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Wspó³czesna szko³a i system edukacji ulegaj¹ ko-
lejnym zmianom, by móc sprostaæ indywidualnym po-
trzebom uczniów. Odmienno�æ dzieci jest wyzwaniem
motywuj¹cym dobrych pedagogów do ci¹g³ych zmian
i doskonalenia warsztatu pracy. Ka¿dy z nas, bez  wzglê-
du na to, kim jest teraz, przez jaki� czas by³ uczniem.
Dostrzeganie w dziecku cz³owieka w jego szerszej per-
spektywie ¿yciowej, a nie tylko szkolnej, dawanie mu
pozytywnych do�wiadczeñ i wzmocnieñ to inwestycja
w cz³owieczeñstwo. Wed³ug wspó³czesnych standardów
formu³owanych w licznych, miêdzynarodowych doku-
mentach dotycz¹cych praw
cz³owieka, ka¿dy ma prawo
do pe³nego uczestnictwa
i równych szans w ¿yciu spo-
³ecznym. Ta idea znalaz³a swo-
je odzwierciedlenie w rozwoju
o�wiaty, która � przyjmuj¹c od-
powiedni¹ strategiê � w kon-
sekwencji spowodowa³a, ¿e
podej�cie do niepe³nospraw-
no�ci stopniowo ulega pozy-
tywnym zmianom.

W ostatnim dwudziesto-
leciu wa¿nym etapem nowe-
go spojrzenia polskiej o�wia-
ty by³o wprowadzenie do
systemu edukacyjnego inte-
gracji,  realizowanej poprzez
umiejscowienie dziecka nie-
pe³nosprawnego w �rodowi-
sku szkolnym wraz ze spraw-
nymi rówie�nikami. Na podstawie licznych obserwacji
i badañ okaza³o siê jednak, ¿e �integracja przestrzenna
i programowa ju¿ nie wystarcza�,  ¿e dzieci w szko³ach
i klasach integracyjnych nie maj¹ poczucia, i¿ rzeczywi-
�cie nale¿¹ do spo³eczno�ci szkolnej. Przyst¹piono za-
tem do kolejnego etapu, jakim jest inkluzja = w³¹czanie
tzn.�proces skutecznego budowania jednej zbiorowo�ci
ucz¹cych siê, opartej na solidarno�ci pomiêdzy dzieæmi
o specjalnych potrzebach i ich rówie�nikami, w ich na-
turalnym �rodowisku�  (UNESCO 1994). Sta³o siê wiêc
konieczne jak najszybsze przekonstruowanie �systemu
szkolnego tak, by stworzyæ wszystkim uczniom, nieza-
le¿nie od rodzaju czy g³êboko�ci niepe³nosprawno�ci,
poczucie przynale¿no�ci do zbiorowo�ci� (Lipsky, Gow-
tuar 1997).  Z dokumentów UNESCO (1994) wynika,
¿e szko³y w³¹czaj¹ce maj¹ byæ du¿o bardziej skuteczne

Edukacja w³¹czaj¹ca
� czym ma byæ w polskiej o�wiacie?

w budowaniu solidarno�ci pomiêdzy dzieæmi o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych a ich rówie�nikami. So-
lidarno�æ ta ma sprawiæ, ¿e powstanie jedna zbiorowo�æ
ucz¹cych siê dzieci i w ten sposób pojêcie �w³¹czania�
wpisze siê w szersz¹ perspektywê praw cz³owieka,
w my�l której wszelkie formy segregacji s¹ moralnie z³e.

W³¹czanie oznacza, ¿e w klasach szkolnych maj¹
siê uczyæ pojedynczy uczniowie ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z orzeczenia-
mi o potrzebie kszta³cenia specjalnego. Oznacza to
nie tylko umieszczanie dzieci niepe³nosprawnych w szko-

³ach ogólnodostêpnych, ale
zak³ada równie¿ koniecz-
no�æ takich zmian w szko-
³ach, aby  lepiej odpowia-
da³y one potrzebom wszy-
stkich uczniów i umo¿liwia-
³y budowanie systemu
wsparcia, który pozwoli im
na funkcjonowanie w natu-
ralnym �rodowisku rówie-
�niczym. W³¹czanie ma po-
legaæ na przyjmowaniu
wszystkich uczniów, w tym
dzieci niepe³nosprawnych,
do klas ogólnodostêpnych
a nie integracyjnych. Na
umo¿liwieniu naturalnych
relacji dzieci niepe³no-
sprawnych z ich pe³nospra-
wnymi rówie�nikami. Na
dawaniu im wsparcia i po-

mocy przez naturalne �rodowisko rówie�nicze, przez
grono nauczycieli i specjalistów. W efekcie tego proce-
su powinno te¿ nast¹piæ zapewnienie dzieciom niepe³-
noprawnym poczucia przynale¿no�ci do zbiorowo�ci
szkolnej oraz umo¿liwienie im prze¿ycia sukcesu.

Kluczowym czynnikiem w nauczaniu w³¹czaj¹cym
bêdzie elastyczno�æ i uznanie szeroko rozumianej od-
mienno�ci uczniów. Pamiêtaj¹c o tym,  ¿e dzieci s¹ ró¿-
ne i ucz¹ siê w ró¿nym tempie, nauczyciele potrzebo-
waæ bêd¹ bardzo wielu umiejêtno�ci, aby w sposób
elastyczny wspieraæ proces uczenia siê, bior¹c pod uwa-
gê wszystkie aspekty rozwoju dziecka: emocjonalny,
poznawczy, twórczy, spo³eczny, fizyczny, moralny. Jed-
ne dzieci wymagaj¹ wiêkszego wsparcia emocjonalne-
go, inne wiêkszego wsparcia w nauce, odpowiedniego
dostosowania materia³u, pomocy dydaktycznych, jesz-

Edukacja w³¹czaj¹ca polega na edukacji
uczniów ze specjalnymi potrzebami z ich
zdrowymi rówie�nikami i rodzeñstwem w
szkole najbli¿szej ich miejscu zamieszka-
nia (�ród³o). Umo¿liwia uczniom z niepe³-
nosprawno�ciami naukê wraz ze sprawny-
mi rówie�nikami w zwyk³ych szko³ach po-
wszechnych, doceniania i wspiera wszyst-
kich uczniów (a wiêc nie tylko niepe³no-
sprawnych, ale tak¿e tzw. trudnych, ze �ro-
dowisk patologicznych, �rodowisk mniej-
szo�ci etnicznych itp.) oraz dostosowywa-
niu szko³y do uczniów o zró¿nicowanych
potrzebach, a nie odwrotnie (UNESCO
2009, Firkowska-Mankiewicz
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cze inne wiêkszego wsparcia technicznego, tj. apara-
tów s³uchowych, maszyn Brajla lub dostosowañ archi-
tektonicznych. Zadaniem szkó³ w³¹czaj¹cych bêdzie
zatem rozpoznanie i wspieranie wszystkich, bardzo ró¿-
norodnych  i indywidualnych potrzeb uczniów, co ma ju¿
swoje odzwierciedlenie w obowi¹zuj¹cych zapisach pra-
wa o�wiatowego.

     Edukacja w³¹czaj¹ca ma otworzyæ ogólnodostêpne
szko³y na kszta³cenie wszystkich dzieci razem, niezale¿-
nie od do�wiadczanych przez nie trudno�ci i ró¿nic. Za-
k³ada przy tym dwie podstawowe korzy�ci p³yn¹ce ze
wspólnej edukacji:
1.  mo¿liwo�æ pe³niejszego rozwoju intelektualnego, oso-

bowego, spo³ecznego samych dzieci niepe³nospraw-
nych,

2. wspólna nauka wszystkich dzieci z rejonu szko³y s³u-
¿yæ bêdzie tak¿e pe³nosprawnym rówie�nikom, oswa-
jaj¹c ich z odmienno�ci¹, ucz¹c akceptacji, toleran-
cji i solidarno�ci.

Za³o¿enia edukacji w³¹czaj¹cej opieraj¹ sie tak¿e
na przekonaniu, ¿e ka¿de dziecko staj¹c przed drzwiami
szko³y ma podobne oczekiwania tzn.:
1. chce i ma prawo uczyæ siê w bezpo�redniej blisko-

�ci swojego domu,
2. kiedy znajdzie siê w szkole, chce i ma prawo byæ

tam osob¹ mile widzian¹,
3. chce i ma prawo braæ aktywny udzia³ w lekcjach,
4. chce i ma prawo, by szko³a stawia³a mu w³a�ciwe

wymagania i wyzwania,
5. chce i ma prawo, by w jego szkole ka¿dy uczeñ by³

równie wa¿ny.
Inkluzja (w³¹czanie) jest procesem poci¹gaj¹cym

za sob¹ zmiany nie tylko w systemie edukacji, ale w ca-
³ym spo³eczeñstwie polskim. Poci¹ga za sob¹ zmianê
dotychczasowych przyzwyczajeñ i warto�ci, która musi
zaj�æ w sercach naszych rodaków.

W moim odczuciu skuteczno�æ procesu w³¹czania
jest uzale¿niona przede wszystkim od tych zmian spo-
³ecznych, a w nastêpnej kolejno�ci od priorytetów przy-
jêtych przez szko³ê. Wa¿ne jest, czy szko³a nastawiaæ
siê bêdzie na wysokie wyniki nauczania, na udzia³ i suk-
cesy w olimpiadach, czy te¿ postawi na troskê o rozwój
m³odego cz³owieka. Praktyka szkolna te rozwa¿ania
bêdzie oczywi�cie  weryfikowa³a.  Problemy finansowe
szkó³, niepe³ne kwalifikacje nauczycieli, niekorzystny
klimat dla uczniów niepe³nosprawnych przejawiaj¹cy siê
np. w postaci niechêci ze strony nauczycieli, braku wie-
dzy o upo�ledzeniu umys³owym, negatywne postawy
uczniów tzw. normalnych; brak podstawowej pomocy
specjalistycznej (oligofrenopedagoga, psychologa, logo-
pedy), bardzo szybko dadz¹ znaæ o sobie w spo³eczno-
�ci szkolnej. Nie umkn¹ tak¿e uwadze rodziców, którzy

maj¹ oczekiwania wobec swoich dzieci i licz¹ na ich
skuteczn¹ realizacjê.

Edukacja w³¹czaj¹ca jest piêkn¹, humanistyczn¹
ide¹, ale niedostarczy �natychmiastowej� przyja�ni dzieci
niepe³nosprawnych z ich zdrowymi rówie�nikami. Pra-
cujê ju¿ ponad 30 lat w polskiej szkole, z czego dwie
trzecie jako oligofrenopedagog. Niezmiennie nurtuj¹ mnie
pytania: Czy nasze spo³eczeñstwo jest gotowe szczerze
i serdecznie otworzyæ siê na niepe³nosprawnych? Co
z barierami psychologicznymi, spo³ecznymi, architekto-
nicznymi? Czy nasz system o�wiaty jest ju¿ w pe³ni przy-
gotowany na nowe wyzwanie? Czy nauczyciel w ka¿-
dej szkole jest przygotowany do nowej roli i czekaj¹cych
go zadañ?

Akceptacja inno�ci jest wyj¹tkowo trudna. Maj¹
z ni¹ problemy nie tylko dzieci i m³odzie¿, ale równie¿
doro�li. Rola, jak¹ maj¹ tu do odegrania nauczyciele jest
nie do przecenienia. Przygotowanie do pracy w szko-
³ach w³¹czaj¹cych to wyrobienie w nauczycielach  na-
wyku patrzenia na trudno�ci w nauce ich uczniów w spo-
sób twórczy i konstruktywny. Trudno�ci uczniów maj¹
powodowaæ refleksje u nauczyciela, co nale¿a³oby zmie-
niæ w wymaganiach, metodach, postêpowaniu. Chodzi
o to, aby nauczyciel poszukiwa³ przyczyn tych niepowo-
dzeñ, obserwowa³ reakcje ucznia i znajdowa³ sposoby,
dziêki którym nastêpuje poprawa (M. AINSCOW 2000).
Praca pedagogiczna z uczniem niepe³nosprawnym wy-
kracza daleko poza dotychczasowe, standardowe po-
stêpowanie nauczycielskie. Chodzi oczywi�cie o zwiêk-
szenie czujno�ci w zakresie opieki, o chronienie dziecka
niepe³nosprawnego przed nadmiernymi trudno�ciami
przebywania we wspólnocie rówie�niczej. Chodzi te¿
o stawianie wymagañ na tyle rozs¹dnych i optymalnych,
aby nie by³y one barier¹ nie do przej�cia, ale stale sty-
mulowa³y rozwój i pozwala³y prze¿ywaæ sukcesy. Istotn¹
rolê w procesie edukacyjnym odgrywa dotarcie do wnê-
trza dziecka niepe³nosprawnego, przeanalizowanie in-
dywidualnej osobowo�ci ka¿dego z nich,  uwzglêdnienie
traumatycznych �ladów pozostawionych w jego psychice.

W edukacji w³¹czaj¹cej z ca³¹ pewno�ci¹ najistot-
niejsze nie bêd¹ pieni¹dze, ale prze³amywanie barier
i uprzedzeñ spo³ecznych, budowanie tolerancji i otwar-
to�ci na innych w sposób przemy�lany i bardzo elastycz-
ny. Zapewnienie odpowiedniego prawa o�wiatowego
oraz przygotowanie kompetentnych nauczycieli i s³u¿b
wspieraj¹cych to dopiero bêdzie pocz¹tek transformacji
polskich szkó³ w drodze do edukacji w³¹czaj¹cej.ö
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