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W ci¹gu ostatnich lat wyst¹pi³a wyra�na zmiana
postaw wobec osób niepe³nosprawnych. Ogromn¹ rolê
odegra³a w tym integracja, obecno�æ niepe³nosprawnych
na ulicach, w urzêdach, mediach. S¹ naszymi s¹siada-
mi, którzy wreszcie wychodz¹ z domów nie budz¹c sen-
sacji.

Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
umo¿liwia siê naukê w szko³ach specjalnych i w szko-
³ach rejonowych w integracji ze �rodowiskiem rówie-
�niczym. Integracja ma byæ szans¹ na lepszy rozwój
dzieci, ma zapobiec wykluczeniu spo³ecznemu. Ucznio-
wie niepe³nosprawni trafiaj¹ te¿ do klas ogólnodostêp-
nych bez wsparcia nauczyciela
wspomagaj¹cego (nauczanie
w³¹czaj¹ce). Wybór jednej z tych
trzech �cie¿ek kszta³cenia nale-
¿y do rodziców.

Klasy integracyjne stwarzaj¹
dobre warunki dla uczniów o ró¿-
nych potrzebach edukacyjnych,
g³ównie poprzez obecno�æ na lek-
cjach równocze�nie dwóch peda-
gogów. Je¿eli ci dwaj nauczycie-
le zajmuj¹ siê wszystkimi ucznia-
mi potrzebuj¹cymi wsparcia, nie
dochodzi do �naznaczenia� dzie-
ci z orzeczeniami. Nale¿y unikaæ
podzia³u, ¿e pedagog specjalny
ma koncentrowaæ siê tylko na
dzieciach niepe³nosprawnych,
a nauczyciel przedmiotu na pozo-
sta³ych. W przeciwnym razie,
a niestety tak swoj¹ rolê w klasach integracyjnych ro-
zumie wiêkszo�æ nauczycieli, w klasach dochodzi do po-
dzia³u na dzieci �integrowane� i pozosta³e. W przypad-
ku uczniów z niepe³nosprawno�ci¹ intelektualn¹, których
potrzeby edukacyjne znacznie ró¿ni¹ siê od reszty klasy,
nie uniknie siê sta³ego zaanga¿owania pedagoga spe-
cjalnego w ich pracê na zajêciach. W przeciwnym razie
udzia³ tych dzieci w lekcjach bêdzie pozorny, gdy¿ prze-
kazywane tre�ci s¹ czêsto dla nich niedostêpne. Dzieci
te musz¹ mieæ indywidualny program, dostosowany do
mo¿liwo�ci intelektualnych i najczê�ciej pracuj¹ tylko pod
kierunkiem nauczyciela. Pomimo ci¹g³ej pracy pedago-
gów nad zintegrowaniem zespo³u uczniowskiego, nie do-
chodzi w ich przypadku do budowania wiêzi kole¿eñ-
skich.

Oblicza integracji

Edukacja w³¹czaj¹ca polega na dostosowaniu wa-
runków kszta³cenia do indywidualnych potrzeb eduka-
cyjnych i rozwojowych oraz psychofizycznych mo¿liwo-
�ci ucznia. To nie dziecko o specjalnych potrzebach
edukacyjnych ma siê dopasowaæ do szko³y, ale szko³a
ma zapewniæ takie warunki nauczania, jakich ono po-
trzebuje. �Aby cele edukacji w³¹czaj¹cej mog³y byæ re-
alizowane, konieczne jest zaanga¿owanie wszystkich
nauczycieli. Jest to radykalna zmiana pogl¹du, ¿e za dzie-
ci niepe³nosprawne odpowiadaj¹ specjali�ci, a tak¿e odej-
�cie od wymagañ obecno�ci nauczyciela specjalnego lub
wspomagaj¹cego na ka¿dej lekcji na rzecz sta³ej wspó³-

pracy nauczycieli ze specjali-
stami i brania odpowiedzialno-
�ci za ka¿de dziecko w kla-
sie�(J. Bogucka, Edukacja
w³¹czaj¹ca jako wyzwanie
i szansa dla szkó³, w: Szko-
³a równych szans. Uczeñ nie-
pe³nosprawny w szkole ogól-
no dostêpnej � budowanie
systemu wsparcia i pomocy,
Wroc³aw 2010). Ale czy
dziecko otrzymuje pomocy tak
czêsto, jak potrzebuje? Czy
bez sta³ej, dodatkowej pomo-
cy mo¿e odnosiæ sukcesy?
Ma³o mo¿liwe jest, aby jeden
nauczyciel móg³ dzieliæ swój
czas miêdzy uczniem o spe-
cjalnych potrzebach edukacyj-
nych a reszt¹ klasy. Zw³asz-
cza teraz, gdy klasy s¹ coraz

liczniejsze, a problemy wychowawcze powszechne.
W¹tpliwe te¿ jest, czy dziecko niepe³nosprawne ma tu,
czy w klasie integracyjnej, szansê na lepsz¹ integracjê
z rówie�nikami ni¿ w szkole specjalnej. Dzieci bowiem
dobieraj¹ siê w grupy kole¿eñskie na zasadzie podo-
bieñstw, jakiej� atrakcyjno�ci. Wraz z wiekiem relacje
rówie�nicze s¹ coraz gorsze, gdy powiêkszaj¹ siê ró¿ni-
ce miêdzy zainteresowaniami, mo¿liwo�ciami poznaw-
czymi i intelektualnymi. To, ¿e dziecko uczêszcza do klasy
integracyjnej, czy ogólnodostêpnej, nie gwarantuje inte-
gracji spo³ecznej. W klasie czuwa nad ni¹ nauczyciel,
inicjuje pewne sytuacje, ale na przerwach i w czasie
wolnym po lekcjach nie dochodzi ju¿ do spotkañ w gru-
pach kole¿eñskich. Je¿eli szko³a nie umo¿liwia zaspoko-

To, ¿e dziecko uczêszcza do kla-
sy integracyjnej, czy ogólnodostêp-
nej, nie gwarantuje integracji spo³ecz-
nej. W klasie czuwa nad ni¹
nauczyciel, inicjuje pewne sytuacje,
ale na przerwach i w czasie wolnym
po lekcjach nie dochodzi ju¿ do spo-
tkañ w grupach kole¿eñskich. Je¿eli
szko³a nie umo¿liwia zaspokojenia in-
dywidualnych potrzeb dziecka, to
samo przebywanie w niej przy mnó-
stwie okazji do bycia razem ze zdro-
wymi rówie�nikami nie sprawi, ¿e
bêdzie to rozwi¹zanie korzystniejsze
ni¿ nauka w szkole specjalnej.
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jenia indywidualnych potrzeb dziecka, to samo przeby-
wanie w niej przy mnóstwie okazji do bycia razem ze
zdrowymi rówie�nikami nie sprawi, ¿e bêdzie to rozwi¹-
zanie korzystniejsze ni¿ nauka w szkole specjalnej.
W przypadku dzieci z niepe³nosprawno�ci¹ intelektualn¹
koñcz¹cych szko³ê podstawow¹ rodzice czêsto podej-
muj¹ decyzjê o kontynuacji nauki w gimnazjum specjal-
nym. Bywa, ¿e dopiero tam ich kontakty rówie�nicze
staj¹ siê intensywniejsze, ¿e nawi¹zuj¹ siê przyja�nie.
Nie mo¿na stosowaæ integracji na si³ê, gdy nie le¿y to
w interesie danego dziecka.

Nasza �m³oda� integracja wzoruje siê na bardziej
do�wiadczonych szko³ach �zachodnich� np. duñskich
i angielskich. Nauka niepe³nosprawnych dzieci w szko-
³ach powszechnych rozpoczê³a siê w Danii ju¿ w 1969
roku, a w szko³ach angielskich od 1978 roku. Choæ pod
wieloma wzglêdami szko³y te stwarzaj¹ lepsze mo¿li-
wo�ci ni¿ szko³y specjalne, nie zawsze s¹ w stanie
uwzglêdniaæ zró¿nicowane potrzeby uczniów. Do�wiad-
czenia duñskiego systemu szkolnictwa wykaza³y, ¿e s¹
dzieci, które nie mog¹ byæ w³¹czone do szkó³ masowych.
Dotyczy to g³ównie uczniów z zaburzeniami procesu
komunikacji czy rozwoju spo³ecznego. I tak np. wiêk-
szo�æ duñskich rodziców dzieci g³uchych woli, aby
uczêszcza³y one do szkó³ specjalnych dla nies³ysz¹cych.
Podobnie jest z dzieæmi autystycznymi, psychotyczny-
mi, czy niepe³nosprawnymi umys³owo, w tym ze sprzê-
¿onymi schorzeniami. Dla innych grup niepe³nospraw-
nych uczniów kszta³cenie w integracji ze zdrowymi
rówie�nikami jest korzystne. W Wielkiej Brytanii s³y-
szalne s¹ g³osy rodziców dzieci niepe³nosprawnych, któ-
rzy zawiedli siê na szkolnictwie integracyjnym. Pod ich
wp³ywem Mary Warnock, wielka orêdowniczka w³¹-
czania dzieci niepe³nosprawnych do szkó³ masowych,
która za zas³ugi dla integracji otrzyma³a tytu³ szlachecki,
napisa³a w 2005 roku artyku³, w którym namawia do
odtwarzania szkó³ specjalnych.

Do�wiadczenia tych pañstw wskazuj¹, ¿e nale¿y
dostrzegaæ zró¿nicowane potrzeby uczniów i dostoso-
wywaæ do nich rozwi¹zania edukacyjne. Nie mo¿na
zaprojektowaæ dla ka¿dego niepe³nosprawnego dziecka
kszta³cenia w szkole ogólnodostêpnej. Ka¿de dziecko
jest inne i wymaga innego wsparcia. Proponowane przez
nasz¹ o�wiatê systemy kszta³cenia od segregacyjnego,
poprzez integracyjny, po edukacjê w³¹czaj¹c¹ daj¹ mo¿-
liwo�æ wyboru. Wybrana �cie¿ka kszta³cenia powinna
uwzglêdniaæ psychiczne i fizyczne mo¿liwo�ci ucznia
oraz jego indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojo-
we. Nie w ka¿dym przypadku kszta³cenie integracyjne
i w³¹czaj¹ce jest najlepszym rozwi¹zaniem.

W ci¹gu ostatnich lat mo¿na zaobserwowaæ ten-
dencjê, by wszystkie dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych kszta³ciæ w szko³ach ogólnodostêpnych.
Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17
listopada 2010 roku okre�la warunki organizowania ta-
kiego kszta³cenia na ka¿dym etapie edukacyjnym. Daje
ono ka¿demu dziecku prawo do równych szans uczêsz-
czania do szko³y w s¹siedztwie ich miejsca zamieszka-
nia. Nie wszyscy rodzice korzystaj¹ z tego prawa. Nie-
którzy wol¹, aby ich dziecko uczêszcza³o do dalszej
szko³y, nie z kolegami z osiedla.

Kszta³cenie integracyjne dokonuje wiele do-
brego w postrzeganiu osób niepe³nosprawnych. Ju¿
od przedszkola u�wiadamia dzieciom, ¿e nie jeste-
�my tacy sami, ¿e mamy ró¿ne potrzeby i ograni-
czenia. Takie uwra¿liwianie dzieci zaprocentuje
w przysz³o�ci tolerancj¹.

Integracja ma te¿ wp³yw na szko³y specjalne.
To nie s¹ ju¿ placówki na obrze¿ach miasta, poza
zasiêgiem naszego wzroku. Coraz bardziej staj¹ siê
widoczne w �rodowisku lokalnym. Podejmuj¹ licz-
ne dzia³ania i to w integracji ze �rodowiskiem ró-
wie�niczym. Równie¿ pod wzglêdem oczekiwañ
wobec wychowanków nast¹pi³a zmiana. Szko³y te
coraz bardziej dbaj¹ o jako�æ edukacji. Wybór szko-
³y nie musi byæ z góry przes¹dzony. Istnieje mo¿li-
wo�æ �przechodzenia� ze szkó³ ogólnodostêpnych
do specjalnych i odwrotnie, a rodzice mog¹ zaob-
serwowaæ, która �cie¿ka edukacji jest korzystniej-
sza dla ich dziecka.ö

Edyta Prószyñska-Ko³odziejczak
Szko³a Podstawowa nr 79

w Gdañsku


