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DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Konferencja odby³a siê  23 kwietnia 2013 roku w Aka-
demii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie. Organizatora-
mi byli: Prezydent Miasta Czêstochowy, Rektor Akademii
im. J. D³ugosza w Czêstochowie, Zarz¹d G³ówny Zwi¹z-
ku Nauczycielstwa Polskiego, Zarz¹d Okrêgu �l¹skiego
ZNP w Katowicach, Zarz¹d Oddzia³u ZNP w Czêstocho-
wie, Sekcja Szkolnictwa Specjalnego ZNP w Czêstocho-
wie. Patronat Honorowy sprawowa³o Ministerstwo Edu-
kacji i Nauki oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Konferencja mia³a formê obrad plenarnych, które sk³a-
da³y siê z trzech dyskusji panelowych. Na wyk³adzie wpro-
wadzaj¹cym  dr hab. prof. AJD Irena Motow przybli-
¿y³a pojêcia zwi¹zane z edukacj¹ w³¹czaj¹c¹. Podkre�li³a,
i¿ jest to d³ugotrwa³y proces, który ju¿ zachodzi, a na jego
efekty nale¿y poczekaæ. Jest to proces zmieniaj¹cy men-
talno�æ, my�lenie ca³ego spo³eczeñstwa. Widok osoby nie-
pe³nosprawnej  w spo³eczeñstwie ma byæ normalno�ci¹.
Ka¿dy z nas powinien dostrzegaæ j¹ przez pryzmat jej
mo¿liwo�ci a nie ograniczeñ. Edukacja w³¹czaj¹ca (ina-
czej inkluzja) to umo¿liwienie uczniom ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi (SPE) nauki z rówie�ni-
kami pe³nosprawnymi w miejscu zamieszkania. Uczeñ
niepe³nosprawny mo¿e mieæ asystenta. Profesor zwróci-
³a uwagê na ogromn¹ rolê nauczyciela, jego odpowiednie
kompetencje. Zaakcentowa³a równie¿ to, i¿ edukacja w³¹-
czaj¹ca nie wyklucza istnienia szkó³ specjalnych. Podkre-
�li³a rolê specjalistów i rodziców w edukacji w³¹czaj¹cej.

Pierwszy panel dyskusyjny dotyczy³ organizacyjnych,
pedagogicznych i spo³ecznych uwarunkowañ kszta³cenia
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Próbo-
wano odpowiedzieæ na pytanie, co zrobi³o dotychczas
MEN dla edukacji w³¹czaj¹cej. W panelu tym wziêli udzia³:
przedstawiciel uczelni wy¿szych prof. Z. Gajdzica (Uni-
wersytet �l¹ski w Cieszynie), przedstawiciel  MEN, Za-
stêpca Dyrektora Biura Pe³nomocnika Rz¹du ds. Osób Nie-
pe³nosprawnych. Podczas dyskusji skrytykowano
rozporz¹dzenie z 17 listopada 2010 r. o pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej za przerost biurokracji, za brak
wsparcia merytorycznego dla nauczycieli szkó³ masowych
ze strony MEN. Drugi panel dyskusyjny dotyczy³ prakty-
ki pedagogicznej i kszta³cenia uczniów o SPE w warun-
kach szkolnych. Panelistami byli dyrektorzy: Przedszkola
Integracyjnego nr 43 w Czêstochowie, SOSW nr 1
w Czêstochowie, Zespo³u Szkó³ w £ajskach z powiatu
legionowskiego, VIII LO w Czêstochowie, rodzic ze Sto-
warzyszenia Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepe³nospraw-
no�ciami im. Hansa Aspergera �Nie-Grzeczne Dzieci�
z Warszawy. Ka¿dy z dyrektorów krótko opowiedzia³ o re-
aliach pracy z uczniem ze SPE w swojej placówce. W tej

dyskusji przede wszystkim poruszono tematy: subwencji
o�wiatowej, kwestiê asystenta osoby niepe³nosprawnej.
Specjalny O�rodek Szkolno-Wychowawczy w Czêstocho-
wie wykaza³ siê du¿ym zaanga¿owaniem w niesieniu po-
mocy nauczycielom i rodzicom, którzy maj¹ uczniów
z niepe³nosprawno�ciami. Za³o¿y³ Edukacyjne Centrum
Konsultacji. Dyskusjê podsumowa³ rodzic, który wyrazi³
ogromne zadowolenie z realizacji rozporz¹dzenia o pomo-
cy psychologiczno-pedagogicznej, poniewa¿ czêsto IPET
skonstruowany dla dziecka w szkole ogólnodostêpnej by³
zacz¹tkiem pracy z tym uczniem. Dyrektor Zespo³u Szkó³
w £ajskach powiedzia³, i¿ sukcesem edukacji w³¹czaj¹cej
jest  przede wszystkim znalezienie w ka¿dym uczniu ze
SPE mocnych stron, a tak¿e przekonanie nauczycieli, ¿eby
s³uchali specjalistów w zakresie udzielania pomocy tym
uczniom. Trzeci panel dotyczy³ polityki o�wiatowej i spo-
³ecznej na rzecz uczniów ze SPE. Dyskusje prowadzi³ S³a-
womir Broniarz. G³os zabrali: pose³ na Sejm RP � Artur
Bramora, przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji Edukacji Na-
uki i M³odzie¿y, Przedstawiciel Biura Praw Obywatelskich,
Naczelnik Wydzia³u Edukacji Urzêdu Miasta Czêstocho-
wy, Prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upo�ledzeniem Umys³owym Ko³o w Czêstochowie. Po-
ruszono tematy: system finansowania, pensum specjali-
stów � czy mo¿e byæ w tej kwestii wiêksza  kontrola sa-
morz¹dów. MEN przyzna³ siê do niedoskona³o�ci w swych
poczynaniach,  wspomnia³ o nowelizacji rozporz¹dzenia
o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 Konferencja zakoñczy³a siê wnioskami, a raczej
obietnicami. Najbli¿sze posiedzenie Sejmowej Komisji Edu-
kacji  Nauki i M³odzie¿y zostanie  po�wiêcone edukacji
w³¹czaj¹cej. Chodzi przede wszystkim o podjêcie dialogu
z samorz¹dami na temat 40 godzin pracy specjalistów. Na-
le¿a³oby  zastanowiæ siê  nad skuteczniejszym systemem
finansowania uczniów niepe³nosprawnych, jak równie¿
nad wsparciem merytorycznym  nauczycieli szkó³ ogól-
nodostêpnych, maj¹cych pod opiek¹ uczniów ze SPE (or-
ganizacja szkoleñ, studiów podyplomowych, doradztwo).
W przerwie obrad plenarnych uczestnicy konferencji mogli
podziwiaæ wystêpy zespo³u �Mazowiacy� z Warszawy,
którego cz³onkami s¹ doros³e osoby z niepe³nosprawno�ci¹.

My�lê, ¿e przed nami wiele lat ciê¿kiej pracy, by zni-
welowaæ pedagogiczne, organizacyjne a przede wszyst-
kim spo³eczne bariery edukacji w³¹czaj¹cej. ö
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