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KATARZYNA  GABRY�

O warto�ciach terapeutycznych
w praktyce wychowawczej

pedagoga specjalnego

On therapeutic values in educational practice of a special needs teacher

Abstract: In work with children with special educational needs a teacher�s attitude
should give support and motivate pupils to struggle on. Equally important are empa-
thy and understanding of a child. Such an environment creates favourable conditions
for a pupil�s development in different areas.
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W pracy z dzieæmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych postawa
pedagoga terapeuty nabiera szczególnego znaczenia. Dzieci te, ze wzglêdu
na pewne ograniczenia, s³abo�ci, niemo¿no�ci, potrzebuj¹ troskliwego wspar-
cia i profesjonalnej pomocy w rozwoju. Postawa terapeutyczna pedagoga
powinna wyp³ywaæ z okre�lonego my�lenia o podopiecznym, my�lenia, któ-
rego centrum stanowi¹ warto�æ i dobro osoby ludzkiej. Przyjête aksjologicz-
ne priorytety nadaj¹ sens i cel oddzia³ywaniu wychowawczemu. Postawa
pedagoga � wyp³ywaj¹ca w sposób zasadniczy z uznawanych warto�ci �
nie jest dana w gotowej postaci. Wymaga cierpliwej pracy nad rozwijaniem
kompetencji interpersonalnych, wychowawczych i specjalistycznych. Trud
budowania w³a�ciwej postawy powinien prowadziæ do nasycenia relacji
z dzieckiem warto�ciami terapeutycznymi. Warto�ci te bêd¹ przedmiotem
podjêtej refleksji.

Podstawa aksjologiczna
oddzia³ywania wychowawczego

Koncepcj¹ w szczególny sposób eksponuj¹c¹ warto�æ samego cz³owieka
jako osoby i osobowo�ci jest propozycja personalistyczna. Warto przytoczyæ
� w kontek�cie podjêtego zagadnienia � kilka refleksji przedstawicieli per-
sonalistycznego my�lenia o osobach niepe³nosprawnych. Piêknie pisze Jean
Vanier: �Cz³owiek dla swojego rozwoju potrzebuje wody i chleba. Je¿eli nie
przyjmuje po¿ywienia, umiera. ̄ eby za� wzrastaæ duchowo, podobnie jak
ro�lina potrzebuje on s³oñca, wody, powietrza i ziemi�. Ale nadto: �Pokar-
mem jest wszystko to, co budzi z u�pienia istotê naszego bytu i stawia nam
j¹ przed oczy. Mo¿e nim byæ s³owo, lektura, spotkanie, wydarzenie, za³a-
manie, cierpienie, które ujawniaj¹ nam to, co najistotniejsze, i budz¹ ze
snu g³êbiê naszego serca, przywracaj¹c nadziejê� (Wo j c i e c h o w s k i, 2004,
s. 134). Oto �katalog warto�ci terapeutycznych� � tak rzec mo¿na. Dodaj-
my do niego jeszcze rado�æ, której miejsce jest niejako ukryte w pismach
J. Vaniera1.

Czes³aw Kosakowski � od wielu lat lansuj¹cy my�l osobow¹ w pedago-
gice specjalnej � wpisuje personalistyczne ujêcie w teoriê i praktykê rewa-
lidacji. Podmiotowo�æ czyni norm¹ postêpowania w tym¿e procesie, a szcze-
gólne jej znaczenie podkre�la w procesie autorewalidacji. �Autorewalidacja
to jedna z dróg w procesie rehabilitacji, to akcja dynamizowania, to pozy-

1 Opieram siê na interpretacji A. Wojciechowskiego.
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skiwanie osoby do pracy nad sob¹. W³¹czenie jej w ten proces. Przekaza-
nie, na miarê mo¿liwo�ci, odpowiedzialno�ci za siebie. Autorewalidacja to
równie¿ wzbudzanie aktywno�ci poznawczej, motywacji do poznawania
i zrozumienia rzeczywisto�ci� (K o s a k o w s k i, 2003, s. 36).

Dla Andrzeja Wojciechowskiego, artysty i twórcy Pracowni Rozwijania
Twórczo�ci Osób Niepe³nosprawnych w Toruniu, relacja terapeuta � pod-
opieczny jest relacj¹ osobow¹. Pisze o niej w ten sposób: �Staj¹ wobec siebie
co najmniej dwa byty osobowe � wolne i rozumne. Nawet gdyby który�
z nich by³ w sytuacji jakby s³abszej rozumno�ci � spowodowanej jakimi�
przyczynami� (Wo j c i e c h o w s k i, 2004, s. 7).

Tych kilka wybranych wypowiedzi � jak¿e ró¿norodnych, sformu³owa-
nych w odmiennej stylistyce � przybli¿a nas do precyzyjniejszego ujêcia
zasady podmiotowo�ci. Norm¹ postêpowania rewalidacyjnego � w my�l przy-
wo³anych ujêæ, które reprezentuj¹ wa¿ny g³os w pedagogice specjalnej �
jest zasada podmiotowo�ci. Oznacza ona, wed³ug Jerzego Stochmia³ka,
ujmowanie cz³owieka �jako niepowtarzalnej jednostki, wraz ze wszystkimi
jej mocnymi i s³abymi stronami, maj¹cej prawo do samorealizacji i rozwoju
w integracji z innymi lud�mi� (K o s a k o w s k i, 2003, s. 40). Implikacj¹
uznania wyj¹tkowo�ci cz³owieka jest stwarzanie mu mo¿liwo�ci rozwo-
jowych: dynamizowanie, sk³anianie do aktywno�ci i brania odpowiedzial-
no�ci za siebie i efekty w³asnych poczynañ.

Warto�ci terapeutyczne � drogi urzeczywistniania

Warto�ciami terapeutycznymi nazywam jako�ci tkwi¹ce w oddzia³ywa-
niu wychowawczo-terapeutycznym, które charakteryzuje siê nastêpuj¹cy-
mi cechami:
� sprzyja odreagowaniu napiêæ emocjonalnych,
� s³u¿y zaspokojeniu najwa¿niejszych potrzeb sfery psychicznej,
� dostarcza nowych do�wiadczeñ korekcyjnych przeciwstawnych do�wiad-

czeniom urazowym oraz do�wiadczeniom kompensacyjnym.
W�ród wielu ujêæ samego terminu �terapia pedagogiczna� oraz cech jej

przynale¿nych wybieram te, które � wydaje siê � najlepiej opisuj¹ relacjê
wychowawczo-terapeutyczn¹ pomiêdzy pedagogiem a dzieckiem o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych. Relacja ta stanowi przestrzeñ urzeczywist-
niania kilku wa¿nych dla rozwoju osoby ludzkiej warto�ci. Tym samym
staj¹ siê one w sytuacjach trudnych dla wychowanka warto�ciami tera-
peutycznymi. Oto najwa¿niejsze z nich: akceptacja i bezpieczeñstwo, obec-
no�æ i wsparcie, twórczo�æ i aktywno�æ. Do wyeksponowania i nazwania
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tych warto�ci przyczyni³y siê w znacznym stopniu rozmowy i zabawy pro-
jekcyjne prowadzone w�ród podopiecznych �wietlicy �rodowiskowej, która
jest miejscem wspierania ich rozwoju.

Akceptacja i bezpieczeñstwo

Poczucie akceptacji i bezpieczeñstwa jest wa¿nym wyznacznikiem kli-
matu wychowawczego (terapeutycznego) tworzonego przez wychowawcê.
Trzeba w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e klimat okre�lonego �rodowiska wycho-
wawczego wspó³tworz¹ wszyscy wychowawcy. Niebagatelna jest równie¿
kreatywna rola samych podopiecznych.

Ciekaw¹ definicjê klimatu psychologicznego podaje w swojej pracy Alek-
sandra Ewa Ga³a. Opieraj¹c siê na francuskim s³owniku psychologicznym,
klimatem nazywa �tkaninê wzajemnych relacji interpersonalnych, wp³y-
waj¹cych na samopoczucie i skuteczno�æ dzia³añ poszczególnych osób�
(G a ³ a, 1992, s. 57). Tak okre�lany jest najczê�ciej klimat �rodowiska ro-
dzinnego, wydaje siê jednak, ¿e przedstawione ujêcie mo¿na wykorzystaæ
w opisie klimatu tworzonego przez wychowawców. Bo o �rodzinno�æ� kli-
matu wszak chodzi.

W przytoczonej definicji istotne s¹ dwie sfery ¿ycia i funkcjonowania:
samopoczucie i skuteczno�æ dzia³añ osób tworz¹cych klimat. Pierwsza sfe-
ra zwi¹zana jest zaspokojeniem najwa¿niejszych potrzeb psychicznych
dzieci i doros³ych. Do prawid³owego rozwoju dzieci szczególnie wa¿ne s¹
potrzeby: bezpieczeñstwa, akceptacji, kontaktu emocjonalnego i przyna-
le¿no�ci. W oddzia³ywaniu terapeutycznym nale¿y podkre�liæ wagê zaspo-
kojenia potrzeby bezpieczeñstwa, jest ona fundamentalna i podstawowa.
�Poczucie bezpieczeñstwa jest chyba najwa¿niejszym elementem terapii
w pierwszej jej fazie lub kiedy dochodz¹ do grupy nowe osoby. Ci, którzy
wcze�niej doro�li w atmosferze akceptacji, potrafi¹ daæ to samo nowym oso-
bom wchodz¹cym w spo³eczno�æ� (K u j a w a, 2004, s. 73). I ja ujê³abym
w ten sposób znaczenie i si³ê oddzia³ywania poczucia bezpieczeñstwa
w klimacie terapeutycznym relacji wychowawca � dziecko wymagaj¹ce tro-
skliwego wsparcia. Poczucie akceptacji i bezpieczeñstwa daje dziecku si³ê
do podejmowania trudów zwi¹zanych z rozwojem. Piêknie istotê trudów
rozwojowych uj¹³ Janusz Korczak, daj¹c dziecku �prawo do tajemnic i wa-
hañ ciê¿kiej pracy wzrostu� (K o r c z a k, 1984, s. 78).

W wymiarze szerszym (spo³eczno�ciowym, wspólnotowym) � poczucie
bezpieczeñstwa sprawia, ¿e nowi podopieczni wchodz¹ do �rodowiska z uf-
no�ci¹ i szybko siê aklimatyzuj¹. Dobra, ciep³a relacja pedagog � wycho-
wanek zaspokaja ponadto potrzebê kontaktu emocjonalnego oraz przyna-
le¿no�ci. Istota potrzeby kontaktu emocjonalnego polega na obustronnej,
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bliskiej i trwa³ej, a przede wszystkim pozytywnej relacji dziecka z osobami
doros³ymi (M i c h a ³ o w s k i, 1998, s. 116). W realizacji potrzeby przyna-
le¿no�ci znacz¹ce s¹ procesy identyfikacji z osobami doros³ymi. Dobrze jest,
je¿eli wychowawca � terapeuta staje siê dla swojego podopiecznego osob¹
znacz¹c¹.

Gerald Corey � wspó³czesny psychoterapeuta � zastanawia siê nad tym,
jak sprawiæ, aby �terapeuta by³ jednocze�nie terapeutyczny, ¿eby by³ mo-
delem �wiadomego funkcjonowania i rozwoju dla swojego klienta� (C o r e y,
2005, s. 38). W�ród wymienianych przez autora cech i zalet osobistych te-
rapeuty znalaz³y siê: szacunek do siebie, otwarto�æ na zmiany, podejmowa-
nie decyzji zorientowanych na ¿ycie, szczero�æ i uczciwo�æ, umiejêtno�æ przy-
znawania siê do b³êdów, zaanga¿owanie w pracê i dostrzeganie rado�ci
z niej wynikaj¹cej, utrzymywanie zdrowych granic, zainteresowanie do-
brem innych, postawa szacunku, troski i zaufania wobec ludzi. Przedsta-
wione cechy powinny siê sk³adaæ na sylwetkê ka¿dego terapeuty. Trud bu-
dowania tej sylwetki nale¿y podj¹æ.

Druga sfera, na któr¹ wskazuje definicja klimatu psychologicznego, to
sfera skuteczno�ci dzia³ania, a co za tym idzie � wspó³dzia³ania. Dobre re-
lacje miêdzy cz³onkami danego �rodowiska wychowawczego sk³aniaj¹ do
wspó³pracy, a tak¿e do podejmowania dzia³añ s³u¿¹cych dobru wspólne-
mu. �Zadania zmuszaj¹ do w miarê samodzielnego szukania sposobów ich
spe³nienia, a ich pozytywne efekty daj¹ dziecku poczucie kompetencji, mocy
i zwiêkszaj¹ jego poczucie w³asnej warto�ci� (G a ³ a, 1992, s. 58). Ciep³y,
pe³en akceptacji i bezpieczeñstwa klimat relacji wychowawca � podopiecz-
ny sprzyja podejmowaniu przez dziecko trudów, tak bardzo potrzebnych
dla rozwoju. Wychowawca zdaje siê mówiæ do dziecka � �Jeste� dla mnie
wa¿ny�.

Obecno�æ i wsparcie

�Jestem tu i jestem dla ciebie� � taki komunikat kieruje do dziecka
wychowawca, zaznaczaj¹c swoj¹ OBECNO�Æ i gotowo�æ do niesienia
WSPARCIA. Te dwie warto�ci terapeutyczne przejawiaj¹ siê w s³owach
i czynach pedagoga, stwarzaj¹c wiê� terapeutyczn¹ pomiêdzy nim a pod-
opiecznym. Przedstawione w dalszej partii tekstu pogl¹dy wybranych psy-
chologów i terapeutów ³¹czy to, i¿ osobowo�ci, �cz³owieczeñstwu� terapeuty
przypisuj¹ pierwszorzêdne znaczenie.

Wspomniany ju¿ G. Corey pisze: �Najwa¿niejszym ze wszystkich in-
strumentów, jakimi dysponuje terapeuta, jest on sam jako osoba, a najsku-
teczniejsza technika to umiejêtno�æ modelowania rzeczywisto�ci i energii
¿yciowej� (C o r e y, 2005, s. 65). Jego zdaniem, wymiar ludzki jest najpotê¿-
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niejszym wyznacznikiem tego, jak bêdzie wygl¹daæ spotkanie terapeutycz-
ne. Wa¿ne jest równie¿ to, jakim warto�ciom terapeuta ho³duje i jaki ma to
wp³yw na proces terapeutyczny. �Chêæ ¿ycia w zgodzie z tym, czego uczy-
my, prezentowanie pozytywnych wzorców klientowi � to w³a�nie czyni
z nas osoby terapeutyczne� (C o r e y, 2005, s. 69). A ponadto dla postawy
terapeutycznej istotne s¹: wra¿liwo�æ, opiekuñczo�æ, dzia³anie w dobrej wie-
rze, uczciwo�æ i otwarto�æ.

Nale¿y w tym miejscu podkre�liæ, i¿ pogl¹dy G. Coreya pozostaj¹ pod
silnym wp³ywem psychologii egzystencjalnej. Pogl¹dy psychologów i tera-
peutów tej orientacji maj¹ w podjêtych rozwa¿aniach szczególne miejsce,
gdy¿ w³a�nie w nich uwidacznia siê pierwszoplanowa rola terapeutyczna
samej relacji z podopiecznym i cech osobowych terapeuty. �Relacja jest sama
w sobie wa¿na, poniewa¿ jako�æ spotkania w sytuacji terapeutycznej jest
bod�cem do pozytywnej zmiany� (C o r e y, 2005, s. 215).

Dla Irvina Yaloma podstawow¹ warto�ci¹ terapii indywidualnej jest to,
¿e mo¿na w niej do�wiadczyæ wsparcia. Oprócz wsparcia, w�ród istotnych
cech skutecznego terapeuty, wymienia siê empatiê oraz �towarzyszenie�.
Empatiê okre�la jako �widok z okna pacjenta�, id¹c nurtem wyznaczonym
przez Carla Rogersa. Relacjê terapeuta � pacjent opisuje jako �wspóln¹
podró¿, w której ma miejsce wzajemne zaufanie i wzajemne otwarcie siê na
siebie� (Ya l o m, 2003, s. 13�17).

W metaforze podró¿y, tak czêsto podejmowanej przez terapeutów ze
szko³y egzystencjalnej i humanistycznej, podkre�la siê konieczno�æ wej�cia
w �wiat uczuæ i prze¿yæ wspó³towarzysza podró¿y � dziecka czy te¿ osoby
doros³ej. Umiejêtno�æ empatyzowania z uczuciami dziecka wymagaj¹cego
wzmo¿onej troski to jedna z kluczowych kompetencji pedagoga specjalne-
go. Stanowi podstawê budowania relacji terapeutycznej, w której obecne
s¹ wsparcie i profesjonalna pomoc. Istot¹ wsparcia emocjonalnego jest prze-
kazywanie emocji podtrzymuj¹cych i uspokajaj¹cych, bêd¹cych przejawem
troski i pozytywnego ustosunkowania siê do osoby wspieranej. Zachowa-
nia wspieraj¹ce � nale¿y podkre�liæ � maj¹ te¿ na celu stworzenie poczucia
przynale¿no�ci, opieki i podwy¿szania samooceny.

Na relacjê terapeuta � dziecko mo¿na równie¿ spojrzeæ z perspektywy
zaproponowanej przez Martina Bubera. Ten wybitny przedstawiciel filo-
zofii i pedagogiki dialogu inspiruje równie¿ wspó³czesne szko³y terapeu-
tyczne. Dla M. Bubera relacja dialogowa jest czym� wiêcej ni¿ tylko spo-
sobem komunikacji miêdzyludzkiej. �Dialog jest raczej komuni¹, prawdzi-
w¹ wspólnot¹, istotno�ciowym porozumieniem, pewnym misterium ducho-
wym, a nie po prostu komunikacj¹� (B u b e r, 1991, s. 45). Terapeuci pod-
kre�laj¹, ¿e relacja zgodna z modelem Ja � Ty oznacza, i¿ istnieje bezpo-
�rednia, wzajemna i dziej¹ca siê �tu i teraz� interakcja (C o r e y, 2005,
s. 215). Dialog wychowawczy powinien prowadziæ do zrozumienia pod-
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opiecznego, do subtelnego wej�cia w jego �wiat. Ale i wychowawca nie po-
winien uciekaæ przed konfrontacj¹ z w³asnymi uczuciami. Jej �ród³em jest
w³a�nie spotkanie z drugim cz³owiekiem. Spotkanie ze s³abo�ci¹, niepe³no-
sprawno�ci¹, inno�ci¹ musi prowadziæ do g³êbokiej refleksji nad sob¹ i przyj-
rzenia siê swoim uczuciom. Dialog jest równie¿ � jak podkre�la Emmanuel
Levinas � spotkaniem z Innym, który nas zaprasza do wej�cia w jego po³o-
¿enie, stan duszy, my�li, uczuæ (L e v i n a s, 1991).

Klimat terapeutyczny doskonale opisuje Carl Rogers. Tworz¹ go przede
wszystkim trzy kluczowe atrybuty terapeuty: spójno�æ (szczero�æ i praw-
dziwo�æ), bezwarunkowe pozytywne spojrzenie (akceptacja i troska),
w³a�ciwe zrozumienie empatyczne (umiejêtno�æ g³êbokiego ogarniania
subiektywnego �wiata innej osoby). C. Rogers tak pisze o umiejêtno�ciach
terapeuty: �Je¿eli bêdê umia³ zapewniæ pewien typ relacji, to druga osoba
odkryje w sobie zdolno�æ do wykorzystania takiej relacji, by rosn¹æ ducho-
wo i zmieniaæ siê, wtedy nast¹pi rozwój osobowo�ci� (C o r e y, 2005, s. 242).
Autor zaznacza, i¿ zasada ta odnosi siê do wszystkich relacji interpersonal-
nych, nie tylko do kontaktu psychoterapeutycznego. Jest to uwaga zna-
cz¹ca dla naszych rozwa¿añ.

Równie cenna dla opisu relacji pedagog specjalny � dziecko jest cha-
rakterystyka empatii dokonana przez C. Rogersa. Uwa¿a on, ¿e empatia
jest sama w sobie czynnikiem uzdrawiaj¹cym. �Jest jednym z najskutecz-
niejszych aspektów terapii, poniewa¿ najbardziej przera¿onego klienta
wyzwala, utwierdza i przywraca do ludzkiej spo³eczno�ci. Je¿eli osoba mo¿e
byæ zrozumiana, to znaczy, ¿e jest dla niej miejsce� (cytujê za: T h o r n e,
2006, s. 65).

Rola empatii w relacji zwi¹zanej z niesieniem pomocy jest pierwszo-
planowa. Nie bez powodu umiejêtno�ci empatyczne staj¹ siê przedmiotem
badañ w pedagogice, a ich rozwijanie � wa¿nym celem wychowawczym
w kszta³ceniu przysz³ych pedagogów specjalnych (L e w i c k a, 2006) � wy-
daje siê jednak, ¿e ci¹gle niedocenianym w wystarczaj¹cym stopniu.

W humanistycznym podej�ciu C. Rogersa podkre�la siê inspiruj¹c¹ rolê
klimatu terapeutycznego. Wspomniane kluczowe cechy terapeuty tworz¹
klimat, w którym cz³owiek bêdzie mia³ si³y i motywacjê do pracy nad w³a-
snym rozwojem. W tym kontek�cie pojawia siê kategoria samorealizacji,
któr¹ autor definiuje jako �wrodzone d¹¿enie do rozwijania wszystkich swo-
ich mo¿liwo�ci s³u¿¹cych podtrzymaniu i wzmocnieniu w³asnego organi-
zmu� (R o g e r s, 1991, s. 31). Ka¿da osoba wykazuje takie d¹¿enie, u dziec-
ka o specjalnych potrzebach edukacyjnych d¹¿enie to mo¿e mieæ charakter
kompensacyjny i usprawniaj¹cy. Charakterystyka relacji wsparcia pozwo-
li³a wiêc na wy³onienie nastêpnych warto�ci terapeutycznych.
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Aktywno�æ i twórczo�æ

Warto�ci te nale¿y powi¹zaæ ze wspomnian¹ kategori¹ samorealizacji.
Wróæmy raz jeszcze do przytoczonego ujêcia zasady podmiotowo�ci, w któ-
rym ka¿da osoba ma prawo do samorealizacji2. Je�li tak, to zadaniem wy-
chowawców i terapeutów jest stwarzanie warunków do tego, aby ka¿de
dziecko realizowa³o siebie w czynach, dzia³aniu. To w³a�nie przez aktyw-
no�æ zaspokajana jest potrzeba samorealizacji. Swoj¹ podmiotowo�æ odczu-
wamy wtedy, gdy mamy poczucie sprawstwa, poczucie tego, i¿ dzia³aj¹c,
zmieniamy co� w rzeczywisto�ci (wewnêtrznej lub zewnêtrznej ) i zmiany
te maj¹ pozytywne znaczenie.

�Proponujê, aby� spróbowa³...� � taki terapeutyczny komunikat wycho-
wawcy zachêca dziecko do podjêcia aktywno�ci. W pracy z dzieæmi o okre-
�lonych deficytach wa¿ne s¹ propozycje zajêæ o charakterze kompensacyj-
nym. Mog¹ dotyczyæ ró¿nych dziedzin: artystycznej, intelektualnej, spor-
towej, praktyczno-u¿yteczno�ciowej. Szczególne zadanie spe³nia terapia
twórcza. W zale¿no�ci od potrzeb, wskazañ pedagogicznych i chêci dziec-
ka, pedagog mo¿e wykorzystywaæ ró¿ne jej formy � ekspresjê plastyczn¹,
bajkoterapiê, muzykoterapiê, choreoterapiê czy terapiê przez dramê (to tylko
najpopularniejsze formy). Daj¹ one �mo¿liwo�æ symbolicznego wyrazu trud-
nych prze¿yæ, do�wiadczeñ i emocji w bezpiecznych warunkach; obni¿aj¹
napiêcie i pozwalaj¹ nazwaæ problem. Terapia przez kontakt ze sztuk¹ za-
k³ada swoiste odreagowanie w samym procesie tworzenia, bez nastawienia
na efekt wytworu, który jednak¿e czêsto zaskakuje twórców� (G o d a w a,
2007, s. 171).

Dzieciom z zaburzeniami w zachowaniu i problemami natury emocjo-
nalnej bardzo pomocne mog¹ siê okazaæ zajêcia socjoterapeutyczne. Ta for-
ma wykracza ju¿ poza indywidualny kontakt wychowawca � wychowa-
nek, czêsto jest jego koniecznym uzupe³nieniem i wzmocnieniem. W in-
nych wypadkach socjoterapia pe³ni funkcjê wiod¹c¹. Przyjmuje siê, ¿e so-
cjoterapia jest �bezpo�redni¹ form¹ pomocy miêdzy psychoterapi¹ a trenin-
giem interpersonalnym, adresowan¹ zwykle do dzieci z k³opotliwymi za-
chowaniami, i przyjmuj¹c¹ postaæ ustrukturalizowanych spotkañ grupo-
wych, które s³u¿¹ realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwo-
jowych� (S a w i c k a, 2004, s. 7). Zajêcia te pozwalaj¹ na: odreagowanie
napiêæ emocjonalnych, wzmocnienie poczucia w³asnej warto�ci, aktywne
zdobywanie nowych umiejêtno�ci psychologicznych, poznanie zagadnieñ,
które pozwol¹ dziecku lepiej funkcjonowaæ w �rodowisku rodzinnym
i rówie�niczym.

2 Cytowane ujêcie J. Stochmia³ka.
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Komunikat: �Proponujê, aby� spróbowa³...� niesie z sob¹ istotne prze-
s³anie. Pedagog zachêca dziecko do ukierunkowanej aktywno�ci, motywu-
je przez pokazywanie celu i sensu dzia³añ, ale nie stosuje przymusu. Pro-
ponowana forma aktywno�ci musi byæ dla dziecka �ród³em pozytywnych
do�wiadczeñ, wzmacniaæ wiarê we w³asne si³y i mo¿liwo�ci, dawaæ rado�æ.
To wa¿ny kontekst terapeutyczny.

Zakoñczenie � o rozwoju i rado�ci s³ów kilka

�Jednym z najlepszych �róde³ pokrzepienia jest poczucie, ¿e cz³owiek
wzrasta i posuwa siê naprzód. Je¿eli przekonuje siê, ¿e jest jedynie staty-
stycznym numerem, ogarnia go zniechêcenie. Potrzebuje »pasterza czy
przyjaciela«, który by potwierdzi³, ¿e postêpuje naprzód� (cytujê za: Wo j -
c i e c h o w s k i, 2004, s. 137). S³owa J. Vaniera oddaj¹ g³êbok¹ prawdê re-
lacji wychowawczej � wspieraj¹cej i motywuj¹cej dziecko do rozwoju.

Rozwój wychowanka jest owocem d³ugotrwa³ych, systematycznych,
intensywnych oddzia³ywañ pedagogicznych i wytê¿onej pracy samego za-
interesowanego. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
wymaga dodatkowo okre�lonych zdolno�ci i umiejêtno�ci wychowawczych,
cierpliwo�ci, wytrwa³o�ci, odporno�ci psychicznej. Jest wiêc ROZWÓJ war-
to�ci¹ terapeutyczn¹ wieñcz¹c¹ ca³y cykl oddzia³ywañ wychowawczo-tera-
peutycznych.

Poczucie w³asnego rozwoju (na miarê indywidualnych mo¿liwo�ci) jest
bardzo pomocne w budowaniu w³a�ciwej, pozytywnej samooceny. A jest
ona warunkiem powodzenia w budowaniu relacji z lud�mi i funkcjonowa-
niu w ¿yciu spo³ecznym.

W tym kontek�cie szczególnego znaczenia nabiera zachêta, by pe-
dagog specjalny by³ �pasterzem i przyjacielem� wskazuj¹cym kierunek
i wspieraj¹cym rozwój. A rozwój daje rado�æ! � jak g³osi tytu³ cennej ksi¹¿-
ki Jacka Kielina (K i e l i n, 2002). Radosny akcent... To chyba dobre zakoñ-
czenie rozwa¿añ o terapeutycznych warto�ciach.
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