

pozbawione dynamizmu w pracy doskonalenia budowy naszej przyszłości" 

(Listy..., s. 106).   

Nauczyciele stanowili i stanowią dziś wyjątkową grupę zawodową. 

Grzegorzewska obawiała się, że "wszelkie przejawy, gwałty jawne lub ukryte, 

wywieranie na człowieka presji w różnych dziedzinach życia (...) prowadzić 

mogą do najstraszniejszego w konsekwencjach swoich zjawiska w życiu 

społecznym - do zakłamania w pracy i do zakłamania w życiu". Jeżeli tak się 

dzieje, to często dochodzi do rzeczy najstraszniejszej w środowisku 

nauczycielskim - "śmierci moralnej" (Wybór pism, s. 25).   

W pracy dydaktycznej nauczyciela przestrzega przed "zarozumiałością 

fachową". Uważa, że nikt nie może i nie powinien być "zbyt pewny siebie i nie 

może pracować w odosobnieniu od innych", a celu pracy pedagogicznej nie 

mogą wyznaczać "stopnie i awanse". Jeżeli nauczyciel kieruje się wyłącznie 

motywami zarobkowymi, szybko stanie się "niewolnikiem swej pracy", a na 

dodatek pokona go rutyna i zniechęcenie (Listy..., s. 9).   

Powołanie nauczycielskie Maria Grzegorzewska przedstawia na przykładzie 

nauczycieli szkół specjalnych, którym warsztat pracy nigdy nie pozwala na 

wypoczynek i bierność, lecz wymaga od nich stałego poszukiwania, 

pomysłowości i przezwyciężania rutyny. 

 Nauczyciel winien być przede wszystkim "żywym człowiekiem, nie 

usztywnionym i nie zrutynizowanym, z postawą poszukująco-badawczą i 

twórczą w stosunku do każdego przypadku (...) nauczyciel wychowawca 
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powinien być nie tylko z życiem związany, ale powinien być w nurcie tego życia 

pogrążony" ("Kwartalnik Pedagogiczny", 1963, nr 2, s. 5). 

  Pojęcie osobowości podejmowali w swoich pracach różni pedagodzy, m.in. S. 

Baley, J.W.Dawid, Hessen, Kreutz i in. Wśród cech osobowościowych deontolodzy 

zgadzają się do cechy podstawowej – musi to być człowiek, który czuje do ludzi 

miłość, życzliwość, sympatię. Dawid używał sformułowania „miłości dusz” i obok 

miłości, niezbędnym warunkiem wpływu wychowawczego nauczyciela są jego 

dyspozycje: miłość dusz, skłonność do społecznego oddziaływania, zalety etyczne – 

potrzeba doskonałości, poczucie odpowiedzialności, obowiązkowości, wewnętrzna 

prawdziwość i moralna odwaga6.   

Do cech podanych przez Dawida Kreutz dodał: 

 położenie nacisku na skłonność do „społecznego oddziaływania” i jest ona 

ściśle powiązana z miłością; 

 „zdolność sugestywna”; 

 „urok indywidualności”; 

 wysubtelniony takt w kontaktach z ludźmi. 

Szuman konkluduje, że osobowość wychowawcy gra istotną rolę w procesie 

wychowawczym. Nauczyciel winien doskonalić swój styl swej osobowości, która jest 

na usługach pedagogicznego powołania7. 

V. Podsumowując pedagog specjalny winien: 

 być dobrym, 

 powinien pracować twórczo, 

 być tolerancyjny, 

 powinien poszukiwać nowych dróg,  

 odnajdować lepszych form pracy, 

 zbudować w sobie ład, spokój i harmonię, 

 posiadać siłę do walki, do przezwyciężania zła, łatwizny, rutyny, szarości, 

 wierzyć w  skuteczność swojej pracy, 

 być optymistą, 

                                                           
6
 Kreutz, Osobowość nauczyciela 

7
 Szuman, Talent pedagogiczny 
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 być prawdziwie życzliwy, 

 żywić głębokie zainteresowanie wychowankiem, 

 mieć zamiłowanie do pracy społecznej, 

 być sugestywny – umiejętnie wpływać na powierzone jednostki, 

 posiadać umiejętność wynajdowania w człowieku tego, co jest dobre 

choćby tylko w zalążku, bo to sprawia, że posiadamy siłę wpływania na 

wychowanka – poprzez uzyskanie jego zaufania. 

  M. Grzegorzewska pięknie porównała pedagogikę specjalną do posągu Nike z 

Samotraki. Rzeźba nie posiada rak, głowy a jednocześnie jest pełna piękna i 

harmonii a to wywołuje ogrom ludzkich wzruszeń. 


