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Streszczenie 

Celem artykułu jest pokazanie, że na jakość podejmowanych przez różne osoby względem dziecka działań rehabilitacyjnych 
wpływają nie tylko ich kompetencje osobiste i profesjonalne. Podstawowym czynnikiem determinującym sposób 
postępowania, stosowane metody pracy, w tym metody wzmacniania osiągnięć dziecka i sposoby przekazywania informacji 
zwrotnych są przekonania dorosłego (specjalisty, opiekuna). Przekonania te kształtują się na podstawie osobistych 
doświadczeń, obserwacji zachowania innych ludzi,  wiedzy potocznej i wiedzy naukowej, opinii osób uznawanych za 
autorytety oraz refleksji nad doświadczeniami i własną wiedzą. Wyróżnić można trzy typy przekonań dotyczących natury 
ludzkiej i rozwoju człowieka, jakie mogą występować u osób rehabilitujących dzieci z zaburzeniami rozwoju. Pierwszy typ 
wiąże się z założeniem, że dziecko jest bierne i poddaje się zewnętrznym oddziaływaniom, jak bryłka gliny rzeźbiarzowi. 
Drugi typ przekonań wiąże się z założeniem, że rozwój i zachowanie dziecka są determinowane czynnikami wewnętrznymi, 
związanymi z dojrzewaniem organizmu, szczególnie jego układu nerwowego. Trzeci typ przekonań opiera się na założeniu, 
iż dziecko jest aktywnym uczestnikiem działań rehabilitacyjnych i potrafi kształtować środowisko swego rozwoju. To trzecie 
podejście powoduje, iż dziecko jest traktowane w procesie rehabilitacji podmiotowo. 
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Abstract 

The aim of the article is to show that the quality of rehabilitation process directed towards children which is undertaken by 
various persons is influenced not only by their personal and professional competences. The primary factors determining the 
conduct, the methods applied, including the methods of reinforcing the child’s achievements and the ways of providing 
feedback are the beliefs of the adults (specialists, caregivers). These beliefs are formed on the basis of their personal 
experiences, observations of the behaviour of others, both common sense and scientific knowledge, opinions of people 
regarded as authorities, and reflecting on experiences and personal knowledge. Three types of beliefs concerning human 
nature and development which may characterize the rehabilitators of children with developmental disorders can be identified. 
The first type is founded on the assumption that child is passive and submits to external influences just like a lump of clay 
which is moulded by a sculptor. The second type is based on the premise that the development and the behaviour of a child 
are determined by internal factors connected with the maturation of the organism, especially the nervous system. Finally, the 
third type of beliefs is based on the conviction that children are active participants of rehabilitative actions and that they are 
able to shape the environment of their development. It is the latter approach which allows children to be treated as subjects 
in the rehabilitation process. 
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1. Wprowadzenie 

Sytuacja, gdy dziecko doświadcza zaburzeń w procesie rozwoju jest sytuacją chronicznie 

trudną (Ziółkowska, 2009) nie tylko dla niego, ale także dla opiekujących się nim i wychowujących je 

bliskich osób, także dla całego otoczenia, w jakim żyje ono i jego rodzina. Trudność tej sytuacji jest 

często potęgowana przez konieczność włączenia do procesu leczenia dziecka wielu różnych 

specjalistów, szczególnie wtedy, gdy niejasne są przyczyny zaburzeń i niemożliwe jest postawienie 

jednoznacznej diagnozy, co w konsekwencji powoduje, iż trudno precyzyjnie i szybko ustalić optymalny 

tok postępowania z dzieckiem tak w zakresie leczenia krótko- i długofalowego i rehabilitacji, jak i 

codziennej nad nim opieki czy kształcenia w domu i poza nim w różnych instytucjach.  

Dziecko z zaburzeniami rozwojowymi doświadcza wielu trudności w swym codziennym 

funkcjonowaniu, ale często ma także różne specyficzne, indywidualne (por. Obuchowski, 1983)  

potrzeby, wynikające z charakteru zaburzenia. Potrzeby te kształtują się w wielu codziennych 

sytuacjach, gdy dziecko doświadcza niemożności zaspokajania potrzeb typowych, charakterystycznych 

dla jego rówieśników czy ludzi w różnym wieku. Ponadto, gdy rozpoczyna swą edukację w instytucji – w 

przedszkolu czy szkole – i jest porównywane przez dorosłych (rodziców i nauczycieli) z rówieśnikami 

bądź samo się z nimi porównuje w różnych obszarach swej aktywności - okazuje się, iż często ma także 

specyficzne, związane z istotą zaburzenia, jakiego doświadcza  potrzeby edukacyjne.  

Nauczyciele i inni specjaliści włączeni przez rodzinę w proces wspomagania rozwoju dziecka i 

w proces rehabilitacji muszą te specyficzne potrzeby rozpoznać i uwzględniać w swoich planach 

działania nie tylko dlatego, iż wtedy większe będą postępy dziecka. Chodzi o to, że nastawienie na 

indywidualność dziecka i jego potrzeby oraz na specyficzność bądź nawet wyjątkowość jego sytuacji 

psychologicznej pozwala na lepsze dopasowanie metod pracy z nim do jego poziomu gotowości do 

zmiany i rodzaju motywacji, a to jest podstawa sukcesu – tak dziecka, jak i dorosłych (por. Klapow, 

Pruitt, Epping-Jordan, 1997). 

Celem tego artykułu jest pokazanie, że na jakość podejmowanych przez różne osoby względem 

dziecka działań wpływają nie tylko ich kompetencje osobiste i profesjonalne. Podstawowym czynnikiem 

determinującym sposób postępowania, stosowane metody pracy, w tym metody wzmacniania osiągnięć 
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dziecka i sposoby przekazywania mu koniecznych w wielu sytuacjach negatywnych informacji 

zwrotnych są przekonania osoby pomagającej. 

Przekonania te z jednej strony mają charakter ogólny i dotyczą wizji świata społecznego, natury 

człowieka i jego możliwości kształtowania swego otoczenia. Z drugiej strony przekonania te dotyczą 

tego, jak widzimy swoje miejsce w świecie i własne możliwości oddziaływania nań. W tym drugim 

przypadku chodzi przede wszystkim o poczucie możliwości kontrolowania tego, co się dzieje wokół i 

wpływania na bieg zdarzeń oraz o poczucie własnej skuteczności. Wszystkie te przekonania są ze sobą 

powiązane i tworzą pewien bardziej czy mniej spójny system (Skarżyńska, 2009). Przekonania pełnią 

rolę filtru, przez który „przepuszczane” są wszystkie nasze doświadczenia, są „swoistą soczewką, przez 

którą patrzymy na świat, staramy się go zrozumieć, ocenić, planować przyszłość, wyznaczać ważne 

cele. Jeżeli tak, to przekonania są jednym z najważniejszych czynników kształtujących życie jednostek, 

grup społecznych i całych społeczeństw” (Cisłak, Henne, Skarżyńska, 2009, s. 13).   

Zachowanie każdego człowieka pełni dwie kluczowe, fundamentalne funkcje (Lewicki, 1969): 

osobistą i społeczną. Pierwsza odnosi się do zaspokajania swoich potrzeb, druga do spełniania 

oczekiwań otoczenia i postępowania zgodnie z przyjętymi w tym otoczeniu normami i standardami. 

Jeżeli i jedno i drugie jest spełnione powiemy, że zachowania są adaptacyjne. Natomiast w przypadku 

zaspokojenia swoich potrzeb, ale niespełnienia wymagań otoczenia związanych np. z pełnionymi rolami 

społecznymi, codziennymi obowiązkami czy zlecanymi zadaniami, bądź odwrotnie – wypełniania tych 

wymagań, ale kosztem zaspokojenia swoich potrzeb powiemy, że zachowania są nieadaptacyjne.  

Zatem równowaga funkcji osobistej i społecznej zachowania jest ważnym wskaźnikiem jego 

adaptacyjności. Drugim wskaźnikiem jest zgodność zachowania z posiadanym systemem przekonań: 

ogólnych - dotyczących świata, innych ludzi i natury człowieka oraz osobistych - dotyczących swojej roli 

w świecie i możliwości wpływania na to, co się dzieje wokół. Można zatem powiedzieć, iż posiadane 

przez nas różne co do treści i o różnym poziomie ogólności, ale wzajemnie powiązane ze sobą 

przekonania tworzą złożony i wielopiętrowy system poznawczo – motywacyjno – afektywny, który 

reguluje nasze postępowanie i odpowiada za to, jak spostrzegamy świat, innych i siebie, jak ich i siebie 

oceniamy, jakie znaczenie nadajemy swoim różnym doświadczeniom i wreszcie, jak planujemy swoje 

działania oraz jak te plany realizujemy (Łaguna, 2010, s. 81). 

W wielkim skrócie ową zależność o charakterze przyczynowo-skutkowym między posiadanym 

systemem przekonań a zachowaniem – przy założeniu, że człowiek działa racjonalnie i że ważnym 

wyznacznikiem tej racjonalności jest wewnętrzna, najczęściej nieuświadamiana, spójność między 

przekonaniami i poglądami a odczuciami i postępowaniem - można ująć w postaci maksymy: „jak 

myślisz - tak mówisz i tak działasz”. 
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2. Pomoc profesjonalna i nieprofesjonalna oraz bezpośrednia i pośrednia 

Pomoc o charakterze terapeutycznym, rehabilitacyjnym czy edukacyjnym może mieć różnych 

adresatów, różną treść i być realizowana przez osoby posiadające różne przygotowanie do jej 

udzielania. O pomocy profesjonalnej mówimy w przypadku, gdy udzielają jej osoby posiadające 

kompetencje pozwalające na trafne rozpoznanie problemu (kompetencje diagnostyczne) i 

zaplanowanie, zrealizowanie oraz poddanie krytycznej ocenie programu działań, którego efektem jest 

bądź jedynie rozwiązanie problemu (np. usunięcie źródła lub odsunięcie osoby od źródła zachowań 

problemowych) i/bądź poradzenie sobie z jego skutkami bliższymi i dalszymi, a także wyeliminowanie 

lub ograniczenie wpływu inicjujących i utrwalających go czynników (Sęk, Brzezińska, 2010, s. 736). 

Profesjonalizm polega więc na szerokim i wieloaspektowym spojrzeniu na problem, tj. obejmującym 

analizę genezy problemu, różnych jego przejawów oraz przede wszystkim odkrycie mechanizmów 

odpowiedzialnych za jego dynamikę. 

Pomoc nieprofesjonalna koncentruje się natomiast na rozwiązywaniu aktualnie 

doświadczanego problemu i zmniejszaniu odczuwanych dolegliwości, jest więc działaniem doraźnym. Z 

powodu braku osadzenia działań nieprofesjonalisty w dziedzinie rehabilitacji  (rodziców, rodzeństwa, 

sąsiadów, nauczyciela, pracownika socjalnego, pielęgniarki, wolontariuszy, asystentów osoby 

niepełnosprawnej) w szerszym kontekście teoretycznym albo z powodu nieumiejętności skorzystania z 

owego teoretycznego zaplecza, dostępnego bezpośrednio lub za pośrednictwem Internetu, 

proponowane rozwiązania dotyczą tego, co dzieje się tu i teraz. Nie odnoszą się one ani do przyczyn 

problemu, ani nie analizują dynamiki jego ujawnienia się, ani też nie podejmują kwestii jego możliwych 

do przewidzenia bliższych i dalszych konsekwencji. Warto tu podkreślić, iż pomoc świadczona przez 

specjalistów może być nieprofesjonalna, a pomoc świadczona przez nie-specjalistów w sensie 

formalnym – jak najbardziej profesjonalna w podanym tu znaczeniu, tj. ujęcia jednocześnie istoty 

problemy, jego genezy i możliwych konsekwencji. 

Zarówno pomoc profesjonalna, jak i nieprofesjonalna ma różnych adresatów. Coraz częściej 

adresatami są grupy ludzi, instytucje czy społeczności, a nie tylko pojedyncze osoby.  Rozszerzanie się 

pomocy na nowych adresatów i pojawianie się nowych jej form ma cztery źródła. Są to: (1) wzrost 

zagrożeń cywilizacyjnych, komplikowanie się relacji między ludźmi i coraz trudniejsze warunki życia 

(por. Kazdin, 2009), (2) wzrost świadomości zdrowotnej i prawnej ludzi, co do tego, jaka i kiedy pomoc 

im się należy, (3) rozwój współpracy między naukami społecznymi i medycznymi oraz (4) coraz 

ściślejsze współdziałanie różnych służb publicznych i różnych specjalistów. 

Gdy szeroko zdefiniować „pomoc” mieszczą się w niej, po pierwsze, wszelkie działania 

podejmowane przez profesjonalistów: lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów, takich jak np. 
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pediatrów, geriatrów, psychiatrów i neurologów, psychologów, pracowników socjalnych, logopedów, 

rehabilitantów, pedagogów, strażaków, policję, ratowników medycznych. Po drugie, mieszczą się w niej 

działania spontaniczne „naturalnie” podejmowane przez nieprofesjonalistów czyli przez ludzi względem 

siebie wtedy, gdy ocenią jakąś sytuację jako zbyt trudną dla kogoś w danym wieku czy płci lub w 

określonych (nagłych, nieprzewidzianych) okolicznościach, np. w sytuacji wypadku drogowego, trudnej 

sytuacji materialnej rodziny, choroby któregoś z jej członków, awarii w miejscu pracy itp. Takimi 

osobami, które w sposób „naturalny” pomagają i od których takiej pomocy zwykle oczekujemy są 

rodzice, rodzeństwo, inni krewni, nauczyciele, koledzy szkolni, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, a w 

nagłych wypadkach (wypadki drogowe, katastrofy, kataklizmy) także przypadkowe osoby – 

obserwatorzy, świadkowie zdarzenia.  

Jak piszą H. Sęk i A. Brzezińska (2010, s. 737): „Pomoc, nie tylko psychologiczna, to system 

działań, które są nastawione wprost na rozwiązanie jakiegoś problemu – i taką pomoc nazywamy 

bezpośrednią bądź też są nastawione na czynniki wywołujące te problemy lub powodujące 

rozprzestrzenianie się ich skutków – i taką pomoc nazywamy pośrednią.”. Działania bezpośrednie 

kierowane są wprost na rozwiązanie problemu, natomiast działania pośrednie na te czynniki, które za 

powstanie i trwanie tego problemu są odpowiedzialne. Zatem działania pośrednie kierowane są bardzo 

często do tych samych adresatów, co pomoc bezpośrednia, ale w innym celu. Działania te mogą być 

nastawione na zmianę świadomości ludzi co do konsekwencji różnych zagrożeń, na dostarczanie 

wiedzy, na budzenie wrażliwości, wreszcie na zachęcanie do opanowywania różnych umiejętności. 

Istotą działań pośrednich nastawionych bardziej na otoczenie niż wprost na konkretne osoby jest 

wzmocnienie czynników działających pozytywnie i/lub osłabienie (a gdy to tylko możliwe 

wyeliminowanie) czynników działających negatywnie i w ten sposób tworzenie nowych, bo zmienionych 

na skutek udzielonej pomocy warunków dla funkcjonowania osób i grup (Brzezińska, 1999; por. de 

Vries, 1999, s. 134).  

Podstawowym kryterium pozwalającym na odróżnienie pomocy profesjonalnej od 

nieprofesjonalnej jest świadomość celów podejmowanego działania. Przy określaniu celu podstawową 

rolę odgrywa paradygmat, w ramach którego specjalista dokonuje diagnozy (tj. rozpoznaje problem i 

jego genezę oraz mechanizmy odpowiedzialne za jego dynamikę) oraz podejmuje decyzję co do 

kierunków i metod pomagania (por. Brzezińska, 1997). Cele te można podzielić na dwie grupy: (1) 

związane z szeroko pojmowanym zdrowiem - kondycją psychosomatyczną i relacjami społecznymi oraz 

(2) związane z procesem rozwoju rozpatrywanym w kontekście procesów socjalizacji i edukacji.  

W procesie rehabilitacji dziecka o zaburzonym rozwoju należy zatem brać uwagę problemy, 

jakich doświadcza dziecko bezpośrednio, jako ich skutku, ale też pośrednio jako skutku np. 

niewłaściwych postaw rodziców w procesie wychowania czy braku wiedzy otoczenia społecznego na 
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temat jego np. rzadkiej choroby uwarunkowanej genetycznie. Adresatami działań rehabilitanta muszą 

więc być osoby związane z dzieckiem. Oddziaływanie na nie to tworzenie sprzyjającego rozwojowi 

dziecka środowiska, optymalnie zaspokajającego jego potrzeby i właściwie „konsumującego” oraz 

utrwalającego efekty rehabilitacji, poprzez tworzenie rozmaitych okazji do transferu nowych 

umiejętności.  

3. Co wpływa na zachowanie osób dorosłych wobec dzieci? 

Każdy z nas, niezależnie od tego, jaką wiedzą dysponuje i czy jest profesjonalistą w jakimś 

obszarze czy nie, potrafi odpowiedzieć na pytania o to np.: czym różni się dziecko od osoby dorosłej; co 

powoduje, że się rozwija?; w jakich warunkach rozwija się lepiej, a w jakich gorzej?; jaki wpływ 

wywierają nań różne osoby?; dlaczego dzieci mające kontakt z rówieśnikami rozwijają się inaczej niż 

dzieci tych kontaktów pozbawione? Ale też większość z nas będzie miała kłopot z takimi np. pytaniami, 

jak: dlaczego we wczesnym okresie życia dziecka powinna się nim opiekować niewielka, ale stała liczba 

osób?; dlaczego młodzież podejmuje tyle ryzykownych dla swego zdrowia zachowań?; dlaczego tak 

trudno zmienić niektóre jawnie destrukcyjne czy autodestrukcyjne zachowania w okresie dorastania?; 

dlaczego w procesie budowania swojej tożsamości młodzież tak często „atakuje” najbliższych sobie i 

dotąd w pełni akceptowanych dorosłych?; dlaczego doświadczenia wczesnego okresu życia wywierają 

tak duży wpływ na funkcjonowanie w okresie dorosłości, ale nie u wszystkich ludzi? 

Pierwsza grupa pytań ma charakter bardziej ogólny i pewnie dlatego odpowiedź wydaje się 

prostsza i bardziej oczywista. Pytania z drugiej grupy wymagają namysłu, stąd na te pierwsze 

odpowiedzieć łatwiej, bo można odwołać się do swoich codziennych obserwacji, przeczytanych lektur o 

charakterze popularnym, porad w czasopismach, opinii innych ludzi czy – ogólniej – do wiedzy 

potocznej i tzw. zdrowego rozsądku. I mimo, iż nie zawsze odpowiedź będzie taka sama, jak ta, której 

udzieliłby specjalista – psycholog, pedagog czy lekarz to jednak do tej drugiej dość podobna. Pytania z 

drugiej grupy, natomiast,  wymagają od nas już nie tylko wiedzy, i to wiedzy stricte naukowej, ale także 

pewnych kompetencji poznawczych pozwalających na krytyczne ustosunkowanie się do wyników 

jednostkowych obserwacji, pojedynczych opinii czy nawet zdania eksperta. W tej drugiej sytuacji pytamy 

bowiem o coś , co nie jest bezpośrednio dostępne obserwacji. 

Skąd więc wiemy, to, co wiemy o tym, jak i dlaczego rozwijają się ludzie i jaka pomoc jest 

bardziej skuteczna wtedy, gdy doświadczają oni zakłóceń w procesie swego rozwoju?  Można wymienić 

trzy podstawowe źródła tej wiedzy (por. Ryc. 1.). 

(1) własne doświadczenia: są efektem podejmowanych działań, porównywania się z innymi ludźmi i 

porównywania ich między sobą oraz obserwacji tego, co dzieje się tu i teraz zestawianego z tym, 

co wydarzyło się kiedyś w naszym własnym życiu, gdy byliśmy dziećmi i nastolatkami oraz w życiu 



Brzezińska, A. I. (2010). Ukryta filozofia rehabilitacji dzieci z zaburzeniami rozwoju, Zeszyty Promocji 
Rehabilitacji: Problemy rehabilitacji kompleksowej w zaburzeniach rozwojowych, 5, 59-74. 

 

 6 

innych ludzi; wszystkie nasze doświadczenia, zarówno te dotyczące nas, jak i innych ludzi są 

podstawą kształtowania się naszych przekonań regulujących wszystkie nasze zachowania i te 

profesjonalne i te codzienne, 

(2) wiedza potoczna i wiedza naukowa: informacje zdobyte samodzielnie lub uzyskane od innych 

ludzi, drogą bezpośrednią poprzez fizyczny kontakt i komunikację lub drogą pośrednią – 

zapośredniczoną przez pismo (książki naukowe i popularno-naukowe, poradniki, encyklopedie, 

materiały w Internecie, gazety i czasopisma, ulotki itd.), 

(3) refleksja nad doświadczeniem osobistym, nad wynikami porównań społecznych, nad przebiegiem 

i efektami własnych działań oraz nad zdobytą różnymi drogami wiedzą tak potoczną, jak i 

naukową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. R. Schaffer (2005) wyłania dwa podejścia – obiektywne i subiektywne - związane z 

poszukiwaniem odpowiedzi pytanie o to, skąd wiemy to, co wiemy o rozwoju i funkcjonowaniu 

człowieka. Podejście subiektywne oznacza, po pierwsze,  korzystanie z wiedzy intuicyjnej, własnych 

przeczuć i przypuszczeń, ale jest to także kierowanie się swoimi uprzedzeniami. Po drugie, jest to 

korzystanie z własnych osobistych doświadczeń i obserwacji innych ludzi w różnych sytuacjach. Co 

ciekawe, do podejścia subiektywnego zalicza także – po trzecie - korzystanie z opinii ekspertów, osób 

uznanych za autorytety w świecie naukowym i przytacza liczne przykłady tego, jak bardzo nierzetelne 

bywają ich opinie, mimo iż często opierają się na wynikach badań naukowych. Charakterystyczne, z 

kolei, dla podejścia obiektywnego jest krytyczne korzystanie z teorii naukowych, świadomość ich 

zmienności, a więc i ostrożność w interpretowaniu zjawisk na ich podstawie oraz wykorzystywaniu 

wyników badań naukowych. 

ZACHOWANIE 

SYSTEM PRZEKONAŃ 

REFLEKSJA 

DOŚWIADCZENIE PRZEKAZ SPOŁECZNY 

Doświadczenie  
osobiste 

Doświadczenie  
zawodowe 

Wiedza 
naukowa 

Wiedza 
potoczna 

Ryc. 1. Czynniki determinujące zachowanie 
Źródło: opracowanie Anna I. Brzezińska 



Brzezińska, A. I. (2010). Ukryta filozofia rehabilitacji dzieci z zaburzeniami rozwoju, Zeszyty Promocji 
Rehabilitacji: Problemy rehabilitacji kompleksowej w zaburzeniach rozwojowych, 5, 59-74. 

 

 7 

Zatem obserwacje, własne doświadczenie, doświadczenia innych ludzi, obiegowe opinie, nawet 

opinie osób uznawanych za autorytety oraz wiedza potoczna to dobre źródło hipotez, wskazówek, ale 

dopiero rzetelna wiedza naukowa, wynikająca z krytycznie analizowanych z jednej strony koncepcji 

teoretycznych, wyjaśniających, a nie tylko opisujących proces rozwoju i mechanizmy funkcjonowania 

człowieka, a z drugiej z przeprowadzonych zgodnie z regułami metodologicznymi badań może być 

podstawą do formułowania odpowiedzi o większym zakresie ogólności niż tzw. „dobra rada” i „święta 

prawda” czy prosta intuicja. 

Zatem nasze odpowiedzi na pytania o to, jak rozwija się człowiek i jak funkcjonuje 

uwarunkowane są „prywatnymi” teoriami odnośnie natury ludzkiej i jej rozwoju. Wiedzę tę, której w 

znacznym stopniu nie jesteśmy świadomi, tak, jak nie jesteśmy świadomi jej pochodzenia określa się 

mianem „wiedzy ukrytej” czy „milczącej” (tacit, implicit knowledge). Także specjaliści zajmujący się 

pomocą w przypadku zaburzeń procesu rozwoju taką ukrytą wiedzę mają i posługują się nią w procesie 

stawiania i weryfikowania hipotez diagnostycznych oraz budowania programu działania np. 

rehabilitacyjnego oraz oceny jego skuteczności.  

To, jakie są nasze przekonania na temat rozwoju i funkcjonowania człowieka uwarunkowane 

jest, po pierwsze, wieloma czynnikami społeczno - kulturowymi, co powoduje, iż ludzie wychowani w 

podobnym kręgu kulturowym, w podobnych czasach historycznych, żyjący w podobnie 

zorganizowanych i funkcjonujących społecznościach i rodzinach będą podzielali podobne wartości i w 

konsekwencji podobny punkt widzenia odnośnie do rozwoju człowieka, podziału życia na dzieciństwo, 

dorastanie i dorosłość, kompetencje przypisywane i oczekiwane od ludzi w różnym wieku.  

Po drugie, to, jak myślimy o rozwoju człowieka uwarunkowane jest naszą osobistą historią 

życia, także wiedzą potoczną i naukową gromadzoną w toku życia. To z kolei będzie powodowało, iż 

możemy się różnić - i z pewnością w wielu obszarach się różnimy -  sposobami ujmowania rozwoju czyli 

tego, jak odpowiadamy na pytania o to, ku czemu rozwój zmierza, jak się toczy, co odróżnia osobę 

rozwijającą się prawidłowo od tej, której rozwój biegnie linią krętą i trudną. Warto więc zastanowić się 

nad tym, jakie są nasze osobiste zasoby i skąd się wzięły, jaką mają historię oraz czy i jak bardzo 

„zanurzeni” czy wręcz uwikłani czy spętani jesteśmy swą osobistą historią życia. 

Po trzecie, to, jak myślimy o rozwoju człowieka w znacznym stopniu decyduje o tym, jakie są 

nasze aspiracje i preferencje, jakich dokonujemy wyborów w różnych sytuacjach, jak działamy, jak 

reagujemy na sukcesy i niepowodzenia, jak oceniamy innych ludzi, także o tym, jakie działania 

podejmujemy jako rodzice, opiekunowie, czy nauczyciele.  

Mówiąc inaczej, całe nasze osobiste doświadczenie ma wpływ na to, jaką ukrytą koncepcją 

rozwoju się posługujemy i jak działamy, gdy naszym celem jest wspomaganie rozwoju innych ludzi. 



Brzezińska, A. I. (2010). Ukryta filozofia rehabilitacji dzieci z zaburzeniami rozwoju, Zeszyty Promocji 
Rehabilitacji: Problemy rehabilitacji kompleksowej w zaburzeniach rozwojowych, 5, 59-74. 

 

 8 

4. Pola działania specjalisty  

Proces rehabilitacji, niezależnie od charakteru problemu, kierowany jest zawsze do osoby w 

określonym wieku i płci. „Wiek” oznacza nie tylko to, ile ktoś ma lat, ale przede wszystkim to, kim jest w 

sensie psychologicznym – dzieckiem, dorastającym czy dorosłym. Każde społeczeństwo kieruje 

odmienne wymagania do osób w różnym wieku i oczekuje od nich opanowania innych kompetencji. 

Zatem każdy kolejny okres życia od wczesnego dzieciństwa po późną dorosłość związany jest z 

opanowywaniem odmiennych kompetencji z jednej strony oraz z ich wykorzystywaniem do 

rozwiązywania różnych zadań z drugiej (Brzezińska, 2007). 

W kolejnych okresach życia inne są też relacje osoby z jej otoczeniem społecznym. Dziecko w 

porównaniu do adolescenta czy osoby dorosłej funkcjonuje w innych grupach społecznych, korzysta z 

innych instytucji, na czym innym polega jego aktywność w lokalnej społeczności. To oznacza, iż 

specjalista udzielający pomocy musi dysponować wiedzą odnośnie do tego, kto jest dla dziecka osobą 

znaczącą, kto daje mu podstawowe poczucie bezpieczeństwa, kto pełni rolę autorytetu, jakie są jego 

kontakty z rówieśnikami, z kim się porównuje, w jakich grupach funkcjonuje i które z nich stanowią dla 

niego podstawowy układ  odniesienia. Szczególnie istotne zmiany w relacjach społecznych zachodzą w 

okresie wczesnego dzieciństwa i w wieku przedszkolnym, a więc wtedy, gdy dziecko buduje zręby swej 

fizycznej i psychicznej niezależności od innych ludzi (Brzezińska, Appelt, Ziółkowska, 2010, s. 228-229). 

Tab. 1. pokazuje najbardziej istotne pola wymagające pomocy i wsparcia ze strony specjalistów. 

Dotyczą one głównie otoczenia dziecka i stanowią przedmiot ich oddziaływań pośrednich. 

Tab. 1. Podstawowe problemy okresu dzieciństwa i dorastania jako pola oddziaływań specjalisty 

Etap  
i lata życia 

Problemy, jakie należy uwzględniać planując działania pomocowe 

Okres prenatalny  
i perinatalny 

Przed narodzinami 
dziecka  

i pierwszy miesiąc 
życia 

• jakość związku rodziców, ich wzajemnych relacji  

• dopasowanie oddziaływań rodziców do potrzeb dziecka  

• jakość relacji przywiązania dziecko - rodzice 

• system komunikacji w rodzinie i kompetencje rodzicielskie 

• społeczna sieć wsparcia dla rodziny 

• filozofia wychowania i wizja edukacji własnego dziecka 

• radzenie sobie w typowych trudnych dla rodziców sytuacjach 

• wiedza o źródłach pomocy specjalistycznej w przypadku pojawiania się problemów nietypowych  

Wiek niemowlęcy  
i poniemowlęcy 
1 – 3 rok życia 

• wspomaganie rozwoju dzieci z grup ryzyka takich, jak: obarczenie wadą genetyczną, przedwczesny 
poród, niska waga urodzeniowa, dzieci matek młodocianych, także nieletnich, dzieci matek 
uzależnionych od alkoholu i narkotyków, nosicielek wirusa HIV/AIDS, dzieci rodziców bezrobotnych, 
wychowujących je w środowisku wykluczonym czy marginalizowanym, dziedziczącym biedę 

• formy wspomagania rozwoju rodziców: treningi twórczości, grupy rozwijające zainteresowania 
rodziców, grupy zabawowe 

• grupy wymiany doświadczeń i grupy wsparcia dla rodziców 

• aktywizacja lokalnych grup samopomocy  

• pomoc dla specjalistów – tworzenie zespołów interdyscyplinarnych 

Wiek  • formy wspomagania rozwoju dzieci z różnymi ograniczeniami sprawności: rozwijanie zdolności, 
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przedszkolny 
3 – 6/7 rok życia 

 

kształtowanie tzw. umiejętności życiowych, treningi radzenia sobie w sytuacjach nietypowych 

• formy wspomagania rozwoju rodziców: treningi twórczości, grupy rozwijające zainteresowania 
rodziców, grupy zabawowe, grupy wymiany doświadczeń – niwelowanie efektu mentalnej 
generalizacji niepełnosprawności np. ruchowej na funkcjonowanie poznawcze czy społeczne 
dziecka 

• pomoc dla nauczycieli w konstruowaniu i ewaluacji ofert optymalizujących rozwój dzieci - 
niwelowanie efektu mentalnej generalizacji niepełnosprawności, osłabianie negatywnego efektu 
halo 

Wiek  
 szkolny 

6/7 – 10/12 lat 

• aktualizacja wiedzy nauczycieli i rodziców o rozwoju dziecka 

• szkolenia dla nauczycieli - z uwagi z jednej strony  na coraz większe zróżnicowanie poziomu 
rozwoju dzieci, a z drugiej coraz większą liczbę dzieci dobrze zaznajomionych z komputerami i 
internetem: konstruowanie ofert edukacyjnych uwzględniających nowe technologie informacyjne i 
bardziej zindywidualizowanych, e-learning w samokształceniu 

• tworzenie pakietów materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb dzieci o zróżnicowanym 
tempie rozwoju i różnej harmonijności rozwoju 

• pomoc w rozwiązywaniu trudności w początkowej nauce czytania i w kształtowaniu tzw. bazowych 
szkolnych umiejętności w związku z: nadmiarem kultury obrazkowej w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym, zanikiem czytelnictwa wśród dorosłych (brak wzorców dla dziecka), łatwym 
dostępem do programów komputerowych i Internetu, wycofywaniem się dzieci w sytuacji, gdy 
trzeba pokonywać przeszkody i wytrwale ćwiczyć 

Wiek szkolny  
i wczesna faza 
dorastania 

10/12 -15/16 lat 

• spotkania z rodzicami: wiedza o nowych źródłach trudności wychowawczych i trudności w uczeniu 
się dziecka w związku z procesami dojrzewania 

• szkolenia nauczycieli: osobiste przekonania i świadomość własnej filozofii edukacji, wiedza o 
nowych źródłach trudności wychowawczych i trudności w uczeniu się, nowa metodyka kształcenia 
w większym niż dotąd stopniu wykorzystująca nowoczesne technologie informacyjne 

• warsztaty dla nastolatków: radzenie sobie z typowymi trudnościami wieku dojrzewania 

Późna faza 
dorastania 
16 - 19/25 lat 

• warsztaty dla nastolatków: rozwijanie kompetencji związanych z poszukiwaniem pracy – dorywczej 
lub stałej 

• spotkania indywidualne z nastolatkami i młodymi dorosłymi: pomoc w rozwiązywaniu problemów 
indywidualnych – szkolnych, zawodowych,  także osobistych 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Brzezińska, Appelt, Ziółkowska, 2010, s. 139-140 

5. Przekonania dotyczące siebie jako specjalisty  

Doświadczenie zawodowe, liczne obserwacje zachowań ludzi w codziennych sytuacjach, a 

także wiedza pochodząca z literatury naukowej i popularno-naukowej oraz wiedza potoczna to wszystko 

źródła kształtowania się przekonań o samym sobie jako o specjaliście w jakimś zakresie. Te 

przekonania, związane ze swoim funkcjonowaniem zawodowym są częścią szerszego systemu 

przekonań – o świecie w ogóle i o innych ludziach (por. Łaguna, 2010). Zatem to, jak będziemy siebie 

spostrzegać i jaki będzie nasz styl profesjonalnego działania w dużym stopniu zależy od systemu 

wszystkich naszych przekonań. 

Analiza podstawowych paradygmatów psychologicznych i zawartych w nich psychologicznych 

koncepcji człowieka (por. np.: Oleś, Drat-Ruszczak, 2010) pozwala na wyodrębnienie trzech 

podstawowych typów przekonań o sobie jako o specjaliście – por. Ryc. 2. Osią konstrukcyjną jest 

sposób spostrzegania (a) siebie jako specjalisty, (b) dziecka oraz (c) zachodzącej między nim a nami 

relacji. 
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Przedstawione na Ryc. 2 trzy różne podejścia do pomagania dziecku przez specjalistę to trzy 

różne systemy przekonań i związane z nimi trzy odmienne style działania. Pierwsze podejście czyli 

relacja wyrażona metaforą  „rzeźbiarz – bryłka gliny” określa się mianem modelu transmisji (Kohlberg, 

Mayer, 1993). Dominującą pozycję zajmuje tu specjalista. Po dokonaniu diagnozy opracowuje on 

program oddziaływania, który konsekwentnie krok po kroku realizuje. Wszystkie stosowane przez niego 

metody pracy z dzieckiem i jego środowiskiem, sposoby wzmacniania pozytywnych i wygaszania 

nieprawidłowych zachowań, organizacja czasu, aranżacja przestrzeni i umożliwianie dziecku kontaktu z 

różnymi obiektami (przedmioty, ludzie, zwierzęta) – to wszystko ma służyć osiąganiu założonych celów. 

Podstawowym jest tutaj pojęcie skuteczności. W tym modelu stosunkowo łatwo jest monitorować proces 

rehabilitacji. Dobrze opracowany program, dzielący cały proces na kolejne etapy i kroki, pozwala na 

ustalenie listy wskaźników, które należy obserwować czy w inny sposób zbierać o nich informacje, by 

orzec, czy zakładane cele są realizowane i w jakim stopniu. Krocząca ewaluacja (monitoring) pozwala 

na szybkie wprowadzanie korekt do programu działania, tym samym zwiększając prawdopodobieństwo 

osiągnięcia wszystkich założonych celów. 

Drugie podejście, wyrażane metaforą „ogrodnik – roślina” określane jest mianem podejścia 

romantycznego, indywidualistycznego (Kohlberg, Mayer, 1993). Tutaj dominującą pozycję zajmuje 

rehabilitowane dziecko – jego potrzeby, zainteresowania, ale też aktualny nastrój i preferencje. 

Zadaniem rehabilitanta jest uważne obserwowanie dziecka oraz elastyczne modyfikowanie 

przygotowanego w zarysie programu i dostosowywanie go do zmieniających się jego potrzeb i nastroju. 

Obraz siebie  
jako specjalisty - 
rehabilitanta 

Obraz dziecka  
jako osoby 

rehabilitowanej 

Obraz relacji 
specjalista – 
rehabilitowane 

dziecko 

„RZEŹBIARZ” 
„BRYŁKA 
GLINY” 

„OGRODNIK” „ROŚLINA” 

„ TŁUMACZ” „ODKRYWCA” 

Cel: skuteczność działania 
Metoda: jasny program „krok po kroku”, 
dominująca pozycja specjalisty, 

• postępowanie „przed dzieckiem” 

Cel: dobre samopoczucie dziecka 
Metoda: obserwacja, monitorowanie, 
towarzyszenie dziecku, troska, opieka  

• postępowanie „za dzieckiem” 

Cel: rozwój dziecka doświadczającego 
problemu  
Metoda: współdziałanie z dzieckiem 

• postępowanie „razem z dzieckiem” 

Rodzaj interakcji i kontaktu 
uważanego za „czynnik leczący” 

Ryc. 2. Przekonania specjalisty a podejście do udzielania pomocy 
Źródło:  opracowanie własne 
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Program ma tutaj raczej charakter pewnego drogowskazu, jest bowiem nieustannie modyfikowany i 

korygowany. Trudno jest ustalić twarde, obiektywne wskaźniki postępów dziecka. Cała sytuacja jest 

bardzo zmienna, dynamiczna. Warunkiem powodzenia jest tutaj częsty, raczej ciągły i bardzo dobry 

kontakt obu osób, oparty na wzajemnym zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. 

Trzecie podejście, określone jako relacja dorosłego w roli „tłumacza” z dzieckiem – „odkrywcą i 

poszukiwaczem” - zakłada podmiotowe traktowanie dziecka. Oznacza to nie tylko dobry kontakt obu 

osób, ale także przyjęcie przez dorosłego postawy otwartości i umiejętności rozmawiania, w tym 

negocjowania z dzieckiem celów działania i metod ich osiągania. Rehabilitant ma przygotowany 

program w wyniku wstępnej diagnozy, opracowuje wskaźniki realizacji założonych celów, jest jednak 

bardzo elastyczny w doborze środków ich realizacji.  

W przypadku pierwszego podejścia – transmisyjnego – program działania sztywno i z góry 

określa zarówno cele, jak i środki ich realizacji, w przypadku podejścia drugiego – romantyczno-

indywidualistycznego – i cele i środki ich realizacji są elastyczne, dobierane stosownie do danej sytuacji 

i nastroju dziecka. W przypadku trzeciego podejścia, określanego jako progresywno-rozwojowe 

(Kohlberg, Mayer, 1993) cele są określone, natomiast specjalista ma swobodę doboru odpowiednich do 

danej sytuacji środków ich realizacji. 

Warto w tym miejscu zastanowić się nad ogólniejszym problemem – strategią udzielania 

pomocy. L. Barič (1991; por. także: Barič, 1992, 1993) wyróżnił strategię „od problemu do ludzi” i 

strategię „od ludzi do problemu”. Podejście transmisyjne i romantyczno-indywidualistyczne, jako 

przedmiotowo traktujące dziecko, odpowiadają strategii pierwszej, natomiast podejście progresywno-

rozwojowe, podmiotowe -  strategii drugiej.  

Pierwsza strategia – „od problemu do ludzi” - charakterystyczna dla udzielania pomocy z punktu 

widzenia możliwości i właściwości otoczenia (podejście transmisyjne) oraz możliwości i właściwości 

osoby (podejście indywidualno-romantyczne) polega na tym, iż to specjalista sam lub we współpracy z 

innymi specjalistami rozpoznaje problem, ze względu na który pomoc powinna zostać udzielona. Zatem 

przeprowadza dokładne rozpoznanie problemu, opracowuje program jego rozwiązania i albo sam albo 

przy pomocy innych specjalistów realizuje go i ocenia jego skutki. Jest to sytuacja, w której adresat 

pomocy zostaje zdefiniowany jako jej bierny odbiorca i wykonawca zaplanowanych działań.  

Druga strategia czyli „od ludzi do problemu” (podejście progresywno-rozwojowe) zakłada 

współpracę wszystkich stron, tzn. udzielającego pomocy specjalisty i wspierających go innych 

specjalistów z jednej strony oraz dziecka i jego bliskich z drugiej i to w ciągu trwania wszystkich etapów 

procesu pomagania – od jego początku w postaci postawienia wstępnego rozpoznania aż po końcową 

ewaluację jego konsekwencji. Tab. 2. prezentuje najważniejsze różnice między obiema strategiami, 

zwracając jednocześnie uwagę na ich mocne i słabe strony. 



Brzezińska, A. I. (2010). Ukryta filozofia rehabilitacji dzieci z zaburzeniami rozwoju, Zeszyty Promocji 
Rehabilitacji: Problemy rehabilitacji kompleksowej w zaburzeniach rozwojowych, 5, 59-74. 

 

 12 

Tab. 2. Dwie strategie pomagania wg koncepcji  L. Bariča 

Kategorie 
analizy 

Strategia I:  
”od problemu do ludzi” 

Strategia II:  
”od ludzi do problemu” 

rola 
specjalisty  
w systemie 
społecznym 

� ludzie sami rozwiązują swoje “typowe” problemy  

� w przypadku problemów “nietypowych” udają się 
sami lub są kierowani do specjalisty 

� ludzie sami rozwiązują swoje problemy „typowe” i 
„nietypowe”  

� są wspierani przez innych ludzi – nauczycieli, 
krewnych, różnego typu specjalistów 

misja 
działalności 
specjalisty  
w systemie 
społecznym 

� wyposażanie ludzi w kompetencje niezbędne do 
trafnego rozpoznawania problemów „typowych” i 
„nietypowych”  

� zachęcanie do korzystania z pomocy 
specjalistów 

� rozwijanie kompetencji ludzi, niezbędnych do 
trafnego rozpoznawania i rozwiązywania swoich 
problemów 

� wzmacnianie ich poczucia kompetencji 

cele 
działalności 
specjalisty 

� dostarczenie ludziom wiedzy w formie wykładów, 
pogadanek, ulotek, kampanii społecznych 

� kształtowanie u ludzi podstawowych umiejętności 
protodiagnostycznych 

� kształtowanie u ludzi podstawowych kompetencji 
pomagania 

� diagnoza psychologiczna problemów 
“nietypowych” 

� formułowanie zaleceń  

� konstruowanie ofert działań pomocnych 

� realizacja programów pomocy dla “przypadków 
nietypowych” 

 

� umożliwianie ludziom samodzielnego zdobycia 
wiedzy - w formie warsztatów, zajęć treningowych, 
wspierania działalności grup 
samokształceniowych 

� uruchamianie tzw. tutoringu rówieśniczego 
(uczenia się „od siebie”) 

� kształtowanie bazowych umiejętności 
diagnostycznych i kompetencji związanych z 
budowaniem projektów własnego działania i ich 
ewaluacji 

� diagnoza psychologiczna problemów 
“nietypowych” – wspierająca / uzupełniająca 
protodiagnozy nieprofesjonalistów 

� konsultacje przy budowie, realizacji i ewaluacji 
programów pomocy 

� pomoc w animowaniu środowiska społecznego – 
rodzinnego, rówieśniczego, szkolnego, 
zawodowego, lokalnego 

strategia 
działania 

� specjalista sam rozpoznaje problem lub korzysta 
z konsultacji innych specjalistów 

� prezentuje ludziom wyniki swego rozpoznania 
oraz daje wskazówki dotyczące  rozwiązania 
problemu 

� sam realizuje opracowane przez siebie programy 
lub zleca to innym specjalistom 

� sam dokonuje ewaluacji skuteczności 
zastosowanych form pomocy lub zleca to innym 
specjalistom 

� specjalista ma kontakt z ludźmi, których dotyczy 
problem  i akceptuje (ewentualnie modyfikuje) 
dokonane przez nich rozpoznanie problemu 
(protodiagnoza) 

� prezentuje ludziom swoje rozpoznanie problemu 

� wspólnie z nimi dochodzi do ostatecznej diagnozy 
(jest to diagnoza „interakcyjna”) 

� wspólnie opracowują zasady programu 
krótkotrwałej interwencji bądź długofalowej 
pomocy 

� wspólnie opracowują kryteria ewaluacji 

mocne strony 

� szybkość stawiania diagnozy (szybkie 
rozpoznawanie problemu) 

� oszczędność czasu specjalisty 

� szanse rozwiązania problemów większej liczby 
osób 

 

� wielostronne ujmowanie problemu  

� wzmacnianie odpowiedzialności ludzi za to, jakie 
są konsekwencje ich działań w stosunku do 
innych ludzi 

� uruchomienie tendencji do samodzielnego 
poszukiwania rozwiązań napotykanych 
problemów i aktywnego szukania pomocy u 
niespecjalistów i specjalistów 
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� upodmiotowienie ludzi 

� odciążenie specjalisty od rozwiązywania 
indywidualnych problemów na rzecz poszukiwania 
rozwiązań systemowych 

słabe 
 strony 

 

� atrybucja wewnętrzna czyli jednostronne 
ujmowanie problemu na płaszczyźnie 
intrapersonalnej (problem „tkwi” w dziecku)  

� zdjęcie odpowiedzialności z dorosłych za to, jakie 
są konsekwencje ich działań w stosunku do 
dziecka (“specjalista czuwa”) 

� uruchomienie tendencji do delegowania coraz 
większej liczby problemów do specjalisty  

� uprzedmiotawianie dorosłych (stają się 
„narzędziami” realizacji programu specjalisty) 

� przeciążenie specjalisty pracą diagnostyczną, 
interwencyjną i realizacją projektów 
długofalowych (“specjalistów jest zbyt mało w 
stosunku do potrzeb”) 

� konieczność budowania i wzmacniania społecznej 
sieci wsparcia dla swych działań 

� przeciążenie pracą  w instytucjach i środowiskach 
mało zaangażowanych lub przyzwyczajonych do 
modelu „od problemu do ludzi” 

� ryzyko przeciążenia przy braku wsparcia osób 
kluczowych w danej organizacji czy społeczności 
lokalnej 

Źródło: zmodyfikowana Tab. 20.5 ze s. 704-706 z pracy:  Brzezińska, A. (2005). Jak skutecznie wspomagać rozwój? W: A. I. 
Brzezińska (red.), Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 683-708). Gdańsk: Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne. 

6. Podsumowanie 

Jakość funkcjonowania zawodowego z pewnością zależy od poziomu opanowanych 

kompetencji zawodowych – wiedzy i różnych umiejętności, a także od doświadczenia zawodowego. Im 

to doświadczenie jest większe i bardziej zróżnicowane tym łatwiej specjaliście dokonywać trafnych 

diagnoz i łatwiej budować kolejne projekty udzielania pomocy. Jedną z ważniejszych kompetencji 

osobistych, ułatwiających realizację zadań zawodowych jest ciekawość, otwartość na nowe 

doświadczenia i elastyczność w planowaniu działań. Te cechy jednak zależą w dużym stopniu od tego, 

jakim systemem przekonań dysponuje dana osoba i jaka w konsekwencji jest jej orientacja temporalna 

(Brzezińska, Kaczan, Rycielska, 2010a, 2010b).  

Pozytywna wizja świata, optymizm, nadzieja, przekonanie, że można modyfikować swe 

otoczenie, że ma się wpływ na bieg zdarzeń czyli tzw. proaktywna orientacja życiowa będą sprzyjały 

kształtowaniu się filozofii progresywno-rozwojowej oraz planowaniu swych działań wg strategii „od ludzi 

do problemu”.  Z kolei wysoki poziom pesymizmu, brak zaufania do świata w ogóle i do ludzi, 

podejrzliwość oraz sztywność poznawcza będą leżały u podstaw dwóch przeciwstawnych podejść – 

transmisyjnego i romantyczno-idealistycznego oraz spójnej z nimi strategii działania „od problemu do 

ludzi”, której cechą charakterystyczną jest silnie spolaryzowana  pozycja specjalisty – albo dominująca 

w pierwszym przypadku, albo submisyjna w drugim. 

Wniosek byłby taki: nie można nagle zmienić systemu własnych przekonań, który kształtuje się 

od wczesnego dzieciństwa. Można jednak zmienić swój styl życia, zadbać o jakość kontaktów 



Brzezińska, A. I. (2010). Ukryta filozofia rehabilitacji dzieci z zaburzeniami rozwoju, Zeszyty Promocji 
Rehabilitacji: Problemy rehabilitacji kompleksowej w zaburzeniach rozwojowych, 5, 59-74. 

 

 14 

społecznych, zwiększyć różnorodność poznawczą w swoim otoczeniu, podjąć samokształcenie, 

wchodzić w relacje wymagające współdziałania. Tą drogą można zgromadzić nowe doświadczenia, na 

podstawie których system przekonań ulegnie ewolucji i będzie generował inny – bardziej elastyczny i 

otwarty na nowe doświadczenia, a więc bardziej adaptacyjny - styl działania. O ile oczywiście uznamy 

styl „od ludzi do problemu” za bardziej wartościowy i adaptacyjny od stylu „od problemu do ludzi”. 
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