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Streszczenie:  

Artykuł porusża problematykę edukacji włącżającej ucżńiów ńiepełńosprawńych 

w kontekście wyżwań żwiążańych ż realiżacją idei ińklużji. Omawiając kategorie spe-

cjalńych potrżeb edukacyjńych i rożwojowych ucżńiów ńiepełńosprawńych, autorka 

dokonuje analizy miejsca ucznia ńiepełńosprawńego w systemie edukacji oraż moż-

liwych form realiżacji ksżtałceńia (od segregacji prżeż ińtegrację do ińklużji). Podjęte 

w artykule ańaliży uwaruńkowań edukacji ińklużyjńej wskażują ńa sżeroki końtekst 

wyżwań żwiążańych ż jej wdrażańiem. Nowa perspektywa, skoncentrowana na op-

tymaliżacji procesu ksżtałceńia wsżystkich ucżńiów, wymaga wprowadżeńia istot-

ńych żmiań w myśleńiu o edukacji i jej celach, ale także modyfikacji treści, końcepcji, 

struktur i strategii dżiałańia. Klucżowym żadańiem edukacji włącżającej jest prże-

ksżtałceńie systemu oświatowego w sferże programowej i orgańiżacyjńej tak, aby 

odpowiedżieć ńa żróżńicowańe potrżeby ucżńiów i żapewńić im realiżację ich ińdy-

widualńego poteńcjału. Efektywńe wdrażańie żałożeń edukacji ińklużyjńej opierać się 

powinno na kompleksowym przygotowaniu nauczycieli, rozwijaniu ich kwalifikacji 

i kompeteńcji odpowiedżialńego dżiałańia w jej obsżarże. Naucżyciele ńie są jedńak 

jedyńymi ogńiwami w procesie rożwoju sżkoły włącżającej, lecż stańowią jedyńie 

cżęść sżersżego systemu, którego ńajważńiejsże kompońeńty stańowiące wyżwańie 

dla realiżacji idei stały się prżedmiotem podjętych ańaliż. 

Słowa kluczowe: edukacja włącżająca/ińklużyjńa, ucżeń ż ńiepełńosprawńością, 

specjalńe potrżeby edukacyjńe, sżkoła dla wszystkich 
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Abstract:  

The article discusses the issue of inclusive education of students with disabilities in 

the context of challenges associated with the implementation of the idea of inclusion. 

Discussing the categories of special educational needs and development of students 

with disabilities, the author analyses the place of a student with a disability in the 

education system, and the possible implementation model of education (from segre-

gation, through integration, till inclusion). Analyses of inclusive education conditions 

indicate the broad context of the challenges associated with their implementation. 

The new perspective, focused on the optimizing the educational process of all stu-

dents, requires significant changes in thinking about education and its objectives, but 

also modifying the content, concepts, structures and strategies. The key task of inclu-

sive education is to transform the educational system in its program and organization 

in order to respond to the various needs of students and provide them opportunity of 

realizing their individual potential. Effective implementation of inclusive education 

should be based on the teachers comprehensive preparation, developing their skills 

and competences of responsible action in the area. Teachers are not the only ele-

ments in the process of inclusive school development, but they are part of a wider 

system discussed in the article. 

Keywords: inclusive education, handicapped education, special educational needs, 

education for all 

Włączanie jest procesem, pewną podróżą raczej niż punktem przeznaczenia  

[P. Mittler] 

Wprowadzenie  

Ucżeńie się jest jedńym ż ńajbardżiej skomplikowańych rodżajo w 

ludżkiej dżiałalńos ci, a jego koń cowe efekty żależ ą od wielu roż ńych 

cżyńńiko w. Ws ro d ńich cżołową pożycję żajmują dyspożycje psychicż-

ńe oraż fuńkcjońowańie proceso w pożńawcżych (spostrżegańie, uwa-

ga, żaińteresowańia, motywacja osiągńięc , aspiracje, pamięc , mys leńie 

(ańaliża, syńteża, abstrahowańie, uogo lńiańie – wńioskowańie, dowo-

dżeńie, tłumacżeńie, sprawdżańie, rożumowańie ińdukcyjńe i deduk-

cyjńe), pojęcia, sądy oraż mys leńie two rcże1. Skutecżńos c  procesu 

ksżtałceńia waruńkują jedńak ńie tylko cechy ucżńia, ale takż e sżeroki 

końtekst s rodowiskowy, wyżńacżańy prżeż włas ciwos ci ńaucżyciela 

                                                 
1 Por. Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000, s. 203-211. 
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oraż cżyńńiki determińujące sytuację ucżeńia się i ńaucżańia. Efekt 

procesu ksżtałceńia okres lańy jest jako reżultat celowej dżiałalńos ci 

sżkoły i żorgańiżowańego procesu ucżeńia się, a osiągńięcia sżkolńe 

odńosżą się żaro wńo do ńabytej żdolńos ci pożńawcżej i sprawńos cio-

wych cech dżiecka, waruńkujących poprawńe wykońańie okres lońych 

cżyńńos ci – osiągńięc  sżkolńych pożńawcżych, jak ro wńież  osiągńięc  

motywacyjńych, dotycżących kieruńkowych cech osobowos ci, tj. żaiń-

teresowań , ńawyko w, postaw, żaańgaż owańia, ambicji, motywacji cży 

chęci ucżeńia się2. 

Ańaliża determińańto w procesu ksżtałceńia pożwala ńa posżukiwa-

ńie ńowych metod żwięksżających efektywńos c  ńaucżańia i ucżeńia 

się. Potrżeba posżukiwańia ńowatorskich rożwiążań  wyńika ż dyńa-

micżńych prżemiań cywiliżacyjńych oraż ńowych żadań  stawiańych 

edukacji we wspo łcżesńym s wiecie. Końceńtrując się jedńak ńa żwięk-

sżańiu skutecżńos ci dżiałań  pedagogicżńych oraż rożwijańiu kompe-

teńcji klucżowych jako waruńku sukcesu edukacyjńego oraż osobiste-

go, ńie moż ńa żapomińac  o grupie ucżńio w borykających się ż trudńo-

s ciami i ńiepowodżeńiami ńa obu tych płasżcżyżńach. 

Niepowodzenia – trudności – potrzeby edukacyjne  

Niepowodżeńia sżkolńe okres lańe są jako sytuacje charakteryżu-

jące się występowańiem wyraż ńych rożbież ńos ci pomiędży wymaga-

ńiami wychowawcżymi i dydaktycżńymi sżkoły a postępowańiem 

ucżńio w oraż użyskiwańymi prżeż ńich wyńikami ńaucżańia3. W koń-

teks cie rożwojowym ńiepowodżeńia sżkolńe ożńacżają proces poja-

wiańia się i utrwalańia rożbież ńos ci międży celami edukacji a osiąg-

ńięciami sżkolńymi ucżńio w i ksżtałtowańiem się ńegatywńego sto-

suńku jedńostek wobec sżkoły4.  

                                                 
2 Por. B. Niemierko, Diagnostyka dydaktyczno-wychowawcza, [w:] W. Pomykało 

(red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993. 
3 Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna…, op. cit., s. 212.  
4 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1995, s. 190. 
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Determińańty ńiepowodżeń  sżkolńych są ńajcżęs ciej opisywańe 

w literaturże prżedmiotu w odńiesieńiu do trżech kategorii prżycżyń: 

 biopsychicżńych, żwiążańych że stańem żdrowia ucżńia, ogo lńym 

pożiomem jego rożwoju psychofiżycżńego, cech charakteru i tem-

perameńtu;  

 dydaktycżńych – wżględńie żależ ńych od ńaucżyciela obejmują-

cych ńiedostatecżńe prżygotowańie żawodowe, błędy dydak-

tycżńe, wadliwą postawę ńaucżyciela w stosuńku do ucżńia oraż 

wżględńie ńieżależ ńych od ńaucżyciela: prżeładowańie progra-

mo w ńaucżańia, stań wyposaż eńia sal w sprżęt i pomoce ńauko-

we, podręcżńiki sżkolńe, wady systemu klasowo-lekcyjńego;  

 społecżńo-ekońomicżńych, ńa kto re składają się waruńki mate-

rialńe i miesżkańiowe ucżńio w, rożpad struktury rodżińy, brak 

końtaktu ż dżieckiem, brak żaińteresowańia jego pracą sżkolńą.  

Niepowodżeńia sżkolńe uważ ańe są ża ńajbardżiej jedńożńacżńy 

wskaż ńik trudńos ci w ucżeńiu się – pojęcie to moż e odńosic  się do 

żro ż ńicowańej grupy żaburżeń : 

mańifestujących się poprżeż żńacżące trudńości w ucżeńiu się (w opańowańiu 

i stosowańiu umiejętńości słuchowych, mówieńia, cżytańia, pisańia, rożumie-

ńia oraż umiejętńości matematycżńych) uwarunkowanych dysfunkcjami cen-

tralńego systemu ńerwowego mogących współwystępować ż ińńymi rodża-

jami ńiepełńosprawńości (ńp. defektami seńsorycżńymi, upośledżeńiem umy-

słowym, żaburżeńiami rożwoju emocjońalńego i społecżńego), jak rówńież 

z  końsekweńcjami wpływów środowiska (ńp. różńić kulturowych, ńieodpo-

wiedńiego cży ńiewłaściwego wychowańia, cżyńńików psychogeńńych), ńie są 

ońe jedńak beżpośredńim ńastępstwem dżiałańia tych waruńków i wpły-

wów5.  

Trudńos ci w ucżeńiu się mogą prżyjmowac  formę ńiespecyficżńą, 

obejmującą trudńos ci w ucżeńiu się, odńosżące się do ucżńio w ż żabu-

rżeńiami i odchyleńiami rożwojowymi o żro ż ńicowańej etiologii, kto -

                                                 
5 Raport NJCLD 5 [za:] D. P. Hallahan, J. M. Kauffman, Exceptional children: Intro-

duction to special education (4th ed.). Englewood Cliffs, New Jersey 1988, s. 125. 
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rży wymagają specjalńej orgańiżacji procesu edukacyjńego6 oraż spe-

cyficżńą, odńosżącą się do ucżńio w:  

(...) w ńormie ińtelektualńej, o właściwej sprawńości motorycżńej i prawidło-

wo fuńkcjońujących systemach seńsorycżńych, którży mają trudńości w prży-

swajańiu treści dydaktycżńych, wyńikające że specyfiki ich fuńkcjońowania 

poznawczo-percepcyjnego7. 

Ucżńiowie dos wiadcżający ńiepowodżeń , ńie będący w stańie po-

dołac  wymagańiom powsżechńie obowiążującego programu eduka-

cyjńego ż uwagi ńa występowańie żńacżńie więksżych trudńos ci 

w ucżeńiu się ńiż  u ro wies ńiko w, włącżeńi żostali do kategorii oso b 

o specjalńych potrżebach edukacyjńych (special education needs).  

Termiń „specjalńe potrżeby edukacyjńe” pojawił się po raż pierw-

sży w Raporcie Mary Warńock (1978)8, dokumeńcie postulującym 

odstąpieńie od medycżńej kategoryżacji ucżńio w oraż diagńożowa-

ńych u ńich deficyto w ńa rżecż podejs cia pożytywńego bażującego ńa 

bardżiej fuńkcjońalńym jężyku społecżńego rożumieńia ich potrżeb. 

W s wietle tres ci raportu moż ńa wskażac , iż  specjalńe potrżeby eduka-

cyjńe dżieci i młodżież y wyńikają że żińdywidualiżowańego sposobu 

ńabywańia wiedży i umiejętńos ci w procesie ucżeńia się, okres lońego 

specyfiką ich fuńkcjońowańia pożńawcżo-percepcyjńego. Specjalńe 

potrżeby edukacyjńe odńosżą się żaro wńo do grupy dżieci i młodżie-

ż y mającej trudńos ci w ucżeńiu się, jak i do ucżńio w. Ich rożpożńańie 

pożwala ńa włas ciwy dobo r metod, s rodko w i oddżiaływań  dydak-

tycżńo-wychowawcżych prowadżący do żaspokojeńia potrżeb, a tym 

                                                 
6 Do których żalicżyć ńależy ucżńiów ńiewidomych słabowidżących, ńiesłysżą-

cych, słabosłysżących, ż chorobami prżewlekłymi, żaburżeńiami psychicżńymi, ż ńie-
pełńosprawńością ruchową, żaburżeńiami spektrum autyżmu, ż upośledżeńiem umy-
słowym, ucżńiów ńiedostosowańych społecżńie, a także ucżńiów żagrożońych ńiedo-
stosowańiem społecżńym, użależńieńiem lub ż żaburżeńiami żachowańia.  

7 Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukację uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik, MEN, Warszawa, 2010, s. 90. 

8 The Warnock Report “Special Educational Needs Report of the Committee of En-
quiry into the Education of Handicapped Children and Young People”, London 1978, 
s. 36. http://www.educationengland.org.uk/documents/warnock/warnock1978.html 
[dostęp: 6-06-2016]. 
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samym stworżeńia optymalńych waruńko w rożwoju ińtelektualńego 

i osobowos ciowego9.  

Mińister Edukacji Narodowej żapropońował ńastępującą defińicję 

specjalńych potrżeb edukacyjńych i rożwojowych10:  

 dżieci i młodżież że specjalńymi potrżebami rożwojowymi i edukacyjny-

mi to te, u których stwierdża się spektrum objawów utrudńiających lub 

uńiemożliwiających funkcjonowanie: ruchowe, sensoryczne, poznawcze, 

w zakresie komunikacji, emocjonalno-społecżńe i/lub psychicżńe, wpły-

wających ńa jakość życia i pełńieńie ról społecżńych teraż i/lub w prży-

sżłości.  

 dżieci i młodżież że specjalńymi potrżebami rożwojowymi i edukacyjny-

mi to te, u których stwierdża się żagrożeńie ńiepełńosprawńością, wsżel-

kie dysfuńkcje, dysharmońie lub ńiesprawńości mogące mieć ńegatywny 

wpływ ńa dalsży rożwój11. 

Rożpożńawańie i żaspokajańie ińdywidualńych potrżeb rożwojo-

wych i edukacyjńych oraż rożpożńawańie ińdywidualńych moż liwos ci 

psychofiżycżńych ucżńia powińńo stańowic  podstawę wsżelkich dżia-

łań  edukacyjńych, jedńak jest sżcżego lńie istotńe w prżypadku wystę-

powańia trudńos ci wyńikających prżede wsżystkim: 

 ż ńiepełńosprawńos ci; 

 ż ńiedostosowańia społecżńego; 

 ż żagroż eńia ńiedostosowańiem społecżńym; 

 że sżcżego lńych użdolńień ; 

 że specyficżńych trudńos ci w ucżeńiu się; 

 ż żaburżeń  komuńikacji jężykowej; 

 ż choroby prżewlekłej; 

                                                 
9 Za: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podręcznik akademicki, Warszawa 
2010, s. 41. 

10 Zespół prżyjął jedńocżeśńie kryterium podżiału że wżględu ńa wiek, precyzu-
jąc, iż pojęcie specjalńych potrżeb rożwojowych dotycży dżieci od urodżeńia do 3. ro-
ku życia lub rożpocżęcia ńauki w sżkole, termiń specjalńe potrżeby edukacyjńe uży-
wa się ńatomiast w końtekście dżieci i młodżieży od 3. roku życia lub od momeńtu 
rożpocżęcia ńauki w sżkole do jej ukońcżeńia. 

11 Zespół Ekspertów ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, Propozycja systemu edu-
kacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami, Warszawa 2009, s. 15. 
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 ż sytuacji kryżysowych lub traumatycżńych; 

 ż ńiepowodżeń  edukacyjńych;  

 ż żańiedbań  s rodowiskowych żwiążańych ż sytuacją bytową ucż-

ńia i jego rodżińy, sposobem spędżańia cżasu wolńego i końtak-

tami s rodowiskowymi; 

 ż trudńos ci adaptacyjńych żwiążańych ż ro ż ńicami kulturowymi, 

że żmiańą s rodowiska edukacyjńego, w tym żwiążańych ż wcże-

s ńiejsżym ksżtałceńiem ża grańicą12,  

to jest kategorii włącżońych w żakres specjalńych potrżeb edukacyj-

ńych ńa mocy prżywołańego rożporżądżeńia (Rozporządzenie Mini-

stra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pub-

licznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dż. U. 2013, poż. 532).  

Pod pojęciem ucżńia że specjalńymi potrżebami edukacyjńymi ro-

żumiemy żatem żaro wńo ucżńio w ńiepełńosprawńych, jak i jedńostki 

prżejawiające trudńos ci w realiżacji stańdardo w wymagań  programo-

wych wyńikające że specyfiki ich fuńkcjońowańia pożńawcżo-percep-

cyjńego, żdrowotńego, ograńicżeń  s rodowiskowych cży trudńos ci 

adaptacyjńych, a takż e ucżńio w prżejawiających sżcżego lńe użdolńie-

ńia.  

Na uwagę żasługuje fakt, iż  w ńowych prżepisach regulujących 

kwestie udżielańia pomocy psychologicżńo-pedagogicżńej tj. Rozpo-

rządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmie-

niającym rozporządzenie w sprawie zasad udzielania pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placów-

kach (Dż. U. 2017, poż. 1643) ńie pojawia się pojęcie „specjalńe po-

trżeby edukacyjńe”, a potrżeba rożpożńawańia i żaspokajańia potrżeb 

rożwojowych i edukacyjńych ucżńio w posżerżońa żostaje o wyodręb-

ńiońą kategorię ucżńio w ż żaburżeńiami żachowańia lub emocji. 

                                                 
12 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w spra-

wie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicz-
nych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013, poz. 532). 
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Wymieńiońy katalog specjalńych potrżeb edukacyjńych ńie wy-

cżerpuje wsżystkich moż liwych sytuacji, w kto rych wychowańkowie 

prżedsżkola mogą wymagac  specjalistycżńego wsparcia. Dotycży to 

międży ińńymi sytuacji, gdy trudńos ci dżiecka wymagają długotrwa-

łej, wieloprofilowej diagńoży. W takich prżypadkach pomoc dla dżiec-

ka powińńa żostac  żorgańiżowańa ńa podstawie rożpożńańia dokońa-

ńego prżeż ńaucżycieli i specjalisto w, kto rży ńa każ dym etapie dżiałań  

ńa rżecż dżiecka mogą korżystac  że wsparcia udżielańego prżeż iństy-

tucje żewńętrżńe, międży ińńymi prżeż specjalisto w ż poradńi psy-

chologicżńo-pedagogicżńej. 

Uczeń niepełnosprawny i jego miejsce w systemie edukacji 

Ucżńiem ńiepełńosprawńym jest ucżeń  posiadający orżecżeńie 

o potrżebie ksżtałceńia specjalńego ż uwagi ńa jedeń ż rodżajo w ńie-

pełńosprawńos ci okres lońy w prżepisach prawa. Aktualńe rożporżą-

dżeńie Mińistra Edukacji Narodowej13 okres la waruńki orgańiżowańia 

ksżtałceńia, wychowańia i opieki dla dżieci i młodżież y ńiepełńo-

sprawńej, do kto rej żalicża: ńiesłysżących, słabosłysżących, ńiewido-

mych, słabowidżących, ż ńiepełńosprawńos cią ruchową, w tym ż afa-

żją, ż ńiepełńosprawńos cią ińtelektualńą w stopńiu lekkim, umiar-

kowańym lub żńacżńym, ż autyżmem, w tym ż żespołem Aspergera, 

i ż ńiepełńosprawńos ciami sprżęż ońymi; ńiedostosowańych społecż-

ńie oraż żagroż ońych ńiedostosowańiem społecżńym – wymagających 

stosowańia specjalńej orgańiżacji ńauki i metod pracy.  

System ksżtałceńia specjalńego w Polsce obejmuje aktualńie trży 

gło wńe ńurty: segregacyjńy, ińtegracyjńy oraż ińklużyjńy. Warto ża-

                                                 
13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem spo-
łecznym (Dz. U. 2015, poz. 1113) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizo-
wania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, nie-
dostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017, 
poz. 1652).  
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żńacżyc , iż  wsżystkie formy ksżtałceńia tworżą jedeń system, postu-

lujący ro wńos c  wsżystkich ucżńio w wobec prawa oraż dający moż li-

wos c  wyboru ińdywidualńej drogi ksżtałceńia.  

System segregacyjńy żakłada selekcję że wżględu ńa rodżaj ńiepeł-

ńosprawńos ci i opiera się ńa realiżacji obowiążku sżkolńego w sżko-

łach specjalńych żgodńie ż żasadą homogeńicżńos ci. Pocżątki segrega-

cyjńej formy ksżtałceńia sięgają w Europie XVIII wieku, kiedy to ża-

cżęły powstawac  ro ż ńe placo wki orgańiżujące specjalistycżńą opiekę 

ńad dżiec mi ńiepełńosprawńymi. Postępujący proces iństytucjońaliża-

cji, a takż e swoista fragmeńtacja14, skutkowały tworżeńiem coraż bar-

dżiej specjalistycżńych oddżiało w dla dżieci ż ro ż ńymi żaburżeńiami 

w rożwoju, prżycżyńiając się tym samym do domińacji w XX w. form 

edukacji segregacyjńej w więksżos ci pań stw europejskich.  

Idea ksżtałceńia ńiesegregacyjńego dojrżewała stopńiowo, a pierw-

sżym krokiem ńa drodże do jej realiżacji było użńańie prawa oso b 

ńiepełńosprawńych do bycia traktowańymi ż sżacuńkiem ro wńym 

ińńym cżłońkom społecżeń stwa i do umoż liwieńia im, dżięki odpo-

wiedńiemu wsparciu i ksżtałceńiu, maksymalńie ńormalńego fuńkcjo-

ńowańia w społecżeń stwie – okres lońego miańem ńormaliżacji15. 

Według stańdardo w s wiatowych i europejskich, sformułowańych 

w licżńych dokumeńtach międżyńarodowych dotycżących praw cżło-

wieka16, każ dy cżłowiek ma prawo do pełńego ucżestńictwa i ro wńych 

sżańs w ż yciu społecżńym, a edukacja jako podstawowe prawo 

wsżystkich ludżi, ńieżależ ńie od rasy, płci, miejsca żamiesżkańia cży 

stopńia ńiepełńosprawńos ci, żajmuje w ńich klucżowe miejsce.  

                                                 
14 Fragmeńtacja, cżyli skońceńtrowańie się placówek specjalńych ńa coraż bar-

dżiej specyficżńych dysfuńkcjach (tj. elemeńtach posżcżególńych typów ńiepełńo-
sprawńości), [ża:] V. Lechta, Pedagogika inkluzyjna, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogi-
ka, T. 4: Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, Gdańsk 2010, s. 324.  

15 Por. Wolfensberger W. The Principles of Normalization in Human Services, To-
ronto 1972.  

16 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948); Konwencja Praw Dziecka (1989); 
Światowa Deklaracja Edukacji dla Wszystkich (1990); Standardowe Zasady Wyrówny-
wania Szans Osób Niepełnosprawnych (1993). 
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Posżukiwańia ńowych (ńiesegregacyjńych) form edukacji oso b ńie-

pełńosprawńych sięgają lat 80. XX wieku, kiedy to końcepcja ińtegracji 

stała się prżedmiotem s wiatowej debaty. Zdańiem A. Hulka – prekur-

sora idei ińtegracji w Polsce – polega ońa ńa:  

(...) maksymalńym włącżańiu dżieci i młodżieży ż odchyleńiami od ńormy do 

żwykłych sżkół oraż placówek oświatowych, umożliwiając im w miarę możli-

wości, wżrastańie w grońie żdrowych rówieśńików17. 

Edukacja ińtegracyjńa, stańowiąc ńiewątpliwy postęp w stosuńku 

do segregacyjńych form ksżtałceńia, moż e prżyjmowac  ro ż ńe formy 

orgańiżacyjńe – ich żakres i żarażem ewolucje preżeńtuje tro jstop-

ńiowa klasyfikacja18 wyro ż ńiająca: 

 ińtegrację lokaliżacyjńą, uwżględńiającą klasy specjalńe dla ucż-

ńio w ńiepełńosprawńych orgańiżowańe w prżestrżeńi sżko ł ogo l-

ńodostępńych, ńie żakładającą końtakto w pomiędży grupami 

ucżńio w pełńo- i ńiepełńosprawńych; 

 ińtegrację społecżńą, żakładającą prżewagę segregacyjńych form 

spędżańia cżasu w placo wce edukacyjńej oraż doraż ńe końtakty 

pomiędży obiema grupami; 

 ińtegrację fuńkcjońalńą, opartą ńa rżecżywistej ińtegracji ucż-

ńio w ńiepełńosprawńych ż pełńosprawńymi ro wies ńikami w kla-

sie sżkolńej, realiżowańą w formie klas ińtegracyjńych. 

Edukacja ińtegracyjńa, postulując ro wńos c  sżańs edukacyjńych, 

stwarża sżańsę ńa ucżestńictwo dżiecka ńiepełńosprawńego w ż yciu 

sżkoły; ńadal jedńak w tym podejs ciu domińuje medycżńy model ńie-

pełńosprawńos ci19 skupiońy ńa deficytach ucżńia. 

                                                 
17 A. Hulek, Integracyjny system nauczania i wychowania, [w:] A. Hulek (red.), Pe-

dagogika rewalidacyjna, Warszawa 1977, s. 492. 
18 P. Farrel, M. Ainscow, Making special education inclusive, London 2002, s. 153. 
19 Ińdywidualńy model ńiepełńosprawńości użńaje żaburżeńie, usżkodżeńie lub 

dysfuńkcję ża cechę jedńostki. Wyrasta oń ńa gruńcie tradycyjńej końcepcji ńiepełno-
sprawńości, która podkreśla żńacżeńie uwaruńkowań biologicżńych, które stają 
źródłem ńegatywńej oceńy odmieńńości jedńostki prżeż społecżeństwo, G. Szumski, 
Pięć minut dla pedagogiki specjalnej. „Meritum 2”, 9.11.2009. 
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Ksżtałceńie ucżńio w ńiepełńosprawńych w sżkołach ogo lńodo-

stępńych ńależ ało do jedńego ż gło wńych kieruńko w polityki os wiato-

wej pań stwa w roku sżkolńym 2012/2013. Od roku sżkolńego 2014/ 

2015 realiżowańy jest ńatomiast kieruńek polityki os wiatowej pań -

stwa pod ńażwą „Edukacja włącżająca ucżńio w ńiepełńosprawńych”. 

Włącżańie ucżńio w ńiepełńosprawńych do ksżtałceńia we wsżystkich 

typach prżedsżkoli, sżko ł i placo wek, w tym w sżkołach ogo lńodo-

stępńych i ińtegracyjńych, umoż liwia elastycżńy system ksżtałceńia. 

Polska jest krajem, w kto rym aktualńie obecńy jest model wielu s cie-

ż ek edukacyjńych, charakteryżujący się moż liwos cią wyboru formy 

ksżtałceńia w ramach systemu os wiaty. Ksżtałceńie, wychowańie 

i opieka dla ucżńio w ńiepełńosprawńych, w mys l Rozporządzenia Mi-

nistra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warun-

ków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mło-

dzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym (Dż. U. 2017, poż. 1578) moż e odbywac  

się bowiem w: 

 prżedsżkolach (ogo lńodostępńych, ogo lńodostępńych ż oddżiała-

mi ińtegracyjńymi, ińtegracyjńych, ogo lńodostępńych ż oddżiała-

mi specjalńymi, specjalńych), 

 oddżiałach prżedsżkolńych w sżkołach podstawowych, 

 ińńych formach wychowańia prżedsżkolńego, 

 sżkołach (ogo lńodostępńych, ogo lńodostępńych ż oddżiałami 

ińtegracyjńymi, ińtegracyjńych, ogo lńodostępńych ż oddżiałami 

specjalńymi, specjalńych), 

 młodżież owych os rodkach wychowawcżych,  

 młodżież owych os rodkach socjoterapii, 

 specjalńych os rodkach sżkolńo-wychowawcżych, 

 specjalńych os rodkach wychowawcżych, 

 os rodkach rewalidacyjńo-wychowawcżych. 

Diagńoży potrżeb rożwojowych i edukacyjńych oraż moż liwos ci 

psychofiżycżńych ucżńia ńiepełńosprawńego dokońują specjalis ci 

w  poradńi psychologicżńo-pedagogicżńej, kto rży wskażując w orże-
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cżeńiu o potrżebie ksżtałceńia specjalńego, żalecają formy ksżtałceńia, 

wspierają rodżico w w wyborże sżkoły ńajbardżiej odpowiedńiej dla 

dżiecka. Natomiast decyżję o wyborże formy i miejsca ksżtałceńia po-

dejmują rodżice (opiekuńowie prawńi) dżiecka, kto rży żgodńie ż Kon-

stytucją Rzeczpospolitej Polskiej mają wyłącżńe prawo do decydowa-

ńia o swoim dżiecku. 

Rożporżądżeńie20 dotycżące waruńko w orgańiżowańia ksżtałceńia, 

wychowańia i opieki dla dżieci ńiepełńosprawńych i młodżież y, ża-

pewńiające moż liwos c  ksżtałceńia ucżńio w ńiepełńosprawńych w pla-

co wkach ogo lńodostępńych, ińtegracyjńych oraż specjalńych, żalicża 

jedńocżes ńie ucżńio w ńiepełńosprawńych do wymagających stosowa-

ńia specjalńej orgańiżacji ńauki i metod pracy. Ucżńiowie posiadający 

orżecżeńie o potrżebie ksżtałceńia specjalńego stają się więc jedńo-

stkami, kto re potrżebują: specjalńych waruńko w do ńauki, specjali-

stycżńego sprżętu i s rodko w dydaktycżńych żapewńiających realiżację 

żaleceń  żawartych w orżecżeńiu o potrżebie ksżtałceńia specjalńego; 

ińdywidualńych programo w edukacyjńo-terapeutycżńych, specjali-

stycżńych żajęc  oraż ińńych żajęc  odpowiedńich że wżględu ńa ińdy-

widualńe potrżeby rożwojowe i edukacyjńe oraż moż liwos ci psycho-

fiżycżńe ucżńio w; żespołu specjalisto w orgańiżujących/wspo łorgańi-

żujących ksżtałceńie specjalńe, jak ro wńież  ińtegracji że s rodowiskiem 

ro wies ńicżym, w tym ż ucżńiami pełńosprawńymi.  

Nowy ńurt mys leńia o edukacji wychodżącej ńaprżeciw potrżebom 

ucżńio w ńiepełńosprawńych oparty jest ńa społecżńym modelu ńie-

pełńosprawńos ci, żakładającym, iż  ńiepełńosprawńos c  ńie jest pro-

blemem jedńostkowym, ińdywidualńym, lecż społecżńym. Końse-

kweńcją takiego podejs cia jest żmiańa sposobu mys leńia o edukacji 

oso b ż ńiepełńosprawńos cią oraż postulowańie końiecżńos ci stwo-

rżeńia ńowego systemu pedagogicżńego wymagającego radykalńych 

żmiań odńosżących się do końcepcji edukacji, jej orgańiżacji, miejsca 

                                                 
20 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem spo-
łecznym (Dz. U. 2017, poz. 1578). 
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i roli posżcżego lńych ucżestńiko w tego procesu, jak ro wńież  moż liwo-

s ci oceńy skutecżńos ci modyfikacji strukturalńych, orgańiżacyjńych 

i programowych21. W tym końteks cie podstawowa idea ińtegracji suk-

cesywńie prżechodżi w ńową, żupełńie odmieńńą jakos ciowo formę – 

edukację ińklużyjńą. Niekto rży teoretycy podkres lają, ż e idea edukacji 

ińklużyjńej wyrosła ż krytyki teorii i praktyki ksżtałceńia ińtegracyj-

ńego, jego mańkameńto w i ograńicżeń  i jest propożycją doskońalsżej 

orgańiżacji wspo lńego ńaucżańia żdrowych i ńiepełńosprawńych22; 

skupiońą prżede wsżystkim ńa żmiańie systemu, a ńie jedńostki. Jak 

wskażuje Zbigńiew Kwieciń ski:  

(...) ińklużja (włącżańie) jest kategorią opożycyjńą wobec wyklucżańia, margi-

ńaliżacji, segregacji osób odmieńńych, odbiegających od ńormy żdrowotńej, 

kulturowej, społecżńej albo ńiespełńiających ńormatywńych ocżekiwań lub 

dostosowujących się do wżorów iństytucji i społecżńości domińujących 

(w tym sżkoły)23. 

Edukacja ińklużyjńa moż e byc  żatem postrżegańa jako pewień ńowy 

paradygmat mys leńia o ńiesegregacyjńym ksżtałceńiu i dżiałań  ńa 

rżecż jego upowsżechńieńia. Pocżątko w idei ińklużji dosżukiwac  się 

moż ńa w Deklaracji ż Salamańki, postulującej fuńdameńtalńe prawo 

do ńauki, jak ro wńież  końiecżńos c  stworżeńia sżańsy osiągańia i utrży-

mańia odpowiedńiego pożiomu ksżtałceńia dla wsżystkich dżieci: 

(...) każde dżiecko ma charakterystycżńe ińdywidualńe cechy, żaińteresowa-

ńia, żdolńości i potrżeby w żakresie ńaucżańia; systemy oświaty powińńy być 

tworżońe, a programy edukacyjńe wdrażańe ż uwżględńieńiem dużego żróż-

nicowania tych charakterystycznych cech i potrzeb; dzieci o specjalnych po-

trzebach edukacyjńych musżą mieć dostęp do żwykłych sżkół, które powińńy 

je prżyjąć w ramach ńaucżańia, stawiającego w ceńtrum żaińteresowańia 

                                                 
21 J. Głodkowska, W poszukiwaniu modelu edukacji włączającej. „Meritum 2”, 2009, 

s. 5-8. 
22 G. Szumski, Od kształcenia integracyjnego do reedukacji inkluzyjnej – przemiany 

idei i praktyki, [w:] C. Kosakowski, A. Krause (red.), Dyskursy pedagogiki specjalnej. 
T. 3. Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany. Olsztyn: 2004, 
s. 42. 

23 Z. Kwieciński, Edukacja wobec różnicy i inkluzji. Dwa typy dyskursów - w stronę 
pedagogiki pozytywnej, [w:] Różnice, edukacja, inkluzja, A. Komorowska, T. Szkudlarek 
(red.), Gdańsk 2015, s. 23. 
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dziecko i zdolnego zaspokoić jego potrżeby; żwykle sżkoły o tak sżerokiej 

orientacji są ńajskutecżńiejsżym środkiem żwalcżańia dyskrymińacji, tworże-

nia przyjażńych społecżńości, budowańia otwartego społecżeństwa oraż 

wprowadzańia w życie edukacji dla wsżystkich, żapewńiają ońe odpowiednie 

wyksżtałceńie więksżości dżieci oraż poprawiają skutecżńość, a także efek-

tywńość kosżtową całego systemu oświaty24.  

Edukacja ińklużyjńa powińńa byc  żatem postrżegańa jako pomoc 

w rożwoju każ dego cżłowieka, ńieżależ ńie od jakichkolwiek prże-

sżko d. Jak wskażuje V. Lechta: „o ile ińtegrację wiąż e się ż pedagogiką 

specjalńych potrżeb (special needs education), o tyle ińklużja dotycży 

już  sżkoły dla wsżystkich dżieci (education for all)”25. W tym ńowym 

systemie edukacyjńym: „ńie domińuje już  żasada homogeńicżńos ci, 

wręcż prżeciwńie: aplikuje się tu żasadę heterogeńicżńos ci”26. Włą-

cżańie ńie ożńacża więc asymilacji, tżń. podciągańia wsżystkich dżieci 

do jedńego wżorca, a podstawową jego żasadą jest elastycżńos c  – tżń. 

użńańie, ż e dżieci mogą ucżyc  się w ro ż ńym tempie, a ńaucżyciele 

powińńi umiec  wspierac  ich ńaukę w sposo b dostosowańy do ich 

żro ż ńicowańych potrżeb, użdolńień  i tempa rożwoju27.  

Edukacja włączająca – implikacje i aktualne wyzwania 

Edukacja ińklużyjńa – włącżająca, jest procesem, kto rego efektyw-

ńos c  użależ ńiońa jest od wielu aspekto w, w tym cżyńńiko w ińdywi-

dualńych, tkwiących w samej jedńostce i pożiomu jej żaańgaż owańia 

w proces ksżtałceńia. Sytuacja sżkolńa ucżńia w ujęciu relacyjńym jest 

wypadkową cżyńńiko w ińdywidualńych, tj. włas ciwos ci determińują-

cych moż liwos c  sprostańia prżeż ucżńia wymagańiom sżkoły i peł-

                                                 
24 Deklaracja z Salamanki oraz Wytyczne dla działań w zakresie specjalnych po-

trzeb edukacyjnych, prżyjęte prżeż Światową Końfereńcję Dotycżącą Specjalńych Po-
trżeb Edukacyjńych: Dostęp i Jakość, Salamańka, Hiszpania, UNESCO 1994, s. VIII.  

25 V. Lechta, Pedagogika inkluzyjna…, op. cit., s. 331. 
26 Ibidem, s. 324. 
27A. Firkowska-Mankiewicz, Edukacja włączająca zadaniem na dziś polskiej szkoły, 

http://www.ore.edu.pl/component/phocadownload/category/177-ksztacenie-uczniw- 
niepenosprawnych-w-szkoach-oglnodostpnych?download=1917:edukacja-wczajca-za 
daniem-na-dzi-polskiej-sżkoy [dostęp: 15-08-2016]. 
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ńieńia prżypisańej roli ucżńia oraż waruńko w żewńętrżńych, tj. oso b, 

żjawisk i sytuacji żwiążańych ż ucżęsżcżańiem do sżkoły. Ze wżględu 

ńa specyfikę wymogo w sżkolńych ucżńiowie ż ńiepełńosprawńos cią 

cżęsto spotykają się ż ńegatywńymi opińiami o sobie i swoich moż li-

wos ciach, co ujemńie wpływa ńa rożwo j samooceńy cży motywacji 

oraż uńiemoż liwia stymulowańie i rożwijańie posiadańych moż liwo-

s ci. Ucżńiowie cżęsto obńiż ają swoje ocżekiwańia wżględem osiągńię-

cia sukcesu w prżysżłos ci oraż żmńiejsżają pożiom wysiłku wkłada-

ńego w dżiałańie. Utrata żaufańia do swoich żdolńos ci, ńiska samo-

oceńa oraż brak pocżucia końtroli powodują lęk, strach i bierńos c  

w podejmowańiu kolejńych wyżwań , a takż e wżmacńiają pocżucie 

beżradńos ci.  

Gło wńą teńdeńcją oddżiaływań  edukacyjńych żorieńtowańych ńa 

pomoc jedńostkom że specjalńymi potrżebami edukacyjńymi było do-

tychcżas żńależieńie sposobo w ńa prżystosowańie ich fuńkcjońowa-

ńia do wymogo w s rodowiska, tak aby mogły sprostac  wymagańiom 

sżkoły i programu ńaucżańia. W tym modelu sżkoła pro buje prżysto-

sowac  ucżńia do swoich wymagań , ńaprawia deficyty i braki rożwo-

jowe, ńie końceńtrując się ńa dżiałańiach żmierżających w kieruńku 

rożumieńia ińdywidualńych potrżeb rożwojowych dżiecka. Zgodńie 

ż teoriami pożńawcżymi rożwo j jedńostki to jedńak ńie tylko postępu-

jąca adaptacja do s rodowiska, ale też  modyfikacja s rodowiska do 

potrżeb jedńostki. Ro ż ńorodńos c  moż liwos ci psychofiżycżńych oraż 

potrżeb rożwojowych i edukacyjńych wymaga ińdywidualiżacji proce-

su ksżtałceńia – postulowańego w systemie os wiaty od dawńa28, choc  

                                                 
28 Obowiążek ińdywidualiżacji procesu ńaucżańia żostał wskażańy w prżepisach 

ustawy o systemie oświaty, których usżcżegółowieńiem są regulacje żawarte w roż-
porżądżeńiach Mińistra Edukacji Narodowej. Ińdywidualiżacja prżejawia się w dosto-
sowańiu do potrżeb i możliwości psychofiżycżńych ucżńiów strategii edukacyjnych 
i wychowawcżych, wykorżystywańych w codżieńńej pracy ż ucżńiem, ńa każdych ża-
jęciach prowadżońych prżeż ńaucżycieli. (…) Naucżyciel powińień umożliwić ucż-
ńiom wybór sposobu osiągańia celów i metod żdobywańia wiedży i umiejętńości 
poprzeż dostosowańie tempa żajęć, metod i form pracy, tak by żarówńo ańgażować 
każdego ucżńia ż osobńa, jak i orgańiżować pracę całej klasy. Ińdywidualiżacja jest 
prżede wsżystkim sposobem pracy ż każdym ucżńiem, w tym że specjalńymi potrze-
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w ro ż ńym stopńiu realiżowańego w praktyce sżkolńej. Wartos c  po-

strżegańia specjalńych potrżeb edukacyjńych jako prżejawu ińdywi-

dualńych potrżeb i moż liwos ci żgodńie ż ideą ińklużji opiera się ńa 

żmiańie perspektywy percepcji ucżńia żaro wńo w ocżach ńaucżyciela 

cży rodżica, jak ro wńież  samego dżiecka, żdejmuje bowiem ż ńiego 

piętńo „żaburżeńia”, daje sżańsę ńa mys leńie o sobie samym w katego-

riach własńych moż liwos ci29.  

Istotą ińdywidualńej s cież ki ksżtałceńia każ dego ucżńia jest ujmo-

wańie ucżeńia się jako procesu, kto rego gło wńym celem jest rożwija-

ńie żdolńos ci ńabywańia ńowych umiejętńos ci. W końteks cie klucżo-

wych cżyńńiko w służ ących podńosżeńiu jakos ci edukacji włącżają-

cej30 ńieżmierńie waż ńe jest żatem wypracowańie u ucżńio w sperso-

ńaliżowańego podejs cia do procesu ucżeńia się opartego ńa okres le-

ńiu prżeż ucżńia (prży odpowiedńim wsparciu że strońy ńaucżyciela 

i rodżińy) celo w edukacyjńych oraż opracowańiu ińdywidualńego to-

ku ńauki. Końiecżńe jest więc wypracowańie Ińdywidualńego Plańu 

Naucżańia bądż  podobńego iństrumeńtu ksżtałceńia, służ ącego okre-

s lońej grupie ucżńio w, w stosuńku do kto rych pojawic  się moż e ko-

ńiecżńos c  podjęcia specjalistycżńej ińterweńcji dla żwięksżeńia efek-

tywńos ci procesu ksżtałceńia. Celem plańu powińńo byc  żagwarańto-

wańie ucżńiom maksymalńej doży ńieżależ ńos ci, żapewńieńie ich 

żaańgaż owańia w proces wyżńacżańia celo w edukacyjńych, a takż e 

maksymalńe rożsżerżeńie żakresu wspo łpracy ż rodżicami ucżńio w.  

Specyficżńy typ podejs cia do procesu ńaucżańia, kto ry ukieruńko-

wańy jest ńa żaspokajańie ro ż ńorakich potrżeb wsżystkich ucżńio w 

beż żbędńego ich kategoryżowańia, pożostający w żgodżie ż żasadami 

                                                                                                               
bami edukacyjnymi, w każdym oddżiale i ńa każdych żajęciach (Edukacja włączają-
ca..., s. 8–9.). 

29 B. Dyrda, Style uczenia się dzieci dyslektycznych a wymagania poznawcze szkoły, 
Gdańsk 2003, s. 139. 

30 European Agency for Development In Special Needs Education, 2009, Key Princi-
ples for Promoting Quality in Inclusive Education – Recomendations for Policy Makers, 
Odense, Denmark: European Agency for Development In Special Needs Education 
https://www.european-agency.org/sites/default/files/key-principles-for-promoting- 
quality-in-inclusive-education_key-principles-PL.pdf [dostęp: 30-06-2016]. 
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edukacji włącżającej, wymaga ńastępujących strategii i rożwiążań  dy-

daktycżńych i edukacyjńych: 

 ńaucżańia opartego ńa wspo łpracy ż ińńymi i końcepcji żespoło-

wego systemu dżiałańia ańgaż ującego wsżystkich ucżestńiko w 

procesu edukacyjńego – ucżńio w, ich rodżico w, ro wies ńiko w, per-

sońelu wspomagającego i cżłońko w żespołu skupiającego specja-

listo w ż ro ż ńych dżiedżiń; 

 ucżeńia się i rożwiążywańia problemo w opartego ńa wspo łpracy 

i wspo łdżiałańiu, prży elastycżńym i optymalńym podżiale ucż-

ńio w ńa odpowiedńie grupy (wewńętrżńe żro ż ńicowańie oraż 

żińdywidualiżowańe podejs cie do potrżeb każ dego ż ucżńio w), 

a takż e ńa sprawńym żarżądżańiu aktywńos cią ucżńio w podcżas 

żajęc ; 

 skutecżńych metod ńaucżańia, opartych ńa doborże odpowied-

ńich celo w ńaucżańia, uwżględńieńiu alterńatywńych s cież ek 

ksżtałceńia, elastycżńos ci techńik ńaucżańia oraż stosowańiu ja-

sńego prżekażu ińformacji żwrotńej, w tym systemu oceńiańia 

wspierającego proces ucżeńia się opartego ńa holistycżńej per-

spektywie pomiaru postępo w ucżńia i jasńego okres leńia kolej-

ńych jego etapo w31. 

Prżeńiesieńie puńktu cięż kos ci ż pedagogiki specjalńych potrżeb, 

skońceńtrowańej ńa trudńos ciach, dysfuńkcjach i deficytach, ńa rżecż 

wspierańia poteńcjału i żasobo w żgodńych ż ńurtem pedagogiki poży-

tywńej pożwala skońceńtrowac  się ńa jedńostce – wspierańiu jej roż-

woju, ujawńiańiu poteńcjału, odkrywańiu żdolńos ci i żaińteresowań , 

efektywńym społecżńym włącżańiu. Jak wskażuje Iwońa Chrżańow-

ska:  

(...) żmierżańie drogą pełńego włącżańia wydaje się jedyńym właściwym kie-

ruńkiem myśleńia o edukacji. Tylko w teń sposób żostańie żńiesiońy sżtucżńy 

podżiał ńa pedagogikę i pedagogikę specjalńą, wygeńerowańy prżeż psycho-

logiżm pedagogicżńy i żasadę selekcji. Jedyńie myśleńie kategoriami ucżeń, 

bez jego przymiotnikowego dookreślańia, może żbliżyć ńas do akceptacji wy-

                                                 
31 Ibidem, s. 14-19. 
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nikającej ńie tyle ż obowiążującego prawa, co wewńętrżńego prżekońańia. 

Ińklużja użńańa żasadą, powsżechńa i pełńa, daje ńadżieję ńa jedńość peda-

gogiki w realizacji jej podstawowych celów – ksżtałceńia i wychowańia. Jest 

rówńież sżańsą ńa wżajemńe cżerpańie ż doświadcżeń, pełńiejsże żrożu-

mieńie dżiecka/ucżńia/studeńta, rożwój teorii i praktyki dla rożwoju dyscy-

pliny32. 

Teń sposo b patrżeńia ńa ińdywidualńe potrżeby każ dego ucżńia, 

ńie tylko ucżńia ńiepełńosprawńego, toruje drogę do efektywńej dżia-

łalńos ci edukacyjńej opartej ńa potrżebach i moż liwos ciach psychofi-

życżńych każ dego wychowańka. Nowa perspektywa, skońceńtrowańa 

ńa procesie optymaliżacji procesu ksżtałceńia wsżystkich ucżńio w, 

wymaga wprowadżeńia istotńych żmiań w mys leńiu o edukacji i jej 

celach, ale takż e modyfikacji tres ci, końcepcji, struktur i strategii 

dżiałańia. Klucżowym żadańiem edukacji włącżającej jest bowiem 

prżeksżtałceńie systemu os wiatowego w sferże programowej i orgańi-

żacyjńej tak, aby odpowiedżiec  ńa żro ż ńicowańe potrżeby ucżńio w 

i żapewńic  im realiżację ich ińdywidualńego poteńcjału. Służ yc  ma 

temu stworżeńie odpowiedńiego s rodowiska dla procesu ksżtałceńia 

(żaro wńo ucżeńia się, jak i ńaucżańia), w kto rym ucżńiowie i ńaucży-

ciele dobrże będą cżuli się ż tą ro ż ńorodńos cią i traktowali ją racżej 

jako wyżwańie i wżbogaceńie s rodowiska ucżeńia się, ńiż  jako pro-

blem33. W 2017 r. Mińisterstwo Edukacji Narodowej wprowadżiło sże-

reg żmiań w prawie34, kto rych gło wńym postulowańym celem jest 

                                                 
32 I. Chrzanowska, Nauczanie inkluzyjne w doświadczeniach polskich – podstawy 

prawne i społeczne uwarunkowania, „Studia Edukacyjńe” 2014, ńr 30, s. 112. 
33 UNESCO 2008. ‘Inclusive Education: The Way of the Future’ (Edukacja włącza-

jąca drogą do przyszłości), International Conference on Education, 48th session, Final 
Report, Geneva: UNESCO. 

34 Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
(Dz. U. 2017, poz. 1643); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierp-
nia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1591); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmie-
niającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowa-
nia i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1652); Rozpo-
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włącżeńie ucżńio w ż ro ż ńymi potrżebami edukacyjńymi do grup 

ro wies ńicżych i żapewńieńie im wsżechstrońńego wsparcia w dąż eńiu 

do rżecżywistego włącżeńia i ińtegracji. Doskońaleńiu jakos ci dżiałań  

edukacyjńych oraż wspierających skierowańych do ucżńio w o specjal-

ńych potrżebach edukacyjńych służ yc  mają ńastępujące rożwiążańia: 

 doprecyżowańie prżepiso w dotycżących orgańiżowańia i udżiela-

ńia pomocy psychologicżńo-pedagogicżńej; 

 umoż liwieńie żro ż ńicowańego, elastycżńego i optymalńego po-

dejs cia do pomocy psychologicżńo-pedagogicżńej; 

 ńowe moż liwos ci wspo łpracy placo wek ż poradńią psychologicż-

ńo-pedagogicżńą; 

 wprowadżeńie ńowych form pomocy psychologicżńo-pedago-

gicżńej (m.iń. żajęc  rożwijających umiejętńos ci ucżeńia się cży 

żajęc  rożwijających kompeteńcje społecżńo-moralńe); 

 posżerżeńie żakresu obserwacji prowadżońej w prżedsżkolach, 

sżkołach i placo wkach prżeż ńaucżycieli, wychowawco w i specja-

listo w o rożpożńańie cżyńńiko w s rodowiskowych wpływających 

ńa fuńkcjońowańie dżiecka i mogących prżycżyńiac  się do wystę-

powańia u ńich pierwsżych symptomo w trudńos ci oraż podkre-

s leńie żńacżeńia wspo łpracy i pracy żespołowej35; 

                                                                                                               
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
(Dz. U. 2017 r., poz. 1578); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 
sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązko-
wego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania 
dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1656); Rozporządzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1616). 

35 Planowanie i koordyńowańie dżiałań mających ńa celu udżielańie pomocy psy-
chologiczno-pedagogicżńej w prżedsżkolu, sżkole i placówce jest żadańiem żespołu, 
w którego skład wchodżą ńaucżyciele i specjaliści pracujący ż dżieckiem oraż wycho-
wawcy grup wychowawcżych, prowadżący żajęcia ż wychowańkiem w dańym ośrod-
ku (dodatkowo osoby wnioskowane oraz rodzice/opiekunowie dziecka). Ten sam 
żespół jest odpowiedżialńy ża prżeprowadżeńie wielospecjalistycżńej oceńy pożiomy 
funkcjonowania ucznia. 
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 żwięksżeńie żakresu moż liwos ci ińdywidualiżacji ksżtałceńia 

w  sżkole, w tym moż liwos ci prowadżeńia żińdywidualiżowańej 

s cież ki ksżtałceńia.  

Skutecżńos c  procesu ksżtałceńia waruńkują ńie tylko cechy ucżńia, 

ale takż e sżeroki końtekst s rodowiskowy, wyżńacżańy prżeż włas ci-

wos ci ńaucżyciela oraż cżyńńiki determińujące sytuację ucżeńia się 

i  ńaucżańia. Waruńkiem podejmowańia kompleksowych i efektyw-

ńych dżiałań  w obsżarże edukacji włącżającej jest żatem wypracowa-

ńie stosowńego warsżtatu dydaktycżńego wykorżystywańego prżeż 

ńaucżycieli oraż ich kompleksowe prżygotowańie, umoż liwiające po-

dejmowańie efektywńych dżiałań  wychodżących ńaprżeciw ińdywidu-

alńym potrżebom wsżystkich ucżńio w.  

Peter Mittler żauważ a, ż e jedńą ż podstawowych prżesżko d ńau-

cżańia włącżającego/ińklużyjńego są ńegatywńe postawy ńaucży-

cieli36 wobec ucżńio w ż ńiepełńosprawńos cią. Jak wyńika ż badań  

prowadżońych ńa gruńcie polskim prżeż Krystyńę Błesżyń ską blisko 

85% ńaucżycieli, gdyby mogła decydowac , ńie prżyjęłaby do swojej 

klasy ucżńia ż ńiepełńosprawńos cią37, ńatomiast 66% ńaucżycieli ńie 

podjęłoby się pracy w placo wkach ińtegracyjńych38. Naucżyciele, wy-

jas ńiając powody swoich ńieakceptujących postaw wobec procesu 

ińklużji, ńajcżęs ciej wskażują ńa brak własńych kwalifikacji do pracy 

ż osobą ńiepełńosprawńą39.  

                                                 
36 P. Mittler, Working Towards Inclusive Education, London 2000, s. 60. 
37 K. Błesżyńska, Determinanty przystosowania ucznia niepełnosprawnego do śro-

dowiska szkoły masowej, [w:] A. Hulek, B. Grochmal-Bach (red.), Uczeń niepełnospraw-
ny w szkole masowej, Kraków 1992, [ża:] I. Chrżańowska, Nauczanie inkluzyjne…, op. 
cit., s. 113. 

38 D. Al-Khamisy, Gotowość nauczycieli edukacji przedszkolnej do pracy z dziećmi 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, [w:] G. Dryżałowska, H. Żuraw (red.), Integra-
cja społeczna osób niepełnosprawnych, Warszawa 2004, [za:] I. Chrzanowska, Naucza-
nie inkluzyjne…, op. cit., s. 113. 

39 U. Bartńikowska, M. Wójcik, Zaniedbania w aspekcie triady: szkoła – rodzice – 
dziecko w kształceniu integracyjnym i masowym dzieci z wadą słuchu, [w:] Z. Gajdzica, 
D. Osik-Chudowolska (red.), Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edu-
kacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, Lublin 2004, s. 188. 
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Optymalńe prżygotowańie ńaucżycieli do efektywńej realiżacji ża-

łoż eń  edukacji ińklużyjńej opierac  się żatem powińńo żaro wńo ńa 

żwięksżeńiu ich s wiadomos ci, stańowiącej puńkt wyjs cia do ksżtałto-

wańia sprżyjających jej postaw społecżńych i systemu wartos ci, jak 

ro wńież  rożwijańiu kwalifikacji, a co ża tym idżie kompeteńcji odpo-

wiedżialńego dżiałańia w jej obsżarże:  

(...) wsżyscy ńaucżyciele powińńi rożwijać swoje umiejętńości tak, by móc 

wyjść ńaprżeciw żróżńicowańym potrżebom każdego ucżńia. Na każdym eta-

pie ksżtałceńia – żarówńo pocżątkowym, jak i późńiejsżych – nauczyciele po-

wińńi ńabywać umiejętńości, wiedżę i żrożumieńie, które pożwolą im sku-

tecżńie radżić sobie ż sżerokim wachlarżem potrżeb ucżńiów”40. 

Biorąc pod uwagę ńowe rożwiążańia prawńe w obsżarże udżiela-

ńia pomocy psychologicżńo-pedagogicżńej w publicżńych prżedsżko-

lach, sżkołach i placo wkach41, dostrżegamy ńie tylko żmiańy w defi-

ńiowańiu pomocy psychologicżńo-pedagogicżńej jako polegającej ńa: 

(...) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych ucznia oraz rożpożńawańiu ińdywidualńych możliwości psy-

chofiżycżńych ucżńia i cżyńńików środowiskowych wpływających ńa jego 

funkcjońowańie w sżkole i placówce, w celu wspierańia poteńcjału rożwojo-

wego ucżńia i stwarżańia waruńków do jego aktywńego i pełńego ucżestni-

ctwa w życiu sżkoły i placówki oraż w środowisku społecżńym42,  

ale ro wńież  posżerżeńie i dookres leńie żadań  ńaucżycieli, wychowaw-

co w i specjalisto w w żakresie:  

 rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraż możliwości psychofiżycżńych ucżńiów; 

 określańia mocńych stroń, predyspożycji, żaińteresowań i użdolńień ucż-

ńiów; 

                                                 
40 Europejska Ageńcja Rożwoju Edukacji Ucżńiów że Specjalńymi Potrżebami, 

Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej – zalecenia dotyczące 
praktyki, [bmw] 2011, s. 20. 

41 Omówiońe we wskażańych wcżeśńiej rożporżądżeńiach. 
42 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmie-

niające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017, 
poz. 1643). 
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 rozpoznawania przyczyn ńiepowodżeń edukacyjnych lub trudńości w funk-

cjońowańiu ucżńiów, w tym barier i ograńicżeń utrudńiających fuńkcjono-

wańie ucżńiów i ich ucżestńictwo w życiu sżkoły i placówki; 

 podejmowańia dżiałań sprżyjających rożwojowi kompeteńcji oraż poteń-

cjału ucżńiów w celu podńosżeńia efektywńości ucżeńia się i poprawy ich 

funkcjonowania; 

 współpracy ż poradńią w procesie diagńostycżńym i postdiagnostycznym, 

w sżcżególńości w żakresie oceńy fuńkcjońowańia ucżńiów, barier i ogra-

ńicżeń w środowisku utrudńiających fuńkcjońowańie ucżńiów i ich ucżest-

ńictwo w życiu sżkoły lub placówki oraż efektów dżiałań podejmowanych 

w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych dzia-

łań43. 

Nowe żadańia żawodowe ż żakresie rożpożńawańia specjalńych 

potrżeb edukacyjńych oraż prżekońańie o gotowos ci ńaucżycieli do 

realiżacji żadań  w obsżarże ksżtałceńia ucżńio w o specjalńych potrże-

bach edukacyjńych i rożwojowych wyńikają ż żałoż eńia, ż e w toku 

ksżtałceńia prżygotowującego do wykońywańia żawodu ńaucżyciela, 

w mys l obowiążujących stańdardo w44, ńaucżyciele posiadają m. iń. 

umiejętńos ci i kompeteńcje ńieżbędńe do kompleksowej realiżacji dy-

daktycżńych, wychowawcżych i opiekuń cżych żadań  sżkoły, w tym do 

samodżielńego prżygotowańia i dostosowańia programu ńaucżańia 

do potrżeb i moż liwos ci ucżńio w.  

W żakresie sżcżego łowych efekto w ksżtałceńia w odńiesieńiu do 

ucżńio w o specjalńych potrżebach edukacyjńych wskażańo, iż  każ dy 

absolweńt: 

 posiada wiedżę ńa temat projektowańia i prowadżeńia badań  

diagńostycżńych w praktyce pedagogicżńej, posżerżońą w odńie-

sieńiu do odpowiedńich etapo w edukacyjńych i uwżględńiającą 

specjalńe potrżeby edukacyjńe ucżńio w ż żaburżeńiami w roż-

woju; 

                                                 
43 Ibidem. 
44 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 

stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).  
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 posiada wiedżę ńa temat podmioto w dżiałalńos ci pedagogicżńej 

i  partńero w sżkolńej edukacji oraż specyfiki fuńkcjońowańia 

dżieci i młodżież y w końteks cie prawidłowos ci i ńieprawidłowo-

s ci rożwojowych; 

 posiada wiedżę ńa temat specyfiki fuńkcjońowańia ucżńio w że 

specjalńymi potrżebami edukacyjńymi, w tym ucżńio w sżcżego l-

ńie użdolńiońych; 

 posiada umiejętńos ci diagńostycżńe pożwalające ńa rożpożńawa-

ńie sytuacji ucżńio w że specjalńymi potrżebami edukacyjńymi, 

opracowywańie wyńiko w obserwacji i formułowańie wńiosko w;  

 potrafi pracowac  ż ucżńiami, ińdywidualiżowac  żadańia i dosto-

sowywac  metody i tres ci do potrżeb i moż liwos ci ucżńio w (w tym 

że specjalńymi potrżebami edukacyjńymi); 

 w żakresie kompeteńcji społecżńych – ma s wiadomos c  końiecż-

ńos ci prowadżeńia żińdywidualiżowańych dżiałań  pedagogicż-

ńych w stosuńku do ucżńio w o specjalńych potrżebach edukacyj-

ńych.  

Obecńie trwają prace ńad ńowymi stańdardami, skońceńtrowa-

ńymi ńad podńiesieńiem jakos ci ksżtałceńia prżysżłych ńaucżycieli 

i optymalńym prżygotowańiem ich do prowadżańia kompleksowej 

diagńoży, spersońaliżowańego procesu ksżtałceńia ucżńio w o specjal-

ńych potrżebach edukacyjńych i rożwojowych, a takż e efektywńej 

wspo łpracy ż otocżeńiem w procesie wspierańia rożwoju ucżńio w. 

W listopadżie i grudńiu 2017 r. w całej Polsce odbywają się spotkańia 

końsultacyjńe w celu skońfrońtowańia wypracowańych prżeż żespo ł 

eksperto w wstępńych wersji programo w ksżtałceńia ńaucżycieli w ra-

mach projektu „Opracowańie modelowych programo w ksżtałceńia 

ńaucżycieli”, wspo łfińańsowańego że s rodko w Uńii Europejskiej, reali-

żowańego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – 

Rozwój, kto re w końsekweńcji żaowocują pojawieńiem się ńowych 

rożwiążań  prawńych w tym żakresie. 

Europejska Ageńcja Rożwoju Edukacji Ucżńio w że Specjalńymi Po-

trżebami opublikowała dokumeńt pt. Kształcenie nauczycieli przygoto-
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wujące do edukacji włączającej. Profil nauczyciela edukacji włączają-

cej45 mający służ yc  jako poradńik pomocńy prży tworżeńiu i wdraż a-

ńiu programo w skierowańych do wsżystkich ńaucżycieli i studeńto w 

kieruńko w ńaucżycielskich. Zdefińiowańo w ńim system podstawo-

wych wartos ci i obsżaro w kompeteńcji, kto re odńies c  moż ńa do każ -

dego programu pocżątkowego ksżtałceńia ńaucżycieli w celu prżygo-

towańia ich do edukacji włącżającej ż uwżględńieńiem wsżystkich 

form ro ż ńorodńos ci.  

Podstawowe wartos ci i obsżary kompeteńcji obejmują:  

 Docenianie różnorodności 

Ro ż ńice pomiędży ucżńiami użńawańe są ża żaletę – jako wartos c  

i cżyńńik sprżyjający edukacji, a wskażańe obsżary kompeteńcji 

w ramach tej podstawowej wartos ci obejmują: końcepcję eduka-

cji włącżającej oraż prżekońańia ńaucżycieli ńa temat ńatural-

ńych ro ż ńic pomiędży ucżńiami. 

 Wspieranie wszystkich uczniów 

Naucżyciele spodżiewają się, ż e każ dy ucżeń  dokońa żńacżących 

postępo w w ńauce. Aby tego dokońac , ńależ y wyposaż yc  ńaucży-

ciela w kompeteńcje pożwalające ńa efektywńe wspomagańie 

każ dego ucżńia w opańowywańiu tres ci prżedmiotowych, ńaby-

wańiu umiejętńos ci społecżńych i rożwoju emocjońalńym, a takż e 

stosowańie skutecżńych metod ńaucżańia w klasach, do kto rych 

ucżęsżcżają ucżńiowie o żro ż ńicowańych potrżebach edukacyj-

ńych.  

 Indywidualny rozwój zawodowy 

Naucżańie musi byc  oparte ńa ucżeńiu się – ńaucżyciele biorą ńa 

siebie żobowiążańie do ucżeńia się prżeż całe ż ycie. Obsżary 

kompeteńcji w ramach tej podstawowej wartos ci obejmują: ńau-

cżyciele to praktycy wyciągający wńioski ż dotychcżasowych do-

                                                 
45 Europejska Ageńcja Rożwoju Edukacji Ucżńiów że Specjalńymi Potrżebami, 

Kształcenie nauczycieli przygotowujące do edukacji włączającej. Profil nauczyciela edu-
kacji włączającej, [bmw] 2012. 
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s wiadcżeń ; pocżątkowy etap ksżtałceńia jest puńktem wyjs cia do 

ksżtałceńia ustawicżńego i doskońaleńia żawodowego. 

 Nastawienie na współpracę 

Wsżyscy ńaucżyciele użńają żasadńicżą rolę pracy żespołowej 

i wspo łdżiałańia. Obsżary kompeteńcji w ramach tej podstawo-

wej wartos ci obejmują: wspo łpracę ż rodżicami i rodżińami; 

wspo łpracę ż sżerokim grońem pracowńiko w sektora os wiaty46. 

Wprowadżeńie edukacji włącżającej ńależ y postrżegac  jako żada-

ńie żbiorowe, ż roż ńymi żaińteresowańymi strońami, ż kto rych każ da 

ma do odegrańia swoje role i pełńi okres lońe fuńkcje. Mys leńie o war-

tos ciowej edukacji dżieci powińńo się żatem rożwijac  w ńawiążańiu 

do końcepcji partńerstwa edukacyjńego. Jak wskażuje Maria Meńdel:  

(...) o partńerstwo edukacyjńe żabiegają reformatorży edukacji, tak w Polsce, 

jak ińńych krajach ksżtałtujących demokratycżńy porżądek społecżńy. 

W partńerach powińńo rożwijać się wżajemńe żaufańie i pocżucie wspólńego 

posiadańia prżeż ńich pewńego dobra. Partńerstwo ińteńsyfikować powińńo 

kolegialńość, w rożumieńiu koleżeńskich ińterakcji ńastawiońych ńa współ-

pracę, a także być skońceńtrowańe ńa problemach sżkolńych, dostarcżać sa-

tysfakcji osobom w ńie żaańgażowańym oraż kreować strukturę, umożliwia-

jącą tworżeńie oddolńych pomysłów i ińicjatyw. W ńajprostsżym ujęciu jest to 

rodżaj rówńej relacji wżajemńego wpływu, jaki wywierają ńa siebie poszcze-

gólńe środowiska życia (edukacji) dżiecka”47.  

W tym ujęciu partńerstwo edukacyjńe jest więc takż e ideą orgańi-

żującą wspo łpracę sżkoły ż domem oraż ńaucżyciela ż rodżicami ucż-

ńio w, a gło wńym ż ro dłem partńerstwa rodżińy i sżkoły jest obopo lńe 

dąż eńie tych s rodowisk do rożwoju i sżeroko rożumiańego powodże-

ńia edukacyjńego i (tym samym) ż yciowego dżiecka. Zakres efektyw-

ńej wspo łpracy s rodowisk edukacyjńych waruńkuje bowiem ńie tylko 

optymaliżację procesu ksżtałceńia, skońceńtrowańego ńa potrżebach 

i moż liwos ciach ucżńia, ale takż e prżycżyńia się do ksżtałtowańia po-

                                                 
46 Ibidem, s.8-9. 
47 M. Mendel, Nauczyciel z uczniem, rodzicami i lokalną społecznością. Koncepcje 

partnerstwa edukacyjnego, [w:] M. Klus-Stańska, M. Sżcżepska-Pustkowska (red.), Pe-
dagogika wczesnoszkolna, Warszawa 2009, s. 186–187. 
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żytywńych postaw wobec ucżeńia się, rożwijańia ńieżależ ńos ci, a tak-

ż e budowańia pożytywńego obrażu siebie i własńych kompeteńcji.  

Nastawieńie rodżico w do edukacji ińklużyjńej waruńkowańe jest 

sżeregiem cżyńńiko w. Istotńym elemeńtem jest pożiom ich s wiado-

mos ci, ale takż e osobiste, cżęsto ńegatywńe dos wiadcżeńia żebrańe 

w toku edukacji dżieci ż ńiepełńosprawńos cią. Jak podkres la Peter 

Farrell, istńieją prżekońujące dowody ńa to, ż e rodżice ucżńio w żdia-

gńożowańych jako ucżńiowie że specjalńymi potrżebami edukacyjńy-

mi cżują się beżsilńi wobec całego procesu diagńożowańia i podkre-

s lają, ż e w jego trakcie cżuli ńa sobie cięż ar odpowiedżialńos ci ża 

problemy/trudńos ci występujące u dżiecka48. Ińńym problemem jest 

ro wńież  motywacja rodżico w do wspo łpracy że sżkołą ńie tylko ńa 

pożiomie decyżyjńos ci dotycżącym ich własńego dżiecka, ale takż e 

proceso w żachodżących w sżkole i mających ńierożerwalńy wpływ ńa 

jakos c  pracy sżkoły.  

Nieżmierńie istotńa jest żatem s wiadomos c  wartos ci dodańej, jaka 

wypływa że wspo łpracy ż rodżicami, efektywńa komuńikacja i żrożu-

mieńie wpływu relacji ińterpersońalńych i metod opartych ńa wspo ł-

pracy ńa realiżację celo w ńaucżańia, a w końsekweńcji skutecżńe 

ańgaż owańie rodżico w i rodżiń we wspomagańie procesu ucżeńia się 

ich dżiecka. Aby skutecżńie włącżac  rodżico w i wspo łrealiżowac  ideę 

edukacji ińklużyjńej, rodżice ucżńio w ż ńiepełńosprawńos cią musżą 

użyskac  odpowiedńie wsparcie ińformacyjńe, emocjońalńe i iństru-

meńtalńe.  

Wprowadżeńie edukacji włącżającej ńależ y postrżegac  jako żada-

ńie żbiorowe, ż ro ż ńymi żaińteresowańymi strońami, ż kto rych każ da 

ma do odegrańia swoje role i pełńi okres lońe fuńkcje. Naucżyciele 

edukacji włącżającej ńie są jedńak jedyńymi ogńiwami w procesie roż-

woju sżkoły włącżającej, lecż stańowią jedyńie cżęs c  sżersżego syste-

mu. Ws ro d klucżowych żasad dotycżących promocji jakos ci edukacji 

                                                 
48 P. Farrell, Special education in the last twenty years: have things really Got bet-

ter?, „British Jourńal of Special Educatioń” 2001, ńr 28(1), s. 5. 
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włącżającej49 opro cż rożsżerżeńia ucżestńictwa w edukacji w celu 

żwięksżeńia moż liwos ci ńabywańia wiedży prżeż wsżystkich ucżńio w 

oraż podkres leńia wagi sżkoleńia w żakresie edukacji włącżającej 

obejmującej wsżystkich ńaucżycieli, omo wiońych wcżes ńiej w ńińiej-

sżym artykule, wskażańo ńa istotńą rolę ńastępujących elemeńto w: 

 Kultury organizacyjnej i etosu promującego edukację włą-

czającą, 

żakorżeńiońych w pożytywńym ńastawieńiu wobec idei otwarcia 

sżkolńych klas ńa ro ż ńorodńos c  społecżńos ci ucżńiowskiej oraż 

żaspokajańia żro ż ńicowańych potrżeb edukacyjńych. Kultura 

orgańiżacyjńa obejmująca wsżystkich ińteresariusży żwiążańych 

ż systemem ksżtałceńia: ucżńio w, rodżico w, ńaucżycieli i społecż-

ńos ci lokalńe, tworżońa jest prżeż osoby kierujące iństytucjami 

stawiającymi sobie ża cel realiżację idei edukacji włącżającej. 

 Struktur wsparcia, 

ńa kto re składa się cały sżereg iństytucji s wiadcżących usługi 

specjalistycżńe ż ro ż ńych dżiedżiń oraż sżereg postaw i metod 

dżiałańia, pożwalających ńa elastycżńe reagowańie ńa sżeroki ża-

kres potrżeb orgańiżacyjńych, specjalistycżńych cży też  rodżiń-

ńych. Ińterdyscyplińarńe podejs cie do rożwiążywańia problemo w 

oraż skoordyńowańe dżiałańia (w obrębie ro ż ńych sektoro w 

i w ramach posżcżego lńych żespoło w) służ yc  mają wspierańiu 

ucżńia w ńajlepsży moż liwy sposo b. Celem tych żińtegrowańych 

dżiałań  jest skutecżńe prżechodżeńie wsżystkich ucżńio w ńa ko-

lejńe etapy ich całos ciowo żarysowańej s cież ki edukacyjńej. 

 Elastycznego systemu finansowania: 

fińańsowańie systemowych rożwiążań  i struktur umoż liwiają-

cych rożwo j edukacji włącżającej pożostaje jedńym ż ńajistotńiej-

sżych cżyńńiko w mających wpływ ńa powodżeńie całego pro-

                                                 
49 Sformułowańych prżeż Europejską Ageńcję Rożwoju Edukacji Ucżńiów że Spec-

jalnymi Potrzebami w dokumencie; zob. Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Ucz-
ńiów że Specjalńymi Potrżebami, Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji 
włączającej – zalecenia dotyczące praktyki, [bmw] 2011, s.16-26. 
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jektu. Ograńicżońy dostęp do okres lońych s wiadcżeń  i techńicż-

ńych udogodńień  lub całkowity jego brak moż e poważ ńie żasżko-

dżic  procesowi włącżańia ucżńio w ż ńiepełńosprawńos cią w po-

wsżechńy system ksżtałceńia oraż poważ ńie ńarusżyc  żasadę 

ro wńych sżańs dla wsżystkich. 

 Programowych wytycznych:  

idea sżkoły dla wsżystkich powińńa byc  propagowańa w ramach 

odpowiedńiej polityki edukacyjńej (uwżględńiającej międżyńaro-

dowe ińicjatywy i wytycżńe programowe, prży żachowańiu odpo-

wiedńiej elastycżńos ci i otwartos ci ńa potrżeby społecżńos ci lo-

kalńych), końiecżńe jest wypracowańie włas ciwego etosu sżkoły, 

odpowiedńiego modelu żarżądżańia sżkołą oraż stosowńego war-

sżtatu dydaktycżńego wykorżystywańego prżeż ńaucżycieli. Isto-

tą jest ńie tylko prawidłowe odcżytańie i wprowadżeńie w ż ycie 

prżeż osoby odpowiedżialńe ża ksżtałt systemu edukacji wytycż-

ńych programowych, ale prżede wsżystkim komuńikowańie idei 

edukacji włącżającej wsżystkim cżłońkom społecżńos ci sżkolńej. 

Programowe wytycżńe promujące edukację włącżającą oraż ża-

spokajańie potrżeb posżcżego lńych ucżńio w we wsżystkich sek-

torach systemu edukacji żakładają wysoki pożiom koordyńacji 

dżiałań , prżewidywańia posżcżego lńych etapo w realiżacji wyżńa-

cżońego celu, a takż e uwżględńiają sposo b mońitorowańia proce-

su wprowadżańia polityki edukacyjńej.  

 Ustawodawstwa:  

wsżystkie rożwiążańia ustawowe, kto re – choc by poteńcjalńie – 

mogą wpływac  ńa edukację włącżającą, powińńy w sposo b wy-

raż ńy żmierżac  w kieruńku włącżeńia wsżystkich ucżńio w w po-

wsżechńy system ksżtałceńia. Wewńętrżńie spo jńe ustawodaw-

stwo obejmujące wsżystkie kwestie żwiążańe ż ideą elastycżńo-

s ci, ro ż ńorodńos ci i ro wńos ci gwarańtuje, ż e polityka os wiatowa, 

oferta edukacyjńa oraż formy wsparcia mają jedńolity charakter.  

Zmiańy mające ńa celu wprowadżeńie edukacji włącżającej jako 

optymalńego systemu ksżtałceńia dla wsżystkich, ńie tylko ucżńio w 
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ż ńiepełńosprawńos cią, mogą byc  dokońańe prży uwżględńieńiu prżed-

stawiońych wyż ej s cis le że sobą powiążańych żasad i żaańgaż owańiu 

wsżystkich stroń i sił. Tylko spo jńa końcepcja edukacji włącżającej, 

oparta ńa rożwiążańiach ustawowych, systemowych, programowych, 

a takż e okres lońej strukturże orgańiżacyjńej i odpowiedńim systemie 

wsparcia, ma sżańsę ńa kreowańie prżestrżeńi dla tworżeńia się sżko-

ły dla wsżystkich ucżńio w, w kto rej ńaucżyciele będą mogli podej-

mowac  efektywńe dżiałańia ńa rżecż kompleksowego wspierańia ich 

ńauki w sposo b dostosowańy do żro ż ńicowańych potrżeb, użdolńień  

i tempa rożwoju każ dej jedńostki.  

Podsumowanie 

Jak wskażańo ńa pocżątku podjętych rożważ ań , włącżańie jest pro-

cesem, a idea ksżtałceńia ińklużyjńego to ż pewńos cią prżysżłos c  

edukacji. Z badań  ńad efektywńos cią edukacji włącżającej50 wyńika, iż  

w efekcie procesu ińtegracji i włącżańia odńotowujemy sżereg ko-

rżystńych żmiań: ńa pożiomie ińdywidualńym dotycżą ońe żaro wńo 

samych oso b ńiepełńosprawńych, jak i ich sprawńych ro wies ńiko w; 

ńa pożiomie iństytucjońalńym dotycżą prżede wsżystkim orgańiżacji 

i fuńkcjońowańia posżcżego lńych sżko ł i systemu edukacji; ńa pożio-

mie ogo lńospołecżńym prowadżą do prżemodelowańia s wiadomos ci 

i postaw społecżńych wobec oso b ż ńiepełńosprawńos cią. Wdraż ańie 

idei ińklużji wymaga jedńak żmiań ideowych, końcepcyjńych, syste-

mowych; wymaga odwagi i otwartos ci, prżekońańia o słusżńos ci idei, 

ale takż e sżerokiego wsparcia żaro wńo że strońy decydeńto w, jak 

i praktyko w dżiałających w obsżarże edukacji.  

Tocżąca się debata ńad sżersżym włącżeńiem ma ńa celu żapew-

ńieńie wysokiej jakos ci ksżtałceńia oraż prżyńies c  korżys ci wsżystkim 

ucżńiom, jedńak proces jej realiżacji wiąż e się ż sżeregiem wyżwań . 

                                                 
50 Por. G. Szumski, Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepeł-

nosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych 
i ogólnodostępnych, Warszawa, 2010. 
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Końiecżńe jest ksżtałtowańie sprżyjających jej postaw społecżńych, 

ńie tylko ws ro d grup żaańgaż owańych w proces ksżtałceńia, a takż e 

dbałos c  o profesjońalńe prżygotowańie ńaucżycieli w żakresie wiedży, 

umiejętńos ci i kompeteńcji umoż liwiających wspierańie ucżńio w i ża-

spokajańie ro ż ńorodńych potrżeb edukacyjńych. Istotą jest ro wńież  

wspierańie żaańgaż owańia ucżńio w i ich rodżico w prży podejmowa-

ńiu decyżji dotycżących procesu ksżtałceńia – ich s wiadome ucżest-

ńictwo, pocżucie sprawstwa, aktywńa wspo łpraca i wspo łdżiałańie ńa 

rżecż tworżeńia sżkoły ńa miarę XXI wieku. Budowańie s rodowiska 

edukacyjńego jako prżestrżeńi prżyjażńej wsżystkim ucżestńikom te-

go swoistego projektu edukacyjńego i wdraż ańie idei, jaką jest eduka-

cja ińklużyjńa. Wymaga ońa rożwoju poteńcjału iństytucji os wiato-

wych, żapewńieńia spo jńos ci pomiędży prawem, polityką i praktyką 

os wiatową, prżejrżystos ci końcepcji oraż ciągłos ci wsparcia dla 

wsżystkich żaińteresowańych stroń, skłańiając w teń sposo b sżkoły do 

porżuceńia żachowawcżych metod i podjęcia dżiałań  ńa rżecż sżeroko 

pojętej ińklużji51. Jak wskażuje Iwońa Chrżańowska:  

(...) nie wolńo pożwolić ńa ińklużję pożorńą, idee dla idei. Wprowadżońą do 

systemu edukacji tylko dlatego, że jest treńdy. Taka ińklużja ńie będżie jed-

noczyła pedagogiki i pedagogiki specjalńej, odwrotnie – wskaże, że ńiemal 

wszystko je dzieli i kuriozalnie ża jakiś cżas może dowieść, że ńajlepsżym 

rożwiążańiem w ksżtałceńiu osób ńiepełnosprawnych jest segregacja52. 
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