
 

 

Codzienność w rezerwacie placówki specjalnej 

Streszczenie 

Podmiotem badań jest niepubliczna placówka edukacyjna, nie w sensie monograficznej 

deskrypcji, ale jako pewien instytucjonalny fenomen. Obszarem zainteresowań jest Ośrodek 

Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy, w którym obowiązek szkolny i nauki realizują 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną.  

Placówka została w pracy nazwana rezerwatem, w którym rodzice i terapeuci jako 

agenci oraz interesanci-osoby z niepełnosprawnością intelektualną, pełnią role  

w codziennym rytuale interakcji. Spotkania wszystkich zamknięte są w ramie rezerwatu, 

powszechnie uznanej za miejsce segregacji, ostoję napiętnowanych. Podejmuje się  

w rezerwacie działania mające na celu usprawnianie wychowanków zgodnie  

z indywidualnymi planami regulowanymi ze strony świata formalności. 

Praca jest, poprzez jakościową strategię badawczą, próbą odpowiedzi na szerokie 

pytanie badawcze o to: jaka jest codzienność rezerwatu, czyli niepublicznej placówki dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną? 

Intencją autorki pracy jest ukazanie świata niepowtarzalnego i przysłużenie się 

dyskursowi o kierunku koniecznej transgresji w codzienności praktyki pedagogiki specjalnej. 
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rama.  

Summary 

The object of research is a non-public educational institution. The researcher’s intention 

is not to produce a monographic description of the institution but to present it as an institutional 

phenomenon. The institution in question is the Education and Rehabilitation Center (Ośrodek 

Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy) where young people with intellectual disabilities 

fulfill their schooling obligations. 

In the work, the institution is named a reserve where parents and therapists as agents 

and the key stake-holders, i.e. the young people with intellectual disabilities play roles in the 

daily ritual of interaction. The meetings with all pupils participating are closed in the framework 

of a reserve, widely considered to be a place of segregation, an asylum for the stigmatized. In 

the reserve, actions are taken to improve the pupils’ general functioning according to their 

individual development plans prepared with the formal requirements and regulations in mind. 

By adopting the qualitative research strategy, the work is an attempt to answer a broad 

research question: what does the daily life look like in the reserve, i.e. the non-public 

educational center for young people with intellectual disabilities? 

The author’s intention is to uncover the unique world of the center  and to contribute to 

the discourse on the necessity of transgression in the everyday practice of special pedagogy. 
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