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Normy ogólnospołeczne w życiu uczniów
z lekką niepełnosprawnością intelektualną
i w normie intelektualnej

Abstrakt
Co jest oczywiste, proste, zwyczajne i obowiązkowe dla społeczeństwa dorosłych, dla dzieci i młodzieży okazuje się przymusem, karą, ograniczeniem wolności. Z pokolenia na pokolenie
ludzie korzystają z określonych modeli informacyjnych, można jednak zauważyć, że wiadomości
te coraz częściej rozumiane są i wykorzystywane przez ich dzieci w zupełnie inny sposób. Działania profilaktyczne, starania rodziców, nauczycieli i innych środowisk edukacyjnych, cały starannie
skonstruowany świat z obowiązującymi normami społecznymi, są czasem odbierane i realizowane
przez młodych ludzi całkiem inaczej. Okres adolescencji (13–17 lat) jako pewien etap rozwojowy
niesie ze sobą dodatkowe trudności w sferze kontaktów interpersonalnych i społecznych. Niejednokrotnie zdarza się, że osoby zarówno pełnosprawne, jak i niepełnosprawne nie umieją bądź
z różnych przyczyn nie chcą dostosować się do wymogów, jakie kształtuje dana grupa społeczna.
Dlatego celem niniejszego opracowania jest przedstawienie, jak młodzi ludzie z lekką niepełnosprawnością i w normie intelektualnej realizują obowiązujące w społeczeństwie normy społeczne.
Prezentowany tekst składa się z trzech części. W pierwszej opisane zostały zagadnienia teoretyczne
dotyczące lekkiej niepełnosprawności intelektualnej, wieku dojrzewania oraz normy społecznej.
Część druga to założenia metodologiczne, tj. cel badań i problem badawczy oraz kryterium doboru
osób badanych. W części trzeciej przybliżone zostały wyniki przeprowadzonych badań oraz wnioski z nich płynące.
Słowa kluczowe: norma, konstruowanie, dorastanie, niepełnosprawność intelektualna.
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General social norms in the life of learners
with mild intellectual disability
and in the intellectual norm
Abstract
What is obvious, simple, ordinary or obligatory for the adult society, proves to be a compulsion, punishment or restriction of freedom for the young generation. Although from one generation
to another, people have been using certain constructed messages or models, it can be noted that
increasingly these messages would be understood and taken in a completely different way by their
children. Preventive influences, strenuous efforts of parents, teachers or other educational environments, all the carefully constructed world of valid social norms, has been sometimes understood,
taken and implemented quite different by young people. The period of adolescence (from 13–17
years of age), as a certain stage of development, entails additional difficulties in the sphere of interpersonal and social contacts. It often happens, that both persons with and without disabilities,
cannot or for different reasons do not want to adapt to the requirements, which are formed by
the particular social group. Therefore, the aim of the present elaboration is to present, how young
people of mild disability and with normal intellectual capacity fulfill the “social norms” existing
in the society. The presented text consists of three sections. The first one describes the theoretical
issues related to mild intellectual disability, adolescence, and social norm. The second provides the
methodological assumptions, i.e. the purpose of the research and the investigated problem, as well
as selection criteria of research subjects. Whereas the third section introduces the results of the
research, as well as conclusions thereof.
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