
Wys∏ucha∏y dwóch bajek psychoedukacyjnych, opo-
wiadajàcych o ró˝nych aspektach niepe∏nosprawnoÊci
dzieci´cej. Dowiedzia∏y si´ równie˝, jak post´powaç,
co robiç, a czego nie w kontakcie z osobà niewidomà
bàdê nies∏yszàcà. Zaj´cia mia∏y na celu przybli˝enie
tematu „innoÊci” najm∏odszym z nadziejà, ˝e s∏owo
„tolerancja” zostanie zastàpiona s∏owem „akceptacja”.

Czy potrafimy rozmawiaç z naszymi dzieçmi o nie-
pe∏nosprawnoÊci? Czy sprawia nam to trudnoÊç? Nie
wiemy jak „ugryêç” ten temat? Niestety boimy si´ o tym
mówiç, wr´cz unikamy rozmów o niepe∏nosprawnoÊ-
ci. Ilu z nas widzia∏o odciàganie dziecka od osoby nie-
pe∏nosprawnej i jakby ucieczk´? Tak jakby niepe∏no-
sprawnoÊcià mo˝na by∏o si´ zaraziç. A przecie˝ tak nie
jest!

Poka˝my dzieciom, ˝e jest wiele innoÊci w naszym
otoczeniu. Bo przecie˝ ró˝nimy si´ wyglàdem, jedno
dziecko ma piegi, inne nosi okulary, trzecie jeêdzi na
wózku inwalidzkim bàdê nosi aparat s∏uchowy. To od
nas zale˝y czy dziecko nauczy si´ akceptowaç innoÊç
i nie odczuwaç z tego powodu l´ku. Inny nie znaczy
gorszy. Rozmowa z dzieckiem o „innoÊci”, pozornie
trudna, wcale nie musi taka byç. O ile sami nie b´dzie-
my wyolbrzymiaç tej „innoÊci”, istnieje du˝a szansa,
˝e nasze dzieci prze∏amià l´k przed nieznanym i natu-
ralnie odnajdà si´ w relacji z dzieckiem niepe∏nospraw-
nym. Pozwólmy naszemu dziecku zadawaç pytania,
nawet jeÊli na wszystkie nie znamy odpowiedzi. WyjaÊ-
niajmy dzieciom kwestie, których nie rozumiejà. Do-
czytajmy, jeÊli sami ich nie rozumiemy. UÊwiadomienie
dziecku, ˝e mowa nie jest jedynym sposobem komuni-
kacji nie powinno stanowiç wi´kszego problemu. Za-
wsze witaj si´ z osobà niepe∏nosprawnà. Nie pomijaj
jej, nawet jeÊli nie odpowie, to warto podaç r´k´,
choçby delikatnie jej dotknàç. Dzieci niepe∏nosprawne
równie˝ uwielbiajà si´ bawiç i chcà uczestniczyç w za-
bawach na tyle, na ile potrafià. Ka˝de dziecko jest uta-
lentowane i ma swoje zainteresowania, potrzeba tylko
otwartoÊci, by to dostrzec. Poka˝my dzieciom, ˝e akce-
ptujemy osob´ niepe∏nosprawnà za to, kim jest, a nie
jak wyglàda czy jakie sà jej ograniczenia. Reagujmy
w sytuacjach, kiedy to osoby z niepe∏nosprawnoÊ-
cià sà wyÊmiewane. Nikt nie powinien naÊmiewaç
si´ i obra˝aç drugiego cz∏owieka. Im wczeÊniej wpoimy
tà zasad´ naszemu dziecku, tym lepiej. Âmiech jest
czymÊ wspania∏ym, budujàcym i sprawia przyjemnoÊç
wszystkim. Pod warunkiem, ˝e obie strony si´ Êmiejà,
a nie jedna jest wyÊmiewana. Poka˝my i powiedzmy
dziecku, ˝e w kontakcie z osobà niepe∏nosprawnà ma

byç po prostu sobà. Wa˝ne jest równie˝, by zwracaç
si´ bezpoÊrednio do tej osoby, a nie do osoby towarzy-
szàcej.

My jako doroÊli nie powinniÊmy budowaç ba-
rier, musimy nauczyç dzieci, ˝e ka˝dego cz∏owieka
nale˝y szanowaç. Oswajajàc si´ z kwestià niepe∏no-
sprawnoÊci, dzieci b´dà swojà akceptacj´ i zrozumienie
przenosiç na zachowania i relacje w doros∏ym ˝yciu.
Pami´tajmy, ˝e niepe∏nosprawnoÊç drugiej osoby to
tylko cz´Êç jej ca∏oÊci jako cz∏owieka.

Zach´cam do obejrzenia na serwisie internetowym
youtube.com: „INTEGRACJA - Osoby z niepe∏nospraw-
noÊcià wzrokowà, ruchowà, intelektualnà i s∏uchu”.

Monika Kofel-Dudziak

Tekst napisany w oparciu o publikacj´ „Siedem B”
Fundacji Oswoiç Los.

25 listopada 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechocinku na zaj´ciach pt. „Wyostrz
zmys∏y. Oswajanie niepe∏nosprawnoÊci” dzieci mia∏y okazj´ poczuç, jak to jest nie widzieç i nie s∏y-
szeç.
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9 grudnia odwiedzi∏y nas w szkole osoby z nie-
pe∏nosprawnoÊcià: Grzesiu, Krzysiu i Asia z War-
sztatu Terapii Zaj´ciowej „Karczemka” (Fundacja
im. Brata Alberta).

Przyjechali w zwiàzku z obchodami Mi´dzynarodo-
wego Dnia Osób Niepe∏nosprawnych. Wspólnie z dzie-
çmi na Êwietlicy szkolnej stworzyli multikolorowy pla-
kat pod tytu∏em: „Tacy Sami”. GoÊcie zostali oprowa-
dzeni po szkole, mogli zaobserwowaç prace uczniów
na lekcji.

Integracja to s∏owo, które towarzyszy∏o nam w tym
dniu. Dzieci ochoczo anga˝owa∏y si´ we wspó∏prac´
z osobami niepe∏nosprawnymi, a ich dzia∏ania prze-
pe∏nione by∏y Êwiàtecznà atmosferà. Podczas zabawy
towarzyszy∏ nam szczery uÊmiech, ka˝dy uczestnik kie-
rowa∏ si´ bezinteresownà pomocà, dobrem i ˝yczliwoÊ-
cià.

   Alicja Serafin
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