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Problematyka ról społ ecznych, zawsze i w kaŻdym kręgu społ eczno-

kulturowym, był a przedmiotem zainteresowania wszystkich ś rodowisk

oś wiatowych, edukacyjnych, terapeutycznych osób wykluczonych społ ecznie

i stygmatyzowanych. W nie mniejszym stopniu zaangaŻowanie poznawazo-

intelektualne, profilal<tyczne, rehabilitacyjne, medyczne, resocjalizacyjne tym

obszarem anaIiz wykazywali przedstawiciele polityki społ ecznej , pracy i opieki

socjalnej, filozofowie, etycy oraz przedstawiciele innych dyscyplin naukowych.

Szczegolnie waŻna refleksja teoretycznabył a i jest przedmiotem analiz w toku

studiów pedagogiki specjalnej, a takż e interdyscyplinarnych studiów

podyplomowych.

Zna1omoś ć uwarunkowań i zmian ró1 społ ecznych badaczy w dziedzinie

nauk społ ecznych, zwł aszcza w obszatzę nauk pedagogicznych,

a w szczególnoś ci pedagogice specjalnej, pedagogice społ ecznej, polityce

społ ecznej na ptzestrzeni dziejów był a zmienna. Przebiegał a Z róŻnym

nasileniem, w kilku okresach, w których akcentowano róż ne priorytety

badawcze w ramach szeroko rozumianej pedagogiki społ ecznej i specjalnej.

Dział ania te sł uŻył y wdraŻaniu i reaIizacji przedsięwzięć odwoł ujących się do



koncepcji normalizacji i integracji społ ecznej. Ich skutkiem najczęś ciej był a

większa lub mniejsza transformacja współ czesnego systemu opieki społ ecznej.

W powyż szych obszarach badawczych i kierunkach (przedmiotach)

studiów mieś ci się nowatorska praca doktorska Anny Panek. Autorka pracy

doktorskiej, dokonując retrospekcji związanej z przedmiotem badan, zwraca

uwagę na charakterystyczne nurty czy tendencje badawczę, zwł aszcza w

ostatnich latach, w szczególnoś ci dotyczące okresu lat 50, a następnie ostatniej

dekady minionego wieku.

W latach 50 XX w. pojawił a się idea kształ cenia integracyjnego. Idea ta

został a rozwinięta i potwierdzona w badaniach oraz publikacj achmiędzy innymi

profesorów GraŻyny DryŻał owskiej, Aleksandry Maciarz czy Mał gorzaty

Koś cielskiej. Na podstawie przeprowadzonych badan, w rekomendacjach i

wnioskach zwraca się uwagę na niŻsze wyniki osiągane w szkoł ach

segregacyjnych' W których następował a izolacja uczniów Z

niepeł nosprawnoś ciami, zwł aszcza w kontekś cie poczucla wyż szoś ci osób

peł nosprawnych, dominującego ich miejsca w klasie, przy jednoczesnym braku

dział an sprzyjających współ pracy i współ dział aniu z rówieś nikami.

W latach 90. XX w' obserwuje się ewolucję ujęó terminologicznych

niepeł nosprawnoś ci, zwł aszcza w kontekś cie prezentowania wizerunku

i kompetencji anaIizowanej grupy społ ecznej. Publikacje naukowe, zarówno

autorskie, juk i pod redakcją, realizowane projekty badawcze' teksty

zamieszczone w periodyku,,Czł owiek, Społ eczeńStwo, Niepeł nosprawnoś ó''

skł aniał y do \icznych refleksji i poszukiwania rozwiązan mających na celu

podnoszenie poziomu ś wiadomoś ci społ ecznej i wrazliwoś ci na osoby

Z niepeł nosprawnoś ciami. w analizach tych zauważ a się akcent związany

z funkcjonowaniem ftzycznym' psycho-emocjonalnym i społ ecznym tych osób

w zaleŻnoś ci od rodzaju i stopnia niepeł nosprawnoś ci.

Badania te prowadzone z roŻnych pozycji metodologicznych, stopniowo

ugruntował y wizerunek tych osób, które z racji swych cech specyficznych



i swoistych potrzeb wymagają innego, odmiennego, charakterystycznego

traktowania (m.in.: profesorowte GraŻyna DryŻał owska, Wł adysł aw Dykcik'

Iwona Chrzanowska, Anna Firkowska-Mankiewicz, Joanna Gł odkowska'

Aleksander Hulek, Janusz Kirenko, Jan Pańczyk). Badaczę zwracają takŻę

uwagę' ze osoby te wymagają szczególnej pomocy' wsparcia i specjalnej troski.

Nie moze to być jednak pomoc uniwersalną na co zwraca uwagę Grzegorz

Szumski.

W tym miejscu nie mozna pominąó przedstawicieli psychologii, aksjologii,

socjologii. Wyjątkowe zainteresowanie tą problematyką wykazywali uczeni

zajmujący się rozwojem i funkcjonowaniem osób z ntepeł nosprawnoś ciami,

a takŻę ich postrzeganiem, ocenianiem i traktowaniem. Licznym

przewartoś ciowaniom ulegał o stanowisko wobec tego ś rodowiska. W tym

obszarze anaLiz, jak stwierdza we wstępie pracy Doktorantka, nawiązując do

Barbary oszustowicz,,,obserwujemy ewaluację od stygmatyzacji, dewaluacji

osoby i jej potrzeb, marginalizacji t izoltacji w zamkniętych instytucjach - do

obecnych tendencji w kierunku normalizacji Życta, integracji społ ecznej,

wyrównywania SZanS na gruncie personalizacji i podkreś lania praw i godnoś ci

osobistej kaŻdego czł owieka" (s. 7). Jędnocześ nie następuje zmiana

paradygmatu w postrzeganiu i traktowaniu osób z niepeł nosprawnoś cią na

ptzestrzeni ostatniego pół wtecza. Uwaga ta dotyczy uwarunkowań

historycznych i społ eczno-kulturowych, a więc fazy rozwoju ludzkiej

cywl|izacji: wiedzy, technologii i dominującej w niej wartoś ci.

Te konteksty traktowania osób z niepeł nosprawnoś ciami, są niezwykle

istotne za względu na współ czesne postrzeganie tych osób, jako integralnej

grupy społ ecznej.



Rola i miejsce przedmiotu i celu badań

mgr Anny Panek

Z sĄsfakcj ą należ y zatem przyjąó i pozytywnie ocenić kolejne badania

prowadzone przez Panią mgr Annę Panek, wynikające z lej zainteresowań

naukowych, jak rownieŻ doś wiadczen związanych z funkcjonowaniem osób

z niepeł nosprawnoś ciami, zwł aszcza w kontekś cie roli społ ecznie wartoś ciowej,

traktowanej jako warunek integracji społ ecznej. Prowadzone analizy

i interpretacje (po raz pierwszy w Polsce) realizowane Są w kontekś cie znanej

i powszechnie akceptowanej na Zachodzie teorii SRV (Social Role Valorization

_ teorii ró1 społ ecznie wartoś ciolvych) Wolfa Wolfensbergera. Warto jednak

podkreś li Ó, ż e teoria ta,jak dotąd , był a stosowana przede wszystkim w systemie

opieki i pomocy społ ecznej. Tylko nieliczni badacze podejmowali wysił ek

aplikacji teorii SRV na gruncie pedagoglki; przykł adem są tu przytaczanę przęz

Autorkę pracy badania Glenys Mann z 2016 r. przeprowadzonę w Australii.

Tym Samym próba aplikacji teorii SRV podjęta przez mgr Annę Panek na

gruncie edukacji wł ącza1ącej z pewnoś cią zasł uguje naWroŻnienie.

Autorka pracy jest pedagogiem' terapeutą, doradcą metodycznym

i konsultantem w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szkoł ach i

oś rodkach doskonalenia nauczycieli. Podejmuje wiele dział ań w obszarze

praktyki funkcjonowania osób z niepeł nosprawnoś ciami. od kilku lat jest

czł onkiem międzynarodowego stowarzyszęnia ISRVA (International Social

Role Valorization Associatton) zajmującego się problematyką wyrównywania

SZanS i poszukiwania strategii na rzelz optymalizacji (poprawy) sytuacji osób z

niepeł nosprawnoś ciami. W sposób aktywny uczestniczy w internetowej grupie

dyskusyjnej poś więconej tej problematyce. W rartach przejawianej aktywnoś ci

w konkretnym obszarze zainteresowań nawiązał a bezpoś redni kontakt z autorem

teorii ró1 społ e cznię war1oś ciolvych (SRV) - Wolfem Wolfensbergerem. od



Niego teŻ uzyskał a zgodę na aplikację jego myś li i dorobku w tym waŻnym t

interesującym obszarze poszukiwań refleksji i doskonalenia praktyki. Docenić

zatem naleŻy inwencję i aktywnoś ó twórczą w zakresie rozwoju swoich

kompetencj i ogólnych i specj alistycznych.

W tym miejscu dodatkowo warto zauwaŻyc, ze dotychczas uwaga badaczy

koncentrował a się zasadnlczo na 2 roIach społ ecznych: analizowano ro1ę ucznia

i ro1ę kolegi, będących czł onkami społ ecznoś ci klasowej. Autorka dysertacji

znacznie poszerzył a tę listę _ przedmiotem analiz swoich badan czynLąc oprócz

roli ucznia i roli kolegi jednocześ nie 17 innych ró1 społ ecznych dostępnych w

zespole klasowym, wzbogacających dotychczasowe badania. otwiera to nową

perspektywę oceny funkcjonowania dziecka w klasie szkolnej - w nowym

ujęciu.

Dokonując podsumowania roli i miejsca podjętego przedmiotu badań,

naleŻy stwierdzió, Że podjęta problematyka, jest i będzie w jeszcze większym

stopniu wartoś ciowym problemem badawc zym.

W tym miejscu pragnę jeszcze zwrocic uwagę na pewien' sygnalizowany

przez Autorkę dysonans pomiędzy ideami, zamierzeniami, postulatami

dotyczącymi ana\izowanego ś rodowiska edukacyjnego w dotychczas

prowadzonych badaniach, a praktyką * tym zakresie i uzyskiwanymi wynikami

przez uczniów z niepeł nosprawnoś ciami. Istotne wydaje się zwł aszcza

tozpoznawanie i tworzenie warunków sprzyjających realizacjt idei integracji

społ ecznej na gruncie edukacyjnym. Jak stwierdzaProf. GraĘna Dryzał owska

,,warunków do maksymalnego wszechstronnego rozwoju i koegzystencji'' (s.

97). Jakkolwiek w ostatnich 20 latach obserwujemy istotne zmiany w tym

obszarze, to jednak nadal trwają poszukiwania skutecznych, efektywnych

rozwiązan Jak zauwaŻa mgr Anna Panek: ,,Z pewnoś cią na Tzecz edukacji

wł ączającej wiele został o juŻ zrobione, wiele jest jednak jeszcze do zrobienia''

(s.236).



Prowadzone analizy i interpretacje podstaw teoretycznych, wyniki

przeprowadzonych badai, a takŻę doś wiadczęnia wynikające Z praktyki

edukacyjnej pozwoliĘ  Autorce na nowe refleksje wzbogacające i jednocześ nie

uzupeł niające dotychczasowe traktowanie i ocenianie osób

z niepeł nosprawnoś ciami, w kontekś cie roli społ ecznej peł nionej przezte osoby.

Autorka przyjęł a następującą definicj ę roboczą ,,roli społ ecznie wartoś ciowej'':

wedł ug Niej rozumiana jest ona jako ta' która jest ,,ro1ą atrakcyjną, poż ądaną,

dowar1oś ciowującą, przynoszącą korzyś ci, w tym - podnoszącą kompetencje

i/lub popruwiającą wizerunek (społ eczna percepcję) osoby, która ją sprawuje''

(s.122).

Konstatacja ta jest niezwykle istotna ze wzgIędu na podjętą próbę integracji

r óŻny ch doty chczasowych uj ęć teore ty czny ch w kontekś ci e antropo 1o gi cznym'

psychologrcZnym i socjologicznym. obecnię nabiera ona nowego wymiaru

w kontekś cię aktywnoś ci osób Z niepeł nosprawnoś ciami w sieci. Internet

bowiem pozwala na obiektywne prezentowanie swoich niezaleŻnych opinii i

stanowisk subiektywnych dla społ ecznoś ci globalnej. one teŻ pozwalają na

rozutnienie sytuacji tych osób, zwł aszcza w kontekś cie ich integracji społ ecznej,

nie tylko w kształ ceniu i wychowaniu uczniow Z niepeł nosprawnoś ciami, ale

takż e ich funkcjonowaniu społ ecznyffi, W toku nauki w zespole klasowym w

szkole, pracy zawodowej, kaŻdej aktywnoś ci pozwalającej na integrację

społ eczną.

Ta nowa mozliwoś c, 1aką daje peł nienie roli społ ecznie wartoś ciowej

zwiększa SZanSe poprawy wizerunku i podniesienia godnoś ci osoby

z niepeł nosprawnoś cią w ś rodowisku szkolnym ucznia, a nawet szerzej

_ w ś rodowisku społ ecznym, dodajmy nie tylko w ś rodowisku realnym' ale

i wirtualnym. Chodzi nie tylko o funkcjonowanie czy pozycję jako

równorzędnego pattnera, ale takż e o podniesienie kompetencji, jak i poprawę

wizerunku. Dział ania w tym obszarze pozwolą na zwiększenie poczucia

osiągnięć i pozytywnych przeŻyÓ, a zatem ich prestiz. Nię mniej wazne jest



osł abienie skutków naznaczenia etykietą,,uczen niepeł nosprawny''' Chodzi

zatęmrównież  o dalsze funkcjonowanie tego ucznia w ś rodowisku dorosł ych, w

kontekś cie pracy zawodowej (elastycznę i niestandardowe formy zatrudnienia) -
chodzi o kwestie takie jak: awans' sukces, satysfakcja osobista, mobilnoś ć

zawodowa. Kwestią zasadniczą są tu wszelkię dział ania sprzyjąące Wzwalaniu

z dewaluującej roli osoby niepeł nosprawnej. Jak zalwaŻa Autorka w końcowej

częś c\ pracy, ,,być moż e wł aś nie tęraz _ bardziej niz kiedykolwiek wcześ niej -
osoby niepeł nosprawne otrzymują swoją SZanSę peł nienia ról waż nych i

społ ecznie wartoś ciowych, np. kompetentnego uczestnika epoki cyfrowej'' (s.

243). Mgr Anna Panek odwaznie stawia pytanie o to ,,kto jest ,,sprawr)", a kto -
,,nie-peł nosprawny" w rzęczywistoś ci społ eczeństwa informacyjnego" (tamż e).

W dotychczasowej dział alnoś ci szkoĘ obserwujemy wiele dział an

psychologiczno-pedagogicznych i rehabilitacyjnych ukierunkowanych na

niwelowanie trudnoś ci wynikających z niepeł nosprawnoś ci. Z pewnoś cią na

uwagę zasł uguje tu uwzględnienie proponowanej ptzęz Autorkę strategii

praktycznego zastosowania teorii SRV, zwł aszcza: poprawa wizerunku

i podnoszenie kompetencji dziecka Z niepeł nosprawnoś cią' juk tównl'eŻ

zwiększanie dostępnoś ci ró1 pozytywnych, postrzeganych jako społ ecznie

wartoś ciowe.

W końcowej częś ci uzasadnienia i oceny podjętego nowego obszaru

badawczego w sposób jednoznaczny pragnę stwierdzió, ze sł usznie przyjęty

został  przedmiot badan przez Autorkę dyser1acji' Ta ostatnia konstatacja

wskazuje na wyjątkowo wartoś ciowy obszar badawczy podejmowany prZęZ

Panią mgr Annę Panek w swojej pracy doktorskiej. Zatem podjęty cel badań

został  osiągnięty.

Ukł ad pracy doktorskiej

Praca ma charakter rozprawy teoretyczno-empirycznej. Ukł ad jest typowy

dla tego rodzaju prac. Zawtęra ona dwie częś ci (szkoda, Że niewyeksponowane
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w ukł adzie pracy): częś c pierwsza - teoretyczna i częś c druga - empiryczna.

W częś ci teoretycznej zawarto dwa zasadnicze rozdziaĘ wynikające z

przyjętego przedmiotu badan. Celowym jest takŻę zasygnalizowanie o

poprawnoś ci rangi i poprawnoś ci eksponowania treś ci naczelnych w stosunku

do treś ci o mniejsze1wadze.

Cał oś ó analiz podstaw teorcĘcznych (dwa w"w. rozdział y) zawartajest na

prawie 100 stronach.

Tytuł  pierwszego z nich to ,,Zagadnienia roli społ ecznej - róż ne ujęcia w

zarysie socjologicznym, antropologicznym i psychologicznym". Zawarto

w nim pięć podrozdział ow dotyczących: 1) przeglądu stanowisk; 2) interpretacji

pojęcia roli społ ecznej, 3) współ czesnego rozumienia roli społ ecznej,

4) znaczenia ró1 społ ecznych i piąty, ostatni 5) istoty teorii Wolfa

Wolfensbergera. Autorka pracy dokonuje w tym rczdziale anahzy i oceny

dotychczasowych funkcjonujących l' waŻnych podstaw teoretycznych, sięgając

do dorobku i refleksji liczących się badaczy i praktyków związanych z tym

obszarem badań. objętoś ó rozdział u obejmuje 58 stron.

Rozdział  drugi pod nazwą ,,Integracja społ eczna W kształ ceniu

i wychowaniu uczniów niepeł nosprawnych''. Wyeksponowano W nim trzy

obszary analiz teoretycznych związanych Zę zmianą paradygmatu ujęcia

niepeł nosprawnoś ci, wybrane obszary teoretyczne integracyjnego systemu

kształ cenia i wychowania uczniów Z niepeł nosprawnoś ciami oraz

doĘchczasowy stań badań nad funkcjonowanietn tych osób w

niesegregacyjnych formach kształ cęnia w kontekś cie ich integracji społ ecznej.

Autorka pracy w rozdziale tym podkreś la znaczenię t przydatnoś ó integracji

społ ecznej w kształ ceniu i wychowaniu. Rozdział tenliczy 40 stron.

W częś ci empirycznej zawarto rozdział  trzęcl pt. ,,Metodologiczne

podstawy badań wł asnych''. obejmuje on najwaŻntejszę zał oŻenia badawcze.

Mozna stwierdzió, Że rozwiązanie problemu badawczęgo jest samodzielnę oraz



merytoryc znie i meto dolo gicznie poprawne . Zał oż enia badawc ze przedstawiono

na prawie 30 stronach.

,,Analiza wyników badan wł asnych...'' jest ostatnim rozdział ęm.

Dokonano w nim analizy i interpretacji wyników realizowanych badań (79 s.),

które Został y przedstawione W dwóch zasadniczych rozbudowanych

podrozdział ach, będących konsekwencją przyjętych celów i problemów

b adaw czych, dotyc zący ch;

1) roli społ ecznie wartoś ciowaucznia i kolegi (s. 32);

2) roli społ ecznie wartoś ciowej w zespole klasowym (s. 18).

Ponadto Autorka pracy prowadzone anaIizy i interpretacje wyników badań

wzbogacił a o trzęci podrozdział , zatytuł owany: Koszyki rol dostępnych w

zespole klasowym (s. 7). W istotnym stopniu wzbogaca on dwa poprzednie

podrozdział y empiryczne. Nalezy zakł adać, Że w toku analiz wyników badań

Autorka dostrzegł ato, Że wył onione role dostępne w klasię szkolnej wyraź nie ze

sobą korespondują. Spostrzezenie to potwierdził a anaIiza korelacji pomiędzy

poszczegolnymi rolami. Tym Samym' podjęł a trud wył onienia i

scharakteryzowanLa wyodrębnionych grup ról dostępnych w zespole klasowym

- na potrzeby pracy nazywaJąc te grupy ,,koszykami ró1'' - okreś lenie autorskie.

Stanowi to wartoś ć dodaną pracy.

Ponadto w pracy zawat1'o.

- wstęp (2 strony) , przed wstępem zamieszczono takze spis treś ci, spis 124 tabel

i spis 2 rysunków;

- wnioski i rekomendacje (15 stron);

- bibliografię (Iiczbapoz. aB);

- aneks obejmujący 10 zał ącznlków, którymi są:

1 ) kwestionariusz-ankiety dla uczniów;

2) zestawienie pozycji KwestionariuszaE. Zwierzyńskiej i A. Matuszewskiego

na\eŻący ch do p o sz cze góIny ch czynn ikó w p o zi omu ni eprzy sto s ow ania;

3 ) kwestionariusz wywiadu dla nauczyciela;



4) kwestionariusze dlanauczyciela (A i B) - Są one Wszczęgólnione;

5) kwestionariusz wywiadu z psychologiem/pedagogiem szkolnym;

6) rola dobrego ucznia i dobrego kolegi (przykł adowe wypowiedzi nauczycieli)

oraz koszyki (pięciu) ró1 peł nionych w klasie charakterystyka uczniów

(wyp owi e dzi nauczyc i el i) ;

7) maciętz korelacji liniowej Pearsona pomiędzy odsetkami wskazań na

peł nione role;

8) ostateczne centra skupień ról społ ecznych dostępnych w klasie szkolnej;

9) indeks ról społ ecznie wartoś ciowych;

l0) indeks ról społ ęcznie dewaluujących.

Informacj ę zebranę w oparciu o wyzej wymienione narzędzia badawcze

został y wykorzystane w analizie wyników badan.

Zał oż enia metodologiczne badań wł asnych i ich ocena

Przyjęte zał oż enia badawcze są jej najwazniej szą częś cią' Mimo pewnych

mankamentów, zał oż enia badawczę pozwolił y na rozwiązanie przyjęĘch

problemów, a tym samym osiągnięcie celu badań.

Celem badań, podjętych ptzez Autorkę, juk napisał a jest ,,próba

przeniesienia koncepcji ró1 wartoś cioł vych Wolfa Wolfensbergera na

rzeczywistoś ć edukacyjną, a tym Samym weryfikacja nowej mozliwoś ci

wspierania procesu integracji społ ecznej na gruncie edukacyjnym'' (s.118).

W temacie pracy w nawiasie jednak zaznaczyŁa, a wł aś ciwie doprecyzował a

,,edukacji wł ączającej". Nieco dalej' na następnej stronie, czytamy o ,')...

integracj i społ ecznej ucznia niepeł nosprawnego w sytuacj i szkolnej''.

Cel gł ówny badań moż nabył oby Sprecyzować następująco: okreś lenie roli

społ ecznie wartoś ciowej, jako warunku integracji społ ecznej, na podstawie

aplikacji teorii Wolfa Wolfensbergęra w kontekś cie edukacji wł ączającej.

Następnie mógł by on byó zoperacjonalizowany i ograniczony do trzech celów



szczegół owych. A więc stosownie do opracowanych rozdział ow mogł yby nimi

być ustalenie:

- po pierwsze: okreś lenie ró1 społ ecznię wattoś ciowych, jako warunek integracji

społ ecznej;

- po drugie: ustalenie ról społ ecznie wartoś ciowych w zespole klasowym;

- po trzecie: zestawienie ,,koszyków'' ró1 dostępnych w zespole klasowym.

W pracy Sprecyzowano sześ ó szczegół ovvych problemów badawczych

wynikają one, jak sądzę, Z przyjętego przez Autorkę gł ównego problemu

badawczego.

Do szczegół ovvych problemów badawczych, wynikających wprost

z celów szczegoł ovvych moŻnaby przyjąc trzy problemy szczegoł owe, okreś lane

przez mgr Annę Panek jako pytania szczegół owe:

1. Jakie Są role społ ecznie waftoś ciowe, jako warunek integracji

społ ecznej?;

2. Iakie są role społ ecznie wartoś ciowe dostępne w zespole klasowym?;

3. Jakie są koszyki ró1 dostępnych w zespole klasowym?

ostatni, trzeci problem mógł  zostac tak sformuł owany ze względu na

analizy i interpretacje wyników w podrozdziaIe 4.3 (s.220 - 227).

Sądzic naIeż y, ze Autorka poł ączył a 4 pierwsze problemy szczegół owe,

i dwa kolejne ze sobą, ostatecznie formuj ąc 2 gł owne problemy badawcze.

Następnie przyjęł a dwie hipotezy robocze, które wynikają

z następującego zapisu: ,,W odpowiedzi na przedstawione powyŻej pytania

i problemy badawcze sformuł owano hipotezy:

Htpoteza l. ZaĘadam, Zę stopień integracji społ ecznej jest tym większy,

im większa jest dostępnoś ć i skutecznarealizacjarol społ ecznie wartoś ciowych.

Hipoteza 2: Równocześ nie przyjmuję, Że imbardziej nauczyciel spostrzega

ucznia niepeł nosprawnęgo jako ucznia o specjalnych potrzebach' tym ma on

mniejsze SZanSe na peł nienie społ ecznie wartoś ciowej roli ucznia'' (s. 1^2r).
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Hipotez roboczych stosownie do sześ ciu problemów badawczych powinno

byctakŻe sześ ć' a są wymienione tylko dwie.

W przypadku zmiennych i wskaŹników (pkt 3.2.) przyjętojedną zmienną

zależ ną, którą jest ,,rola społ ecznie wartoś ciowa peł niona przęz ucznia

niepeł nosprawnego z zespole klasowym'' (s. I22) pomijając czł on' ,jako

warunek integracji społ ecznej".

Do zmiennych niezaleŻny ch zaliczono :

1. Niepeł nosprawnoś ć, specjalne potrzeby edukacyjne. Uzasadnienie tych

zmiennych znajduje się na str. 130.

2. ocena wł asnego wizerunku i kompetencji (samoatrybucja badanego).

Autorka bierze tu pod uwagę zatówno dział ania ucznia w zespole, jak

równiez jego cechy, ostatecznie uzyskując sylwetkę psychologiczna ucznia

Ze względu na przejawiane przez niego przejawy nieprzystosowania

społ ecznego (i.go natęŻenie i obszary' w których się ono pojawia)'

Uzasadnienie tej zmiennej znajduje się na str. 123-124 oraz str. 126.

3. ocena wizerunku ucznia niepeł nosprawnego przęz rówieś ników w klasie.

Uzasadnienie tej zmiennej zna1duje się na str. I24.

4. ocęna nauczyciela dotycząca wizerunku i kompetencji uezflLa

niepeł nosprawnego (etykieta dewaluacyjna bądź jej brak). [Jzasadnienie tej

zmiennej znajduje się na str. 125-126.

5. Pł eć (s. I22).

Z pewnoś cią rodzaj czy stopień niepeł nosprawnoś ci (dokumentacja był a

badana (s. 130), podobnie jak i pł eć i wiek stanowią zmienną niezaleŻną.

Mankamentem jest jednak wymienienie obok niepeł nosprawnoś ci' specjalnych

potrzeb edukacyjnych. Zwrócił em na to uwagę' ale jak sądzę Autorka zamiennie

operuje tymi pojęciami' przykł adem jest zapis w podrozdziale Analiza

dokumentacji szkolnej: ,,Przedmiotem moich analiz był a przede wszystkim

dokumentacja wskazująca na niepeł nosprawnoś ć specjalne potrzeby

edukacyjne, w tym dokumenty takie jak:
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- orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogi cznych o potrzebie ksŹał cenia

specjalnego;

- opinie poradni psychologiczno-pedagogrcznych . . . ;

- zaś wiadczenia lekarskie i dokumentacjamedyczna'' (s. 130).

W organizacji i przebiegu badań oraz opisie terenu badań, podano ogólną

charakterystykę badanych szkół  (s.131 - I32), a w charakterystyce grupy

badanej, przedstawiono liczbę badanych oraz rodzaj niepeł nosprawnoś ci, jak

równieŻ pł eó badanych (s. I34 - I37). W końcowej częś ci tego rozdział u

dokonano analizy zainteresowań, sposobu spędzania wolnego QzaslJ' cele

zyciowe i aspiracje edukacyjne badanych uczniów i status społ eczny rodziców

badanych uczniów. Rozdział  ten zamyka prezentacja kierunków i technik

analizy danych.

ocena ana|izy i interpretacji wyników badań

Prowadzona analiza, zarówno iloś ciowa, 1ak i jakoś ciowa' w kolejnych

trzęch podrozdział ach empirycznych, pozwolił a na w miarę wnikliwą

i wszechstronną prezentację i interpretację otrzymanych wyników,

wynikających z przyjętych zał oŻęń metodologicznych. Doktorantka w

umiejętny sposób poł ączył a informacje o uczniach zebrane od nich samych, z

opiniami zebranymi od ich kolegów Z zespoł u klasowego oraz od ich
nauczycieli. Analiza materiał u badawczego w oparciu o trzy powyż sze

perspektywy' pozwolił a nakreś lió sylwetkę psychologicznąucznia,jednocześ nie

tworząc szersze tł o dla rozpoznawania mechanizmów dział anta ról społ ecznie

wartoś ciowych w zespole klasowym.

w opisie zebranego materiał u badawczego uwzględniono analizę

struktury badanej zbiorowoś ci, następnie współ zaleŻnoś ci badanych zjawisk,
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w końcu analizę statystyczną. Dział ania te był y podstawą do przeprowadzenia

wnioskowania statystycznego' a następnie do weryfikacj i przyjętych hipotez.

W częś ci końcowej pracy - zakonczeniu (s. 363 - 67I) mgr Anna Panek

omawia i dokonuje syntetycznego ujęcia otrzymanych wyników, zwł aszcza

w kontekś cie prowadzonych przez siebie badan. Nawiązuje w nim do

zasadniczych kwestii podjętych w pracy, atakŻe przedstawia uogólnione wyniki

badań (9 stron). Ich podstawą byŁy zał oż enta metodolo giczne badan wł asnych,

zwł aszcza problemy badawcze i hipotezy robocze. Stwierdza m.in,

,,...potwierdzIł y się przypuszazeflIa zawat1ę w przyjętej hipotezie roboczej''

(s. 252). Nawiązuje konsekwentnie do koncepcji teoretycznych innych badaczy.

Sięga takŻę do innych wyników badań związanych z tą problematyką.

W zakończeniu, mimo obszernych analiz pominięto jednak podanie

j e dno znaczny ch wn i o s kó w naw iązu1 ący ch d o s fo rmuł  o wany c h najw aŻniej szy ch

zał oż enbadawczych.

Na bogatą bibliografię skł adają się ź rodł a obejmujące dł ugą listę druków

zwartych (ksiązek), - 365, artykuł ow - 52 i aktów prawnych - 6. Są w nich

wymienione najnowsze i najbardziej reprezentatywne, bezpoś rednio powiązane

z analizowanym prze dmi otem b ada n i pr zy j ętym i pro b l emam i b adaw czy mi.

Mimo tych, wyż ej wymienionych wartoś ci i walorów proszę Autorkę

dysertacji' o ustosunkowanie się do następujących pytan:

1) W jakim stopniu i dIaczego przyjęte zał oŻenia metodologiczne badań

wł asnych powinny korelować z podstawami teoretycznymi obszaru

badawczego, poptzez Same zał oŻenia (rozdział  trzeci), a na anaIizię badan

wł asnych koncząc? _ Doktorantka nie w peł ni wykazał atu spójnoś ó.

2) Jakie treś ci i dział ania treś ci są niezbędne w pedagogizacji rodziców i

nauczy ci el i w ko ntek ś  c i e p rZ epro w adzony ch b adan?

W peł ni doceniając wyjątkową Wagę i miejsce podjętego przedmiotu

badań, jak również  niezwykł ą rzetelnoś ć i wnikliwoś ć analiz teoretycznych,

opracowanych zał oż eń metodologicznych oraz prezentację i interpretację
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wyników badan, proponuję po uwzględnieniu uwag opublikowanie dysertac1i

w postaci ksiązki, co będzie stanowił o podstawę do dział an związanych

z pedagogizacją rodziców i nauczycieli oraz pedagogów, a takż e samych

studentów pedagogiki.

Cześ ć końcowa

Przedstawiona do oceny praca doktorska Pani mgr Anny Panek ma

charakter innowacyjny) Ze względu na mał o zbadany wycinek rzeczywistoś ci

edukacyjnej, zwł aszcza ksŻał cenia i funkcjonowania w szkole uczniów

z niepeł nosprawnoś cią w kontekś cie ról peł nionych w zespole klasowym.

Prowadzone analizy dotyczą niezwykle waŻnego obszaru badawczego

związanego z nowymi wyzwaniami edukacyjnymi w kontekś cie integracji

społ ecznej. Autorka wskazuje obszary ryzyka wynikające z rczpoczynania

edukacji, które od początku obciązone jest ro1ą dewaluującą i wskazuje

mozliwoś ci zapobiegania takiej sytuacji. Tym Samym' zwraca uwagę na nowe

wyzwanie jakie stawia zał oŻenie, prezentowane przez Dorotę Podgórską-

Jachnik' Że ,,integracja ma sł uzyó emancypacji od wł asnej niepeł nosprawnoś ci''

(str.236).

Praca ma istotne znaczęnie dla doskonalenia wielu dyscyplin naukowych

związanych ksŻał ceniem i wychowaniem najmł ods zego pokolenia i

nasto1atków.

Podziwiaó zatem naleŻy kreatywną postawę Doktorantki, jako badacza

i nauczyciela akademickiego. Autorkę pracy cechuje duż a dojrzał osć naukowa

i metodologiczna. Posł uguje się bowiem wiedzą, umiejętnoś ciami,

kompetencjami społ ecznymi w zakresie przygotowania badan naukowych i ich
prowadzenia.

Proponuję po dokonaniu niezbędnych poprawek i ewentualnie uzupeł nień

treś ci pracy upowszechnić zawarte W niej wyniki. Mam ś wiadomoś ó, ż e
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wydanie ksiązki, co proponuję promotorowi i Autorce pracy oraz o co proszę'

skł oni do licznych refleksji i dział an o charakterze edukacyjno-profilaktycznym

nauczycieli, pedagogów i rodziców, mających na celu rozpoznawanie potencjał u

dziecka, a nie jedynie na wyrównywaniu braków, korygowaniu i

kompensowaniu defi cytów.

W końcowej częś ci opinii, mimo podanych wcześ niej pochwał

i krytycznych uwag' podkreś lam jeszcze raz istotne walory prowadzonych

przez Panią mgr Annę Panek badań.

Zagadnienie postawione przez Doktorantkę jest niewątpliwie

war1oś ciowym problemem badawczym. Autorka uczynlł a przedmiotem swojej

pracy doktorskiej zastosowanie teorii ról społ ecznie wartoś ciolvych Wolfa

Wolfensbergera w odniesieniu do procesu integracji społ ecznej na gruncie

rzeczywistoś ci edukacyjnej. Z perspektywy praktyki pedagogi cznej oraz

edukacyjnej, wybrane przez Autorkę zagadnienie zasł uguje na nobilitację.

Problematyka integracji osób z niepeł nosprawnoś ciami Z grupą klasową oraz

międzyosobowych relacji stanowi wielkie v,ryzwanie pedagogi czne dla więlu

placówek oś wiatowych, szkół  i przedszkoli, dla rodziców L nauczyciel| a\e teŻ

dla cał ego ś rodowiska osób niepeł nosprawnych. Autorka badan wskazuje

bezpoś rednio i poś rednio na licznę obszary wymagające dokł adniejszej

eksploracji i badań istotnych dla tworzenia zdrowego i przyjaznego klimatu

szkoł y oraz realizacji planów edukacyjnych, uwzględniających przygotowanie

do integracji społ ecznej w Życiu dorosł ym.

Rozwiązanie problemu przedstawionego przez mgr Annę Panek jest

samodzielne oraz merytorycznie i metodologicznie poprawnę. Nalezał oby

skł onić się do refleksji, czy zastosowane przez Nią metody i techniki badawcze

w wystarcza1ącym stopniu wyczerpują problemy badawcze wynikającą z

przyjętych celów. Autorka w rozdziale ,,Cele' problemy badawczę i hipotezy",

okreś lił a cel pracy jako ,,Próba przeniesienia koncepcji ró1 wartoś ciolvych

Wolfa Wolfensbergera na rzeczywistoś ć edukacyjn ą, a tym Samym weryfikacja
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nowej moż liwoś ci wspierania procesu integracji społ ecznej na gruncie

edukacyjnym''. Zaprezentowany w ten sposób cel poznawcĄr, sam w sobie

sugeruje i zachęca do wykonania eksperymentu pedagogicznęgo będącego

metodą zbadania okreś lonego fragmentu rzeczywistoś ci, polegającym na

wywoł aniu lub zmianie przebiegu procesów przez wprowadzenie nowego

cąlnnlka którym manipulując. Badaczma zatem SZanSę zaobserwowaó powstał e

zmiany pod jego wpĘwem. Zastosowanie metody eksperymentu sukcesywnego

pozwolił oby na zweryfikowanie w jakim stopniu adaptacja okreś lonych ró1

społ ecznych przez uczniów, wpł ynęł a by na zmiany w poziomie integracji

wewnątrz grupy.

Mimo powyzej zasygnalizowanych uwag' uznaję, Że napisana rozprawa

dowodzi ogólnej wiedzy teoretycznej Pani mgr Anny Panek w dziedzinię nauk

pedagogicznych i kultury naukowej. Otrzymane wyniki badań' jak równieŻ

rekomendacje i dalsze przemyslenia są i mogą byó podstawą dalszych badan

pozwalających doprecyzować i uszczegół owić otrzymane wyniki, takż e w

kontekś cie procedury Wprowadzaruia ich do powszechnego uzytkowania.

Rozprawa napisana przez mgr Anną Panek odpowiada warunkom

okreś lonym w art.13 ustawy z dnia 1,4 marca 2003 r. o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.

U. nr 65, poz. 595 z póź niejszymi zmianami). Jednocześ nie zwracam się z

proś bą do Wysokiej Rady o dopuszczenie Doktorantki do dalszego etapu

procedowania w przewodzie doktorskim.
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