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Tomasz cÉtzki 
hlkCbmCgb mbaAdldICwkb ÉalrAoaA SÉdrIkA 
StrÉszczÉniÉ 
gÉst to trzÉci artókuł z cóklu érÉzÉntującÉgo éostać i dokonania Édouarda péguinaI twórcó 
éÉdagogiki osób niÉéÉłnosérawnóch intÉlÉktualniÉI którÉgo dwóchsÉtlÉciÉ urodzin 
obchodzimó w roku biÉżącómK mrzÉdstawiono w nim zarós koncÉécji éÉdagogicznóch 
péguinaK modkrÉślono ich oróginalność i nowatorstwo na tlÉ dziÉwiętnastowiÉcznóch 
éoglądów naukowóch oraz aktualność dla wséółczÉsnÉj tÉorii i éraktóki tÉraéÉutócznÉjK 
Słowa kluczoweW historia wóchowaniaI Édouard péguinI éÉdagogika osób niÉéÉłnosérawnóch 
intÉlÉktualniÉI mÉtoda fizjologiczna tÉraéii niÉéÉłnosérawnóch intÉlÉktualniÉ 
 
balrAoa SbdrIk’S mbaAdldICAi ClkCbmTS 
Summary 
qhis is thÉ third articlÉ in thÉ sÉriÉs of articlÉs érÉsÉnting thÉ figurÉ and achiÉvÉmÉnts of 
bdouard pÉguin – thÉ crÉator of Éducation for éÉoélÉ with intÉllÉctual disabilitiÉsI whosÉ 
OMMth birthdaó is cÉlÉbratÉd this óÉarK ft outlinÉs pÉguin’s éÉdagogical concÉétsK ft 
ÉméhasizÉs thÉir original and innovativÉ charactÉr in coméarison with N9thJcÉnturó acadÉmic 
viÉws and thÉir rÉlÉvancÉ to contÉméoraró thÉraéÉutic thÉoró and éracticÉK 
Key wordsW historó of ÉducationI bdouard pÉguinI Éducation for éÉoélÉ with intÉllÉctual 
disabilitiÉsI trÉatmÉnt of éÉoélÉ with intÉllÉctual disabilitiÉs bó thÉ éhósiological mÉthodK 
 
Marta mągowska 
ŚtIAalMlŚĆ wbSmlŁr tvmAibkIA wAtlaltbdl r kArCwvCIbiI 
awIbCI ArTvSTvCwkvCe 
StrÉszczÉniÉ 
ka éodstawiÉ wówiadów érzÉérowadzonóch z czónnómi zawodowo nauczóciÉlami starano 
się w érÉzÉntowanóm artókulÉ odéowiÉdziÉć na éótaniÉI jaki jÉst éoziom wiÉdzó nauczóciÉli 
o zÉséolÉ wóéalÉniaI jÉgo érzóczónach i sómétomachK munktÉm wójścia rozważań jÉst 
założÉniÉI żÉ éoziom wiÉdzó nauczóciÉli wéłówa éozótówniÉ na séosób radzÉnia sobiÉ zÉ 
strÉsÉm zawodowóm i służó skutÉcznÉmu érzÉciwdziałaniu wóéalÉniu w éracó nauczóciÉlaK 
miÉrwszą część artókułu éoświęcono analiziÉ litÉraturó érzÉdmiotu dotóczącÉj ujęcia 
dÉfinicójnÉgo oraz Étiologii i sómétomatologii wóéalÉnia zawodowÉgoK aruga część to 
analiza jakościowÉgo matÉriału ÉméirócznÉgo uzóskanÉgo w trakciÉ wówiadów z 
nauczóciÉlamiK Analiza badań wókazałaI żÉ éoziom wiÉdzó nauczóciÉli jÉst ograniczonóI 
szczÉgólniÉ w zakrÉsiÉ znajomości sómétomów zÉséołuK kajéÉłniÉj świadomość zÉséołu 
uwidoczniła się w znajomości érzóczón wóéalÉnia zawodowÉgoK 
Słowa kluczoweW wóéalÉniÉ zawodowÉ u nauczóciÉliI strÉs zawodowóI uwarunkowania 
éodmiotowÉ i środowiskowÉ wóéalÉnia zawodowÉgoI sómétomó wóéalÉnia zawodowÉgo 
nauczóciÉli 
 
AtAobkbSS lc molcbSSIlkAi BroklrT SvkaolMb Ik TbACeboS lc 
CeIiaobk tITe ArTISM 
Summary 
qhÉ author conductÉd intÉrviÉws with working tÉachÉrsI basÉd on which shÉ triÉd to answÉr 
thÉ following quÉstion in this articlÉW what is thÉ lÉvÉl of tÉachÉrs’ knowlÉdgÉ on burnout 
sóndromÉI its causÉs and sómétoms? qhÉ starting éoint for dÉlibÉrations is thÉ assumétion 
that thÉ lÉvÉl of tÉachÉrs’ knowlÉdgÉ éositivÉló influÉncÉs thÉir coéing with strÉss at workI 
and sÉrvÉs to ÉffÉctivÉló érÉvÉnt thÉm from érofÉssional burnoutK qhÉ first éart of thÉ articlÉ 
is dÉdicatÉd to thÉ analósis of thÉ litÉraturÉ on thÉ dÉfinitionI Étiologó and sómétomatologó of 
érofÉssional burnoutK fts sÉcond éart is thÉ analósis of qualitativÉ Éméirical data collÉctÉd 



during intÉrviÉws with tÉachÉrsK qhis analósis shows that thÉ lÉvÉl of tÉachÉrs’ knowlÉdgÉ is 
lowI ÉséÉcialló in thÉ arÉa of thÉ knowlÉdgÉ of burnout sómétomsK qÉachÉrs’ awarÉnÉss of 
érofÉssional burnout is sÉÉn most clÉarló in thÉ knowlÉdgÉ of its causÉsK 
Key wordsW érofÉssional burnout in tÉachÉrsI strÉss at workI subjÉctivÉ and ÉnvironmÉntal 
factors that dÉtÉrminÉ érofÉssional burnoutI sómétoms of tÉachÉrs’ érofÉssional burnout 
 
MarlÉna hilianI Małgorzata Cichocka 
MrwvhlTboAmIA t obtAiIaACgI awIbCI w kIbmbŁklSmoAtklŚCIĄ 
twolhltĄ kA mlaSTAtIb wAgĘĆ moltAawlkvCe t lŚolahr 
SwhliklJtvCeltAtCwvM t iAShACe 
StrÉszczÉniÉ 
juzókotÉraéia zÉ względu na obsÉrwowaną wósoką skutÉczność w rÉhabilitacji osób 
niÉéÉłnosérawnóch budzi w naucÉ coraz większÉ zaintÉrÉsowaniÉK lbÉcniÉ éanujÉ 
éowszÉchna zgoda co do tÉgoI żÉ muzóka éÉłni intÉgralną rolę w stómulacji i rozwoju dziÉciK 
t érÉzÉntowanóch badaniach wskazano na możliwości wókorzóstania muzókotÉraéii w 
rÉwalidacji dziÉci z niÉéÉłnosérawnością wzrokowąI zwłaszcza w sfÉrzÉ ich rozwoju 
fizócznoJmotorócznÉgoI ÉmocjonalnoJséołÉcznÉgo oraz éoznawczÉgoK CÉlÉm badań bóło 
érzóbliżÉniÉ tÉchnik i form zajęć muzókotÉraéÉutócznóch érowadzonóch w lśrodku 
pzkolnoJtóchowawczóm w iaskachK Badania zrÉalizowano z wókorzóstaniÉm mÉtodó 
obsÉrwacji zajęć muzócznóch i muzókotÉraéÉutócznóchI wówiadu z tóflomuzókotÉraéÉutami 
oraz analizó dokumÉntów wÉwnętrznóch lptI tjK dziÉnników i scÉnariuszó zajęćK kiniÉjszÉ 
badania éozwalają stwiÉrdzićI żÉ zajęcia muzócznÉ w dużóm stoéniu oddziałują na rozwój 
fizócznoJmotorócznóI séołÉcznoJÉmocjonalnó oraz éoznawczó dziÉci niÉwidomóchK qrwałÉ 
rÉzultató uczÉstnictwa w tÉraéii widocznÉ są éo latachK 
Słowa kluczoweW muzókotÉraéiaI tóflomuzókotÉraéiaI uszkodzÉniÉ wzrokuI Édukacja 
muzócznaI lśrodÉk pzkolnoJtóchowawczó w iaskach 
 
MrSIC TeboAmv Ik Teb obeABIiITATIlk lc CeIiaobk tITe sISrAi 
IMmAIoMbkTSK BASba lk ACTIsITIbS ClkarCTba Ik Teb SmbCIAi 
barCATIlk CbkTbo Ik iAShI 
Summary 
BÉcausÉ of thÉ obsÉrvÉd high ÉffÉctivÉnÉss in thÉ rÉhabilitation of éÉoélÉ with disabilitiÉsI 
music thÉraéó is attracting morÉ and morÉ intÉrÉst among sciÉntistsK CurrÉntlóI thÉrÉ is 
gÉnÉral agrÉÉmÉnt that music élaós an intÉgral rolÉ in thÉ stimulation and dÉvÉloémÉnt of 
childrÉnK qhÉ rÉsÉarch érÉsÉntÉd in thÉ articlÉ éointÉd to thÉ éossibilitiÉs of using music 
thÉraéó in thÉ rÉhabilitation of childrÉn with visual iméairmÉntsI ÉséÉcialló in thÉ arÉa of thÉir 
éhósical and motor dÉvÉloémÉntI thÉir socioJÉmotional dÉvÉloémÉnt and thÉir cognitivÉ 
dÉvÉloémÉntK  qhÉ  rÉsÉarch  aimÉd  to  outlinÉ  thÉ  tÉchniquÉs  and  forms  of  music  thÉraéó  
activitiÉs conductÉd in thÉ péÉcial bducation CÉntÉr in iaskiK qhÉ rÉsÉarch was carriÉd out bó 
obsÉrving musical and music thÉraéó activitiÉsI bó intÉrviÉwing music thÉraéists of thÉ blindI 
and bó analózing thÉ CÉntÉr’s intÉrnal documÉnts such as rÉgistÉrs and lÉsson élansK qhis 
rÉsÉarch érovÉs that musical activitiÉs significantló influÉncÉ thÉ éhósical and motor 
dÉvÉloémÉnt of blind childrÉnI thÉir socioJÉmotional dÉvÉloémÉnt and thÉir cognitivÉ 
dÉvÉloémÉntK qhÉ longJtÉrm ÉffÉcts of éarticiéation in music thÉraéó arÉ ÉvidÉnt óÉars latÉrK 
Key wordsW music thÉraéóI music thÉraéó for thÉ blindI iméairÉd visionI music ÉducationI 
péÉcial bducation CÉntÉr in iaskiK 
 
Murat aÉmirbaşI dülşah TanrivÉrdi 
SmbCIAi barCATIlk Ik TrohbvW Ak AkAivSIS lc Teb CroobkT 
SITrATIlk 



Summary 
qhÉ érÉsÉnt studó aims to analózÉ séÉcial Éducation and its currÉnt status in qurkÉóK péÉcial 
Éducation is Éducation érovidÉd to mÉÉt handicaééÉd or dÉvÉloémÉntalló slow individuals’ 
Éducational nÉÉds bó séÉcialló ÉducatÉd trainÉrs through séÉcialló dÉvÉloéÉd Éducation 
érograms in aééroériatÉ éhósical ÉnvironmÉntsK qhÉ studó discussÉs how séÉcial Éducation is 
carriÉd outI thÉ institutions in which it is éÉrformÉdI thÉ éroblÉms mÉt and thÉ strÉngthsK 
Key wordsW péÉcial ÉducationI péÉcial bducation fnstitutions 

MilÉna Miałkowska 
mbaAdldIhA SmbCgAikA t TroCgI kA mlaSTAtIbW MroAT abMİoBAŞI 
diAC TAkoIsboaII SmbCIAi barCATIlk Ik TrohvWAk AkAivSIS lc Teb 
CroobkT SITrATIlk 
StrÉszczÉniÉ 
léracowaniÉ dotóczó éÉdagogiki séÉcjalnÉj i jÉj aktualnÉgo stanu w qurcjiK hształcÉniÉ 
séÉcjalnÉ to ÉdukacjaI która ma na cÉlu zaséokojÉniÉ éotrzÉb Édukacójnóch osób 
niÉéÉłnosérawnóch oraz jÉdnostÉk z oéóźniÉniami w rozwoju éoérzÉz séÉcjalniÉ oéracowanÉ 
érogramóI wdrażanÉ w odéowiÉdnich warunkach środowiska fizócznÉgo érzÉz 
wókwalifikowanóch ÉdukatorówK t artókulÉ oéisanoI jak érowadzona jÉst Édukacja séÉcjalna 
w qurcjiI w jakich instótucjach oraz jakiÉ éroblÉmó nalÉżó jÉszczÉ rozwiązaćK 
Słowa kluczoweW éÉdagogika séÉcjalnaI instótucjÉ éÉdagogiki séÉcjalnÉj 

 


