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Sprawozdanie z miedzynarodowej konferencji naukowo-szkoleniowej

nt. Nowatorskie rozwiazania metodyczne w rehabilitacji dzieci i mlodziezy (Poznan, 20-22

listopada 1997 r.)

W dniach 20-22 listopada 1997roku w Poznaniu odbyla sie miedzynarodowa

konferencja naukowo-szkoleniowa poswiecona now�torskim rozwiazaniom meto-
dycznym stosowanym w rehabilitacji dzieci i mlodziezy niepelnosprawnej. Orga-

nizatorami konferencji byly: Zaklad Pedagogiki Specjalnej i Zaklad Psychopatologii

Dziecka Wydzialu Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu oraz Centralny Osro-

dek Metodyczny Studiów Nauczycielskich Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Kra-

kowie oraz Zarzad Glówny Towarzystwa Walki z Kalectwem (Warszawa-Konin-

Mielnica).

W konferencji wzieli udzial Iiajwybitniejsi psycholodzy i pedagodzy z licza-

cych sie osrodków akademickich w kraju (Bydgoszczy, Gdanska, Krakowa, Po-

znania, Warszawy, Wroclawia, Zielonej Góry, Olsztyna, Kielc, Rzeszowa) oraz z

zagranicy (Niemiec, Litwy, Szwecji, Ukrainy), a takze specjalisci z poradni psy-

chologiczno-pedagogicznych oraz wykladowcy i studenci UAM w Poznaniu.

Otwarcia obrad dokonal Prorektor UAM oraz Dziekan Wydzialu Studiów Edu-

kacyjnych. Organizator konferencji pro£. dr hab. Wladyslaw Dykcik, w swym wy-

stapieniu wyrazil przekonanie, iz niedostatki zarówno w badaniach psychopedago-

gicznych, jak i w rozwiazaniach metodycznych stanowia jedna z przyczyn orga-

nizowania konferencji, której celem jest poszukiwanie odpowiedzi na niezwykle

aktualne problemy w zakresie indywidualnych i grupowych metod rehabilitacyjnych

dzieci niepelnosprawnych, które czekaja na efektywniejsze wykorzystanie naszych

propozyCJI.

Cykl wystapien merytorycznych rozpoczela prof. I. Obuchowska, nakreslajac

zakres problematyki bedacej przedmiotem konferencji poprzez omówienie no-

watorskich rozwiazan organizacyjnych i programowych w rehabilitacji indywidu-

alnej oraz grupowej integracji dzieci niepelnosprawnych. W swym wystapieniu

podkreslala kierunki oddzialywan rehabilitacyjnych, które przede wszystkim musza

zapewnic dzieciom ochrone i mozliwosc radzenia sobie z trudnosciami wynikaja-

cymi z powodu niepelnosprawnosci. Kontynuacje refleksji nad modelami i meto-

dami wychowania i rehabilitacji dzieci niepelnosprawnych stanowil referat pro£.
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B. Kaji, w którym autorka przedstawila psychopedagogiczne podloze wyboru metod

rehabilitacji. a takze znaczenie terapii w tym zakresie. Z referatem tym korespon-

dowaly inne wystapienia, w których autorzy zastanawiali sie nad skutecznoscia

metod psychopedagogicznych (np. metody Dobrego Startu) w pracy z tymi dziecmi

(prof. M. Bogdanowicz), metody harcerskiej (dr med. P. Janaszek) oraz metody

stymulacji glebiej uposledzonych umyslowo (prof. W. Bloemers z Niemiec).

Kolejnym mówca byl prof. R Ossowsk�, który w referacie zatytulowanym:
"Miejsce diagnozy psychologicznej w strategii rehabilitacyjnej" wskazal na zna-

czenie stosowania diagnozy sytuacyjnej jako waznego elementu w okreslaniu ade-

kwatnych rozwiazan w procesie rehabilitacji osób niepelnosprawych, podkreslajac

przy tym role ich podmiotowo�ci w tym procesie.

Druga czesc konferencji odbyla sie w dwóch sekcjach:

Pierwszej sekcji m.: "Integracja w edukacji i rehabilitacji niepelnosprawnych",

której przewodniczyl prof. R. Koscielak, drugiej sekcji nt.: "Indywidualizacja

w rehabilitacji osób niepelnosprawnych", której przewodniczyl prof. R. Os-

sowski.

Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej sekcji przedstawiono referaty, dotyczace

glównie stanu ksztalcenia integracyjnego oraz programów wychowawczo-terapeu-

tycznych niezbednych dla skutecznej rehabilitacji dzieci i mlodziezy niepelnospraw-

nej w warunkach nauczania integracyjnego i indywidualnego. Z duzym zaintere-

sowaniem wysluchano wystapienia prof. S. Kowalika, w którym odwolujac sie do

pracy klasyków psychologii (W. Wund, I. Pawlow) wskazal na niezbednosc uwzgled-

nienia psychofizjologicznych cech dzieci niepelnosprawnych w procesie rehabili-

tacji, a takze na zastosowanie w badaniach i diagnozie podobnych metod. Nastepnie

uczestnicy konferencji obejrzeli autorskie filmy o metodach rehabilitacji stosowa-

nych w Niemczech, Szwecji i w Polsce.

Drugi dzien konferencji rozpoczal sie od obrad plenarnych, którym przewod-

niczyla prof. I. Obuchowska. Jako pierwszy wystapil prof. R. Koscielak z referatem

dotyczacym psychospolecznych uwarunkowan nauczania i wychowania integracyj-

nego na przykladzie dzieci uposledzonych umyslowo. Po dokonaniu teoretycznej

analizy podstawowych pojec i aspektów integracji, autor przedstawil wyniki badan

wlasnych dotyczacych wplywu pozytywnej roli srodowiska w efektywnej rehabi-

litacji w warunkach integracji. Kolejnym mówca byla prof. A. Maciarz, która po-

swiecila swe wystapienie psychologicznym wyznacznikom spolecznej integracji
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dzieci przewlekle chorych, uwzgledniajac podstawowe aspekty skutecznej rehabi-

litacji, takie jak np. relacja psychoemocjonalna miedzy dziecmi pelnosprawnymi i

niepelnosprawnymi - z jednej strony, oraz oddzialywania rehabilitacyjne, które

maja byc ukierunkowane na rozwijanie i wzmacnianie wartosci dzieci niepelno-

sprawnych, a takze - odpowiednie uwarunkcwania pedagogiczne - z drugiej strony.

Podsumowujac te wystapienia, prof. I. Obuchowska wskazala na fakt, iz nie-

watpliwie naj skuteczniejsza metoda dla rehabilitacji niepelnosprawnych jest inte-

gracja, ale równiez wazne jest, aby w rodzinie i w spoleczellstwie nie zostali oni

wyizolowani, nawet gdy sa wychowywani w warunkach segregacji, potwierdzajac

teze o elastycznosci paradygmatu integracji jako celu i sposobu rehabilitacji.

Z faktem tym korespondowaly inne wystapienia, w których autorzy referatów oma-

wiali zagadnienia o podmiotowych aspektach procesu rehabilitacji i roli wspólczes-

nej technologii w ksztalceniu i wychowaniu niepelnosprawnych (np. internet).

Druga czesc drugiego dnia konferencji zostala zrealizowana w dwóch sekcjach

tematycznych: sekcja pierwsza: "Nowatorskie metody i formy w integracji róznych

kategorii dzieci niepelnosprawnych" (przewodniczyli: dr P. Janaszek i prof. B. Aou-

il), sekcja druga: ,.Indywidualna pomoc w wychowaniu i nauczaniu w domu i

szkole" (przewodniczyli: prof. J. Wyczesany i prof. C. Kosakowski).

W wystapieniach omówione zostaly, po pierwsze. metodyczne dylematy wy-

korzystania technik programów komputerowych. psychoruchowych. psychoaktywne

metody i mozliwosci wczesnej rehabilitacji róznych kategorii dzieci niepelnospraw-

nych w warunkach nauczania integracyjnego, po drugie, strategie i perspektywy

stymulowania indywidualnego nauczania dzieci niepelnosprawnych w domach, szpi-
talach i sanatoriach.

W trzecim dniu konferencja byla kontynuowana w dwóch sekcjach proble-

mowych. w których zostaly zaprezentowane przez autorów doniesienia z praktyki

rehabilitacji indywidualnej i integracyjnej oraz doswiadczenia zwiazane z realizacja

konkretnych metod i programów wspomagania nauczycieli dzieci niepelnospraw-

nych w klasach integracyjnych. Duzym zainteresowaniem cieszyly sie referaty o

sytuacji placówek nauczania integracyjnego, o problemach i sukcesach pracowni-

ków w rehabilitacji dzieci zarówno w nauczniu indywidualnym, jak i integracyjnym.

Reasumujac, bylo to spotkanie potrzebne i owocne, i dalo mozliwosc wymiany

do�wiadczen miedzy teoretykami i praktykami psychologii klinicznej i pedagogiki

specjalnej. Trudne zagadnienie wychowania i rehabilitacji dzieci niepelnosprawnych
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w warunkach indywidualnego i integracyjnego nauczania ukazano z wielu stron i

z róznego punktu widzenia, pokazujac przy tym pewne rozwiazania mozliwe do

zastosowania w badaniach i praktyce rehabilitacyjnej.

Konferencja zostala wysoko oceniona przez uczestników. Towarzyszyla jej

twórcza atmosfera i radosc ze spotkania, która umozliwiala specjalistom i zaintere-

sowanym wymiane doswiadczen i pogladów. Pozostalo teraz cierpliwie czekac na

wydanie materialów pokonferencyjnych, które stana sie niewatpliwie znaczaca po-

zycja, wnoszaca do dotychczasowej literatury fachowej wiele cennych, poznaw-

czych i praktycznych wniosków oraz spostrzezen.

Bassam Aouil


