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Pedagogika lecznicza w polsce i  na świecie 
– wspólna nazwa, odmienne desygnaty

Therapeutic pedagogic in Poland and in the world 
– common name, different designs

A B S T R A C T :  Curative education, also known as therapeutic pedagogy, has several meanings that are not 
identical. Both time and space are important criteria for differentiating the reference of the term in question. 
The three approaches to “therapeutic pedagogy” presented in the article reveal the different approaches to 
the issue of disability or, more broadly, special needs.
Starting from activities aimed mainly at the environment (Heilpädagogik / Ortopedagogika), through the 
anthroposophical pedagogy of Rudolf Steiner (Camphill Movement), to the Polish, narrow approach “therapeutic 
pedagogy” understood as rehabilitation of people with chronic diseases and with motor disabilities. All the 
above-mentioned ways of describing “therapeutic pedagogy” are linked by concern for the improvement of 
functioning, and at the same time for the well-being of people with disabilities and chronic diseases, although 
each approach tries to achieve it in its own specific way.

K E Y W O R D S :  therapeutic pedagogy, disability, orthopedagogy, Camphill Movement, Waldorf pedagogy.

S T R E S Z C Z E N I E :  pedagogika lecznicza zwana również terapeutyczną, posiada kilka znaczeń, które nie są 
tożsame. Zarówno czas jak i  przestrzeń stanowią tu istotne kryteria różnicowania desygnatu omawianego ter-
minu. Przedstawione w artykule trzy ujęcia „pedagogiki leczniczej” odsłaniają zróżnicowanie podejścia do pro-
blematyki niepełnosprawności lub szerzej, specjalnych potrzeb. Poczynając od działań ukierunkowanych głów-
nie na środowisko (Heilpädagogik / Ortopedagogika), poprzez antropozoficzną pedagogikę Rudolfa Steinera 
(Camphill Movement), aż do polskiego, wąskiego ujęcia „pedagogiki leczniczej” rozumianej jako rehabilitacja 
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osób z  przewlekłymi chorobami oraz z  niepełnosprawnością ruchową. Wszystkie wspomniane sposoby ujmo-
wania „pedagogiki leczniczej” łączy troska o poprawę funkcjonowania, a  zarazem o dobrostan osób z niepeł-
nosprawnością i  chorobą przewlekłą, chociaż każde z  ujęć próbuje osiągnąć to na swój specyficzny sposób. 

S ŁO WA  K LU C Z O W E :  pedagogika lecznicza, niepełnosprawność, ortopedagogika, Ruch Camphil, pedagogika 
waldorfska.

Wprowadzenie

Pedagogika lecznicza zwana również terapeutyczną, posiada kilka zna-
czeń, które nie są tożsame i w związku z tym bywają ze sobą mylone. Zarów-
no czas jak i  przestrzeń stanowią tu istotne kryteria różnicowania desygnatu 
omawianego terminu. Co innego oznaczało pojęcie „pedagogika lecznicza” pod 
koniec XIX wieku, czy też na początku XX, jeszcze co innego rozumie się pod 
tym pojęciem w  Polsce, a  inne jest jego znaczenie w  Niemczech, odmienne 
w USA czy też w Skandynawii. Można ją interpretować z punktu widzenia za-
dania jakie ma do spełnienia lub stosowanej metody, albo też odnosząc do ad-
resata, a więc konkretnej grupy osób z określonym rodzajem choroby lub nie-
pełnosprawności. Ponadto, zmieniające się paradygmaty w obrębie teorii oraz 
badań nad niepełnosprawnością powodują kolejne modyfikacje w sposobie uj-
mowania i  praktyki pedagogiki leczniczej. Jej rozwój, tak jak ma to miejsce 
również w  innych obszarach związanych z problematyką niepełnosprawności, 
jest obecnie dynamizowany głównie poprzez paradygmat humanistyczny, któ-
ry zakłada wielość i  zróżnicowanie, a  także antydoktrynalność, refleksyjność, 
akceptując przy tym odmienne drogi poznania. Jest to paradygmat wpisują-
cy się w  nurt interparadygmatycznych oraz interdyscyplinarnych poszukiwań 
uwzględniający zarówno kontekst kulturowy jak i czas historyczny (por. Krau-
se 2010, s.168; Hejnicka-Bezwińska 2007, s.466). W sferze wspomnianego pa-
radygmatu mieszczą się kolejne paradygmaty szczegółowej natury, a  miano-
wicie: społeczny paradygmat niepełnosprawności, paradygmat normalizacyjny 
oraz emancypacyjny. Pierwszy z  nich, czyli społeczny paradygmat niepełno-
sprawności zakłada, że główne źródło problemu nie jest ulokowane w ograni-
czeniach danego człowieka wynikających z  zaburzeń czy dysfunkcji, ale tkwi 
w  środowisku tworzącym różnorodne bariery. Dlatego celem interwencji po-
winno być usunięcie wspomnianych barier oraz dostosowanie oczekiwań do 
możliwości osób z  niepełnosprawnością. Niezbędne jest również udzielanie 
pomocy, w  tym również doradztwo oraz umożliwienie egzekwowania praw. 

Natomiast paradygmat normalizacyjny wskazuje na potrzebę włączenia 
do kategorii „normy” osób z  niepełnosprawnością. Chodzi o  to, aby osoby 
z  niepełnosprawnością miały równe szanse na normalne życie, tak jak oso-
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by sprawne. Istotą paradygmatu jest dostosowanie warunków do osoby z nie-
pełnosprawnością, a nie jak tradycyjnie to rozumiano w klasycznym paradyg-
macie rehabilitacyjno-terapeutycznym, osoby do wymagań środowiska. Zatem 
normalizacja środowiska osób z niepełnosprawnością wiąże się z osłabieniem 
koncentracji w  ramach klasycznej rehabilitacji na osobie z  niepełnosprawno-
ścią, co podkreślało „inność” człowieka, na rzecz dostosowania środowiska do 
osoby z  niepełnosprawnością. Aktualnie w  ramach paradygmatu normaliza-
cji środowiska można realizować rzeczywistą integrację polegającą na zgodnej 
koegzystencji społecznej osób pełno i  niepełnosprawnych (por. Krause 2010, 
s.197–198). 

Z kolei paradygmat emancypacyjny, a  więc trzeci mieszczący się w  ra-
mach humanistycznego ujęcia, podkreśla wyzwolenie osób z niepełnosprawno-
ścią z dominacji pełnosprawności, akcentując podmiotowość, autonomię oraz 
samostanowienie. W  efekcie możliwe jest samodzielne podejmowanie decyzji 
co do doboru form edukacji, wyrażanie bądź nie – woli rehabilitowania się, 
wybór stylu funkcjonowania społecznego, a także podejmowanie tak ważnych 
decyzji, jak życie z  partnerem, małżeństwo czy macierzyństwo. (por. Krause 
2010, s.  208–210; Woynarowska 2010, s122). 

Należy pamiętać, że pedagogika jest nauką wieloparadygmatyczną i w jej 
obszarze koegzystują ze sobą odmienne paradygmaty. Jednym z nich, szczegól-
nie szybko rozwijającym się jest paradygmat pozytywnie ukierunkowany (By-
ra 2019, Majewicz 2006. 2019). Znalazł on egzemplifikację w postaci paradyg-
matu wspierania jakości życia osób z niepełnosprawnością (The Quality of Life 
Supports Paradigm) (Gómez, Schalock, Verdugo, 2021). To nowe ujęcie łączy 
kluczowe kategorie „jakości życia” oraz „wsparcia” , a dzięki planowaniu i sto-
sowaniu odpowiednich strategii działania w  efekcie sprzyja rozwojowi, edu-
kacji i zapewnia warunki do wzmocnienia funkcjonowania i dobrostanu osób 
z niepełnosprawnością. Posiada pięć zasadniczych właściwości w postaci pre-
cyzyjnego zaplecza teoretycznego, jest zgodny z  zasadami etyki, charaktery-
zuje go elastyczność oraz daje się adaptować i  podlega ewaluacji. Można po-
wiedzieć, że z  perspektywy koncepcji Ronalda Ingleharta (Boski 2010) i  jego 
projektu WVS (World Values Survey), który uwzględnia wymiar horyzontalny 
wartości wyznaczony przez „przetrwanie-dobrostan” oraz wertykalny, konsty-
tuowany przez „tradycjonalizm-racjonalizm prawny”, wyraźnie widać tendencję 
do przesuwania się w  wymiarze horyzontalnym, w  kierunku oznaczonym ja-
ko „dobrostan”. Tak więc, współczesnym rysem społecznej problematyki zwią-
zanej z  niepełnosprawnością i  chorobą jest podejmowanie działań mających 
na celu zwiększanie dobrostanu osób z niepełnosprawnością. Temu służą mię-
dzy innymi działania podejmowane na gruncie pedagogiki leczniczej, chociaż 
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jest ona rozumiana w  odmienny sposób w  różnych częściach świata, a  pol-
ska specyfika nadaje jej szczególnego charakteru. To zróżnicowanie impliku-
je zupełnie inny zakres podejmowanych działań, a  także wskazuje inne grupy 
docelowe. Niemniej jednak zawsze głównym celem jest wspomaganie szeroko 
rozumianego rozwoju i  funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, podąża-
nie w kierunku krańca oznaczonego w projekcie Ingleharta, jako „dobrostan”. 

Pedagogika lecznicza w  kontekście zadań środowiskowych

W drugiej połowie XIX wieku, a dokładniej w 1861 roku, po raz pierw-
szy pojawia się książkowe opracowanie poświęcone pedagogice leczniczej au-
torstwa Jana Daniela Georgensa i  Heinricha Deinhardta (2016) zatytułowa-
ne „Die Heilpädagogik: mit besonderer Berücksichtigung der Idiotie und der 
Idiotenanstaltenn”. Niemiecki termin „Heilpädagogik” w  dosłownym tłuma-
czeniu to „pedagogika lecznicza”, gdzie człon „heil-„ pochodzący od słowa 
„heilen” oznacza „leczyć”, bądź „uzdrawiać”. Tak więc przyjęcie tłumaczenia 
Heilpädagogik” jako „pedagogiki leczniczej” wydaje się zupełnie uzasadnione. 
Jednak dopiero na początku XX wieku nastąpiło wyodrębnienie się „Heilpäda-
gogik” (nazwa używana w Niemczech, Austrii i Szwajcarii), czy też jak zaczę-
to określać to nieco później – „ortopedagogiki” (termin stosowany początko-
wo w  Holandii) (Zeidler 2005, s.  258), jako samodzielnej dyscypliny. Należy 
zaznaczyć, że pochodzący z greckiego człon „orthós” oznaczajacy „prosty, pra-
widłowy, dobry, słuszny” odnosi się do środowiska i wyraża główny cel orto-
pedagogiki. Zatem, to środowisko miało podlegać „prostowaniu” czy też „na-
prawianiu” i w  efekcie dopasowywane do potrzeb wychowanka. Teoretyczne 
podwaliny pod omawiany proces formowania się „Heilpädagogik”, czy też or-
topedagogiki stworzyli dwaj szwajcarscy pedagodzy, pierwszy z nich to Hein-
rich Hanselmann, a  drugi to Paul Moor. Dzięki nim wyeksponowany został 
aspekt pedagogiczny, jako zasadniczy i dlatego, ta nowa subdyscyplina nie zo-
stała ulokowana w  obszarze medycyny, ale w  pedagogicznym spektrum za-
interesowań (Szarkowicz 2007, s.275–276; 2009). Ponadto, przyznanie w  tym 
okresie osobom z niepełnosprawnością (według ówczesnej terminologii- „upo-
śledzonym”) prawa do opieki medycznej, przyczyniło się do powiązania poru-
szanej problematyki z  procesem leczenia. Znalazło to swój wyraz w  podsta-
wowym dla „Heilpädagogik” dziele autorstwa Theodora Hellera z  1904 roku, 
zatytułowanym „Grundriss der Heilpädagogik”, czyli – „Zarys pedagogiki lecz-
niczej”. Z  tego dzieła, jak i z  szeregu innych opracowań „Heilpädagogik” ko-
rzystali polscy pedagodzy specjalni w  okresie międzywojennym, a  także nie-
co późniejszym. Theodor Heller wskazywał, że należy zatroszczyć się przede 
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wszystkim o korzystne warunki rozwoju poprzez dopasowanie ich do każdego 
indywidualnego przypadku. Celem było zatem uzdrowienie środowiska wycho-
wawczego, a w  tym zakresie dokształcanie rodziców i  rozwijanie u  nich nie-
zbędnych kompetencji oraz umiejętności wychowawczych. Tak więc, zasadni-
cze działania powinny być skierowane na środowisko, w którym żyje i rozwija 
się dana osoba, a nie na korygowanie jej niepełnosprawności (Majewicz 2017a, 
s.  7). Należy podkreślić, że „pedagogika lecznicza” w  omawianym ujęciu jest 
głęboko osadzona w  orientacji humanistycznej, wyrażającej się w  dostrzega-
niu w  człowieku z  niepełnosprawnością osoby ludzkiej, a  nie jej zaburzenia, 
defektu, czy też braku i zmierza poprzez podejmowane działania do poprawy 
jakości życia. Główne zadania tak interpretowanej „pedagogiki leczniczej” to:
 — „kształtowanie ładu aksjologicznego, bazującego na uznaniu wartości 

i  godności każdego człowieka oraz respektowaniu jego zasadniczych 
praw – prawa do życia i  prawa do rozwoju;

 — rozszerzenie pola swoich zainteresowań i oddziaływań o nowe problemy 
oraz dotknięte nimi osoby, o  nowe rodzaje „niepełnosprawności”, poja-
wiające się bądź ujawniające w zmieniających się warunkach społeczno-
-politycznych i kulturowych – znacznie szersze niż dotychczasowe „upo-
śledzenie”;

 — kształtowanie odpowiedzialności za losy osób niepełnosprawnych;
 — kształtowanie w  pedagogicznych relacjach osobowych podmiotowego 

podejścia do każdego człowieka;
 — troska o  jakość życia każdego człowieka, a  nie tylko o  jego edukację 

i  pracę;
 — tworzenie nowych – alternatywnych w stosunku do istniejących, najczę-

ściej zinstytucjonalizowanych – form i  modeli pomocy, w  których naj-
większą wartością będzie jednostka ludzka z  jej indywidualnymi cecha-
mi oraz możliwościami rozwojowymi;

 — dążenie do integracji społecznej, rozumianej nie tylko jako kolejny etap 
w  rozwoju kształcenia specjalnego, ale znacznie szerzej – jako tworze-
nie warunków równego dostępu wszystkich członków społeczności do 
uczestnictwa w  życiu społecznym;

 — edukacja społeczeństwa, zmierzająca do kształtowania postaw akceptu-
jących każdego człowieka w  jego indywidualności i  niepowtarzalności;

 — dbałość o  poprawność językową, w  której treść poszczególnych termi-
nów odpowiadałaby przekonaniu o godności każdej osoby ludzkiej i sto-
sowanie określeń respektujących godność każdej osoby ludzkiej” (Szar-
kowicz 2007, s.  347–348).
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Zdaniem Włodzisława Zeidlera (2007, s. 116) głównym zadaniem peda-
gogiki leczniczej (Heilpädagogik) pozostaje walka o  godność i  poszanowanie 
indywidualności osób z  niepełnosprawnością. Tak więc współcześnie „Heil-
pädagogik” jest głęboko osadzona we wspomnianym już paradygmacie hu-
manistycznym, jako nadrzędnym, ale również jest zgodna z  paradygmatami 
szczegółowymi, a więc społecznym, normalizacyjnym i emancypacyjnym. Za-
wiera również najnowsze tendencje w tym zakresie, czyli wyraźne odniesienia 
do paradygmatu wsparcia jakości życia osób z niepełnosprawnością. 

Pedagogika lecznicza w  kontekście koncepcji Rudolfa Steinera

Pedagogika lecznicza jest również ujmowana w wielu krajach jako edu-
kacja i  terapia osób z  niepełnosprawnością, oparta o  koncepcję Rudolfa Ste-
inera. Jest łączona z  pedagogiką społeczną, a w  jej ramach z  pracą peda-
gogiczną realizowaną w  ośrodkach waldorfskich organizowanych dla osób 
z  różnymi rodzajami niepełnosprawności. W  placówkach tych prowadzona 
jest edukacja oparta o  idee wychowania, bazujące na antropozofii. Mądrość 
o człowieku, a więc antropozofia, to koncepcja integrująca światopogląd reli-
gijny, mistyczny z materialistycznym ujęciem świata, a w efekcie prowadząca 
w  zamyśle autora do usunięcia wszelkich niezgodności świadomości współ-
czesnego człowieka, implikując harmonię z  jego światem wewnętrznym i  ze-
wnętrznym (Sałdan 2014, s.149). Rudolf Steiner uważał, że edukacja nie mo-
że pomijać wymiaru duchowego i koncentrować się jedynie na wiedzy, która 
w takiej izolacji jest jednostronna i zimna. Konieczne jest dopełnienie eduka-
cji sztuką, która umożliwi ujawnienie tego co ponadzmysłowe i ponadczaso-
we, dostarczy człowiekowi przeżyć. Dlatego w swojej koncepcji pedagogicznej 
akcentował nie tylko potrzebę odbioru sztuki, ale przede wszystkim podej-
mowania aktywności twórczej, w  tym plastycznej, muzycznej oraz teatralnej. 
Stąd, w  toku edukacji i  terapii konieczne jest wszechstronne aktywizowanie 
osoby poprzez ruch rytmiczny, będący formą sztuki, a  także poprzez plasty-
kę, muzykę i  teatr (Ossowski 1999, s.188). Należy jednak zaznaczyć, że an-
tropozofia jest poglądem kontrowersyjnym, wzbudzającym nadal żywe dys-
kusje, zwłaszcza dotyczące jej gnostycznych i ezoterycznych źródeł (Majewicz 
2017a, s.  19). 

W krajach anglojęzycznych, tak ujęta pedagogika lecznicza, jest określana 
jako „curative education” (https://camphill.edu/concentration-in-curative-edu-
cation/), w  obszarze frankofońskim używany jest niemal identyczny termin, 
a  mianowicie „pédagogie curative” (https://www.anthroposophie.ch/fr/peda-
gogie-curative-sociotherapie/rubriques/article/pedagogie-curative.html), który 

https://www.anthroposophie.ch/fr/pedagogie-curative-sociotherapie/rubriques/article/pedagogie-curative.html
https://www.anthroposophie.ch/fr/pedagogie-curative-sociotherapie/rubriques/article/pedagogie-curative.html
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również ma analogiczny desygnat jak w języku angielskim, lub też rozumiany 
jest jako pedagogika osób o  specjalnych potrzebach społecznych.

Natomiast w  krajach skandynawskich stosowane są takie terminy jak: 
„läkepedagogik” w  Szwecji, „helsepædagogikk” w  Danii i  „helsepedagogikk” 
w Norwegii (Edlund, 2005, s. 179). Wszystkie one odnoszą się do antropozo-
ficznej koncepcji i  praktyki opracowanej przez Rudolfa Steinera. 

Należy zaznaczyć, że pierwsza szkoła prowadzona według koncepcji Ru-
dolfa Steinera powstała w  1919 roku przy Fabryce Papierosów Waldorf Asto-
ria, w przebudowanej restauracji. Większość uczniów była niedożywiona wsku-
tek wojny i  wymagała w  związku z  tym pomocy lekarskiej. Kilka lat później 
szkoła oddzieliła się od fabryki i  zaczęła podążać własną drogą, co można 
uznać za pierwszy krok w kierunku samodzielności ruchu szkolnego. Wkrótce 
po założeniu pierwszej szkoły zaczęły powstawać kolejne w różnych częściach 
Niemiec, a  następnie w  Szwajcarii w  Dornach w  1920  r., Holandii w  Hadze 
w  1923  r., Anglii w  Londynie w  1925  r., Norwegii w  Oslo w  1926  r. i  Ame-
ryce w  Nowym Jorku w  1928  r. (Wiechert 2014, s.  15–16). Z  czasem zaczę-
ły powstawać również ośrodki edukacji leczniczej organizowane według za-
sad koncepcji Rudolfa Steinera, obecnie w  ponad 50 krajach istnieje około 
650 organizacji edukacji leczniczej i  terapii społecznej, ponad 50 ośrodków 
szkoleń zawodowych i  około 30 stowarzyszeń regionalnych. Wydawany jest 
w  języku niemieckim i angielskim kwartalnik zatytułowany „Perspectives” po-
święcony antropozoficznej edukacji leczniczej i terapii społecznej. Czasopismo 
porusza problemy z zakresu antropozoficznych studiów humanistycznych, an-
tropologii i  edukacji leczniczej, prezentuje problemy praktyki, a  także współ-
czesne zagadnienia związane z  inkluzją osób z  niepełnosprawnością (http://
www.en.khsdornach.org/).

Niezwykle istotną datą w zakresie tworzenia ośrodków pedagogiki lecz-
niczej jest 1940 rok, kiedy w  Camphill, małej wiejskiej posiadłości niedaleko 
Aberdeen w  Szkocji, powstała pierwsza placówka pedagogiki leczniczej zało-
żona przez Karla Königa, prowadzona zgodnie z  założeniami koncepcji Ru-
dolfa Steinera. Od miejscowości Camphill wziął nazwę cały Ruch, określany 
dzisiaj jako „Camphill Movement” (https://camphill.no/historikk/category890.
html). Obecnie szkoły i  społeczności „Camphill Movement” istnieją w  około 
20 krajach na całym świecie, w  tym w  Europie, Azji, Afryce, oraz Ameryce 
Północnej (https://web.archive.org/web/20180417033747/http://camphill.net/). 

W ramach edukacji przedszkolnej oraz szkolnej realizowane są zadania 
połączone z konkretnymi terapiami oraz opieką medyczną. Niezwykle istotną 
rolę w  procesie edukacji leczniczej odgrywają rodzice, którzy poprzez swoje 
zaangażowanie przyczyniają się do maksymalnego wsparcia dynamiki rozwoju 

http://www.en.khsdornach.org/
http://www.en.khsdornach.org/
https://camphill.no/historikk/category890.html
https://camphill.no/historikk/category890.html
https://web.archive.org/web/20180417033747/http://camphill.net/
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dzieci i  młodzieży z  niepełnosprawnością. Z  kolei w  zakresie pracy z  osoba-
mi dorosłymi, realizowanej w  ramach terapii społecznej, zmierza się do osią-
gnięcia maksymalnego poziomu samostanowienia oraz niezależności. Dzięki 
przygotowaniu odpowiednich miejsc zamieszkania oraz pracy, a ponadto stwo-
rzenia przychylnego środowiska społecznego i  kulturalnego, wzmacniana jest 
motywacja do indywidualnego rozwoju, w atmosferze socjalno-ekonomiczne-
go bezpieczeństwa. Oprócz placówek edukacji leczniczej dla dzieci i tworzenia 
społeczno-terapeutycznych społeczności dla osób dorosłych, podejmowane są 
również inne inicjatywy dotyczące takich zadań społecznych, jak organizowa-
nie zatrudnienia dla uchodźców, terapii po traumatycznych zdarzeniach, czy 
też radzenia sobie z  problemami funkcjonowania w  starszym wieku. 

W tradycyjnych, przypominających wioskę społecznościach Camphill, 
osoby z różnymi niepełnosprawnościami najczęściej mieszkają razem z rodzi-
nami swoich opiekunów. Pracują w  firmach zajmujących się rolnictwem bio-
dynamicznym, w  kuchni, piekarni lub w  warsztatach rzemieślniczych. Zgod-
nie z założeniami, osoby z niepełnosprawnością powinny móc prowadzić życie 
możliwie niezależne zgodnie z  ich możliwościami. Życie w  ośrodkach Cam-
phill rozwinęło się z  antropozoficznego obrazu człowieka, zgodnie z  którym 
wszyscy ludzie, czy to z  niepełnosprawnością, czy też bez niepełnosprawno-
ści są równi sobie i  mają prawo do spełnionego życia w  wolności i  godności 
( https://freundeskreis-camphill.de/). Główną ideą Ruchu Camphill jest zaan-
gażowanie wszystkich członków każdej społeczności w  zaspokajanie ich wła-
snych potrzeb, jak również potrzeb całej społeczności, na ile pozwalają na 
to ich umiejętności (https://camphillschool.org/school/camphill-movement/). 
Tak rozumiana pedagogika lecznicza zapewnia holistyczne wsparcie dzieciom, 
młodzieży i dorosłym, którzy napotykają istotne wyzwania na swojej indywi-
dualnej drodze rozwoju. Podejmowane działania obejmują wszystkie aspekty 
funkcjonowania, a więc wymiar fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy. Te 
wszystkie aspekty są postrzegane jako integralne elementy rozwijającej się bio-
grafii. Pedagodzy leczniczy starają się podchodzić do indywidualnych proble-
mów, kierując się zrozumieniem integralności unikalnej biografii każdej oso-
by. Preferowane jest transdyscyplinarne podejście uwzględniające pedagogikę, 
medycynę, psychologię, pracę socjalną, pielęgniarstwo, a  także sztukę, rolnic-
two i  konstruowanie społeczne. Działania pedagogów utrzymane w  omawia-
nym nurcie obejmują aktywność w  ramach: 
 — wczesnej interwencji i  edukacji
 — szkół i  przedszkoli specjalnych
 — edukacji integracyjnej i  inkluzyjnej 
 — usług w  obszarze wsparcia domowego

https://freundeskreis-camphill.de/
https://camphillschool.org/school/camphill-movement/
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 — programów stacjonarnych dla dzieci i  młodzieży
 — usług socjalnych dla dzieci i  młodzieży
 — usług psychiatrycznych dla dzieci i  nieletnich
 — szkolenia zawodowego i  wsparcia życiowego dla młodych dorosłych

Praktyka pedagogiki leczniczej opiera się na holistycznym, transdyscy-
plinarnym ujęciu procesu diagnozy, każdej indywidualnej sytuacji rozwojowej 
w  jej biograficznym kontekście. Formowanie takich pogłębionych umiejętno-
ści dokonywania diagnozy jest możliwe w  oparciu o  wszechstronną transdy-
scyplinarną wiedzę o człowieku – o jego ciele, psychice i duszy, wiedzy na te-
mat procesu rozwoju człowieka od dzieciństwa do starości, zasad wychowania 
i praw socjalizacji, umiejętności angażowania się w fenomenologiczne badanie 
osoby, z uwzględnieniem możliwych zaburzeń oraz patologii. Ogólnie można 
powiedzieć, że program edukacji leczniczej ma na celu położyć podwaliny pod 
rozwój przez całe życie, wyposażyć uczniów w  umiejętność samostanowienia 
i przygotować do rozwoju zawodowego (Camphill Academy 2020, s.13–15). 

Ruch Camphill rozwija się dość intensywnie, w  wielu krajach powsta-
ją kolejne, nowe ośrodki świadczące usługi w  zakresie pedagogiki leczniczej 
w  kontekście koncepcji Rudolfa Steinera. Niemniej jednak wciąż obecne są 
kontrowersje wokół zaplecza ideowego omawianego Ruchu, a więc antropozofii. 

Pedagogika lecznicza jako edukacja i  rehabilitacja 
osób przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych ruchowo 

(polska specyfika)1

 W naszym kraju pedagogika lecznicza ma inne konotacje niż na świe-
cie. Od lat 70. XX wieku jest traktowana jako subdyscyplina pedagogiki spe-
cjalnej2, zajmująca się rehabilitacją osób przewlekle chorych i niepełnospraw-
nych ruchowo. Wcześniej, a dokładniej w pierwszej połowie XX wieku polscy 
pedagodzy specjalni korzystali z dorobku „Heilpädagogik”, zwłaszcza w 20-le-
ciu międzywojennym, dzięki przekładom tekstów zamieszczanym w  czasopi-
śmie „Szkoła Specjalna”, a także redagowanym przez Marię Grzegorzewską bro-
szurom z serii „Biblioteka Pedagogiki Leczniczej”. Ponadto, twórczyni polskiej 

 1 Znacznie obszerniejsze opracowanie tego zagadnienia znajdzie zainteresowany Czytel-
nik w artykule pt. „Ewolucja teorii i praktyki pedagogiki leczniczej” autorstwa P.Majewicza, za-
mieszczonym w „Ruchu Pedagogicznym” , 2017, nr 4 , s.  5-22.
 2 Pedagogika specjalna zwana również rewalidacyjną, bo tak określał pedagogikę specjalną 
Aleksander Hulek (1977), ze względu na to, że pojęcie – „specjalna” było zdaniem tego Auto-
ra zbyt ogólne, wieloznaczne i nic nie mówiło o  istocie oddziaływań, o które w  istocie chodzi.
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pedagogiki specjalnej opublikowała w  1952 roku skrypt zatytułowany „Peda-
gogika lecznicza”, który w kolejnym wydaniu z 1959 roku nosił już tytuł „Pe-
dagogika specjalna”. Stąd też w opracowaniu tym często zamiennie stosowane 
są oba terminy. Autorka uważała, że pierwsza z  wymienionych nazw pod-
kreśla terapeutyczne oddziaływanie metod pracy rehabilitacyjnej, a  także ko-
nieczność współdziałania z  lekarzem. Natomiast określenie ”pedagogika spe-
cjalna” akcentowało odrębność, specyficzność dzieci objętych jej opieką, jak 
i specyficzność celu oraz metod pracy, a także przygotowania nauczyciela-wy-
chowawcy (Szarkowicz 2007, s.  312–329). Niemniej jednak specyfikę pracy 
i  teoretyczną odrębność pedagogiki leczniczej (terapeutycznej) rozumianej ja-
ko rehabilitacja (często zamiennie w Polsce stosowane było określenie „rewa-
lidacja”) osób przewlekle chorych i  niepełnosprawnych ruchowo dostrzeżono 
znacznie później, pomimo tego, że już w  okresie międzywojennym w  szpita-
lu okulistycznym w Witkowicach pod Krakowem oraz w sanatorium „Górka” 
w  okolicach Buska, rozpoczęto praktyczną realizację zadań związanych z  re-
walidacją dzieci przewlekle chorych i z  dysfunkcją narządu ruchu. Wówczas 
jednak nikt nie używał w  stosunku do podejmowanych działań terminu „pe-
dagogika lecznicza” w dzisiejszym, polskim rozumieniu tego pojęcia. W tam-
tych czasach Maria Grzegorzewska (1964, s.  78) określała całokształt działań 
podejmowanych wobec tej grupy dzieci i młodzieży, mianem „terapii wycho-
wawczej”. Należy zaznaczyć, że jeszcze przez wiele lat, ta nowa subdyscyplina 
nie ukonstytuowała się formalnie. Jej teoretyczne podwaliny opracowała dopie-
ro Janina Doroszewska i zamieściła w dwóch książkach, z czego pierwszą opu-
blikowała w 1957 roku pod tytułem „Terapia wychowawcza”, a w 1963 książkę 
„Nauczyciel-wychowawca w zakładzie leczniczym”. Obie pozycje na długie la-
ta wyznaczyły główny nurt teorii i praktyki pedagogicznej w zakresie wycho-
wania i  rehabilitacji dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi oraz z nie-
pełnosprawnością ruchową (Majewicz 2017a, s.  9).

Obecnie poza pracą z  dziećmi i  młodzieżą przebywającą na leczeniu 
w  szpitalach i  sanatoriach, pedagogika lecznicza interesuje się również pro-
blemami całej populacji dzieci przewlekle chorych i  niesprawnych ruchowo, 
w  tym ich sytuacją rodzinną i  szkolną, relacjami w  grupie rówieśniczej oraz 
w  środowisku lokalnym (Maciarz 2001, s.17). W  kręgu zainteresowań znala-
zły się zagadnienia integracji i  inkluzji, ale również problemy tanatopedago-
giki, związanej z opieką hospicyjną (Binnebesel 2013). Ponadto, na nowo od-
krywana jest problematyka wspomagania osób z  zaburzeniami psychicznymi, 
pomimo tego, iż formalnie osoby te były od początku włączone w obszar za-
interesowań pedagogiki leczniczej.
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Głównym zadaniem pedagogiki leczniczej jest szeroko rozumiane wspo-
maganie psychospołecznego rozwoju osób z  przewlekłymi chorobami soma-
tycznymi, zaburzeniami psychicznymi oraz z  niepełnosprawnością ruchową, 
w  tym zakresie podejmowane są działania terapeutyczne i  edukacyjne, zin-
tegrowane z  procesem leczenia. Wyeksponowanie funkcji terapeutycznej za-
owocowało posługiwaniem się w  praktyce określeniem „pedagogika terapeu-
tyczna”, które bywa zamiennie stosowane z  terminem „pedagogika lecznicza”. 

Współcześnie pedagogika lecznicza obejmuje swoim zainteresowaniem 
nie tylko problemy psychospołecznego funkcjonowania i  wspierania dzieci 
i  młodzieży z  przewlekłymi chorobami oraz z  dysfunkcjami narządu ruchu, 
ale również dotyczy osób dorosłych, co więcej łączy się problemowo z zagad-
nieniami okresu starości (Hajnicz, Konieczna 2018, s. 264). W związku z tym 
formuje się nowy jej dział, a mianowicie „geragogika terapeutyczna”, która zaj-
muje się problemami psychospołecznego funkcjonowania osób w okresie póź-
nej dorosłości z  przewlekłymi chorobami somatycznymi i  psychicznymi oraz 
z dysfunkcjami narządu ruchu. Głównym celem geragogiki terapeutycznej jest 
optymalizacja funkcjonowania i  poprawa jakości życia seniorów przewlekle 
chorych, natomiast podstawowe zadania to edukacja zdrowotna realizowana 
w ramach promocji zdrowia, profilaktyka, wspieranie procesu leczenia oraz re-
habilitacja pedagogiczna, przy czym działania te adresowane są nie tylko bez-
pośrednio do osób chorych, ale również obejmują środowisko społeczne oraz 
otoczenie fizyczne. Szczególne znaczenie w  tym zakresie pełni psychoeduka-
cja jako forma zajęć integrująca wiedzę i  umiejętności z  zakresu pedagogiki, 
psychologii i  psychiatrii (Majewicz, Wolny 2017). Stanowi ona zespół zapla-
nowanych i  ustrukturalizowanych działań, które mają na celu rozwój zaso-
bów osobistych oraz kształtowanie umiejętności wykorzystywania ich w  pro-
cesie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, jak również zwiększania poziomu 
dobrostanu, co w efekcie umożliwia osiągnięcie wyższej jakości życia. Psycho-
edukacja wpisuje się w  pełni w  nurt psychologii pozytywnej, która jest na-
uką o  zdrowiu, sile i  cnotach człowieka (Majewicz 2017 b, s.119). Tak więc, 
współczesna pedagogika lecznicza obejmuje swoim zainteresowaniem zarów-
no problemy w  zakresie psychospołecznego rozwoju i  funkcjonowania osób 
z  przewlekłymi chorobami somatycznymi i  zaburzeniami psychicznymi oraz 
z  niepełnosprawnością ruchową, jak i  zajmuje się jakością życia i  sposobami 
zwiększania dobrostanu wspomnianych osób w biegu życia.



Piotr Majewicz

248

Zakończenie

Przedstawione trzy ujęcia „pedagogiki leczniczej” odsłaniają zróżnico-
wanie podejścia do problematyki niepełnosprawności lub szerzej, specjalnych 
potrzeb. Wszystkie akcentują potrzebę podejmowania działań na rzecz osób 
z  niepełnosprawnością i  chorobą przewlekłą, niemniej jednak każda na swój 
specyficzny sposób. Poczynając od działań ukierunkowanych głównie na śro-
dowisko (Heilpädagogik / Ortopedagogika), poprzez antropozoiczną specyfikę 
pedagogiki Rudolfa Steinera (Camphill Movement), aż do polskiego, wąskie-
go ujęcia „pedagogiki leczniczej” rozumianej jako rewalidacja osób z przewle-
kłymi chorobami oraz z niepełnosprawnością ruchową. Tak więc, termin „pe-
dagogika lecznicza” oznacza co innego w różnych częściach świata, chociaż te 
odmienne sposoby rozumienia łączy troska o poprawę funkcjonowania, a zara-
zem o dobrostan osób z niepełnosprawnością. Wspomniane we wstępie współ-
czesne paradygmaty w  obszarze niepełnosprawności są obecne i  praktycznie 
realizowane w  różnych częściach świata, ale często za pomocą odmiennych 
metod, różnią się także niektórymi zadaniami. Niemniej jednak cel zasadni-
czy jest elementem integrującym te odmienne perspektywy. 
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