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Edukacja inkluzyjna 
dziecka niepełnosprawnego 

w szkole ogólnodostępnej 
a integracja społeczna

Edukacja inkluzyjna -  implikacje teoretyczne
Początek lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia to czas powstania fundamental- 
nych założeń dotyczących niesegregacyjnego kształcenia utożsamianego z edukacją 
inkluzyjną, której koncepcja ma stanowić rozwiązanie problemów wewnątrzsyste- 
mowych, dotyczących czterech powiązanych ze sobą zjawisk1:
1. Nieosiągania podstawowego celu przez integracyjne strategie, a mianowicie likwi

dacji segregacyjnego kształcenia osób niepełnosprawnych;
2. Powiększania populacji uczniów niepełnosprawnych poprzez wydawanie orzeczeń;
3. Stygmatyzacji uczniów niepełnosprawnych;
4. Wspólnego nauczania -  jako mało wspólnego.

Zgodnie z koncepcją inkluzyjną niepełnosprawni postrzegani są jako gru
pa mniejszościowa, a niepełnosprawność jako odmienność, a nie brak czegoś. 
W związku z tym wszystkie dzieci mają prawo do wspólnej nauki w jednej szko
le, ze wzajemnym uznaniem odmienności i kształceniem umiejętności współżycia 
wszystkich członków społeczności klasowej oraz szkolnej. „O ile koncepcja inte
gracyjna stanowiła głęboką, co prawda, ale jednak tylko korektę tradycyjnych po
glądów na temat edukacji niepełnosprawnych, o tyle inkluzja jest wykładnią wy
wiedzioną z całkiem nowych przesłanek. (...) można powiedzieć, że wszystkie tra 
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dycyjne podejścia miały charakter indywidualistyczny, tymczasem podejście nowe 
ma charakter holistyczny”2. Zgodnie z tym stanowiskiem holizm zrywa z teorią 
dwóch grup -  podziałem na uczniów zdrowych i niepełnosprawnych, a koncen
truje się na klasie szkolnej jako wewnętrznie zróżnicowanej grupie -  nauczanej 
wspólnie, a nie na indywidualnym uczniu.

- TYP SEGREGACYJNY
J

•całkowite ograniczenie dostępu do kształcenia ogólnodostępnego;
• podkreślanie znaczenia placówek segregacyjnych ze względu na mniejszą liczebność klas, specjalistyczne 
wykształcenie osób pracujących z dzieckiem oraz wyposażenie;

TYP WSPÓLNEGO NURTU

• stanowi alternatywę dla kształcenia w placówkach specjalnych, ponieważ uczniowie mogą uczyć się 
w placówkach ogólnodostępnych;

• sposobem radzenia sobie z dysfunkcjami rozwojowymi jest kształcenie specjalne;
• uczniowie znajdują się pod opieką pedagoga specjalnego;
• uczniowie posiadają specjalny status, wynikający z orzeczeń o niepełnosprawności oraz indywidualne programy;

TYP ASYMILACYJNY
V  ................ J

• nie łączy edukacji wszystkich dzieci w szkole ogólnodostępnej;
• uczniowie szkół masowych nie posiadają orzeczeń oraz indywidualnych programów kształcenia; 
•zachowuje wysoki poziom integracji pierwotnej;
• wytycza wyraźne granice między kształceniem specjalnym a ogólnodostępnym;
• dostosowuje edukację do możliwości i potrzeb dziecka;

TYP INKLUZYJNY
i  . . . ■ . .. ......... .. : J

• redukuje specjalne wsparcie;
•zapewnia największej grupie uczniów normalną karierę edukacyjną;
•stanowi instytucjonalną integrację;
• w uzasadnionych sytuacjach sięga po rozwiązania specjalne oraz modyfikowanie programu nauczania;

Rys. I.Typy systemów kształcenia uczniów niepełnosprawnych
Źródło: Opracowanie własne na podst. G. Szumski, Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, War
szawa 2006, s. 171-176

Grzegorz Szumski wyodrębnia różne znaczenia inkluzji odnoszące się do3:
• kształcenia integracyjnego;
• kształcenia niesegregacyjnego osób niepełnosprawnych;
• dostosowania szkół ogólnodostępnych do kształcenia uczniów o różnym pozio

mie rozwoju;

2 Tamże, s. 103.
3 G. Szumski, Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Warszawa 2006, s. 25.



Edukacja inkluzyjna dziecka niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej a integracja społeczna 371

• pełnego włączania, totalnej integracji poprzez całkowitą likwidację kształcenia 
segregacyjnego.
Inkluzja stanowi jeden z typów systemów kształcenia uczniów niepełnospraw

nych. Oprócz niego wyróżniamy jeszcze inne jego rodzaje (rys. 1): typ segregacyj- 
ny, typ wspólnego nurtu, typ asymilacyjny.

Edukacja inkluzyjna opiera się na zasadzie redukcji pomocy specjalnej, co ozna
cza, że zakłócenia równowagi pomiędzy wymaganiami stawianymi przez szkołę 
a osiągnięciami uczniów pokonywane są przy użyciu standardowych -  normalnych 
rozwiązań. Kształcenie specjalne stanowi ostateczną drogę pomocy, co ma służyć 
spostrzeganiu tylko niewielkiej grupy uczniów jako niepełnosprawnych4.

Celem edukacji inkluzyjnej jest ograniczenie i redukcja kształcenia segregacyjne
go uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez5:
1. dostępność kształcenia w szkołach ogólnodostępnych dla wszystkich dzieci;
2. umożliwienie pobierania nauki przez uczniów niepełnosprawnych w szkołach re

jonowych;
3. uczenie według wspólnego programu kształcenia oraz z wykorzystaniem tej sa

mej ścieżki edukacyjnej, opartej na podobnych treściach nauczania.
Jak wynika z powyższych rozważań, w edukacji włączającej szczególne miejsce 

zajmuje szkoła rejonowa, która ma wspierać wszystkich uczniów kształcących 
się w jej przestrzeni. Jednak będzie to możliwe poprzez realizację zmian oraz 
jednolitych zasad systemowych. W śród nich na szczególną uwagę zasługuje ra
dykalna zmiana roli pedagoga specjalnego. Do jego zadań „należy przede wszyst
kim wspieranie nauczycieli klasowych przy zachowaniu reguły, zgodnie z którą 
to nauczyciele są odpowiedzialni za kształcenie wszystkich dzieci. Znaczy to, że 
pedagodzy specjalni pełnią funkcję metodycznych doradców”6. Do ich zadań na
leżeć powinno:
• wspomaganie nauczycieli poprzez podejmowanie działań służących diagnozo

waniu potrzeb uczniów;
• modyfikowanie i dostosowywanie materiałów oraz programów kształcenia;
• prowadzenie konsultacji dla rodziców (prawnych opiekunów), a także uczestnictwo 

w rozwiązywaniu pojawiających się problemów dydaktyczno-wychowawczych;
• praca z uczniem niepełnosprawnym powinna ograniczać się do rehabilitacji

i terapii.
Edukacja inkluzyjna -  włączająca jest procesem ciągłym, mającym na celu wy

soką jakość kształcenia wszystkich dzieci, a szczególnie tych, którzy narażeni są 
na wykluczenie, poprzez zastosowanie udoskonalonych metod nauczania, dzięki 
czemu będą oni mogli realizować własny potencjał. Pomyślność realizacji tego

4 Tamże, s. 175.
5 G. Szumski, Edukacja inkluzyjna ..., dz. cyt., s. 105.
6 Tamże, s. 109.
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celu uwarunkowana jest wpływem kluczowych czynników, wśród których należy 
wymienić7:
• włączanie powinno dotyczyć wszystkich uczniów narażonych na ryzyko wyklu

czenia;
• aktywne zaangażowanie uczniów w zrozumiały dla nich przebieg procesu dydak

tycznego;
• propagowanie pozytywnych postaw wśród osób zaangażowanych w kształcenie 

uczniów z szerokim wachlarzem potrzeb edukacyjnych;
• właściwe przeszkolenie nauczycieli;
• wspieranie zaangażowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) przy po

dejmowaniu decyzji dotyczącej procesu kształcenia;
• ujmowanie uczenia się jako procesu, którego głównym celem jest rozwijanie przez 

uczniów zdolności do nabywania nowych umiejętności;
• wypracowanie u uczniów spersonalizowanego podejścia do procesu uczenia się, 

dzięki czemu każdy uczeń (wspierany przez nauczycieli) wyznacza sobie określo
ne cele edukacyjne oraz odpowiedni dla siebie indywidualny tok nauki;

• wypracowanie Indywidualnego Planu Nauczania wymagającego zastosowania 
odpowiednich strategii oraz rozwiązań dydaktycznych i edukacyjnych, co jest ko
rzystne dla wszystkich uczniów;

• wypracowanie zespołowego systemu działania opartego na współpracy uczniów, 
nauczycieli, osób pracujących w szkole, specjalistów oraz rodziców;

• uczenie oraz rozwiązywanie problemów oparte na współpracy z innymi;
• zindywidualizowane podejście do każdego ucznia;
• stosowanie systemu oceniania wspierającego proces uczenia się.

Na poziomie międzynarodowym kontekst prawny dotyczący edukacji włącza
jącej został przedstawiony w dokumencie UNESCO, w którym czytamy: „Włącza
nie rozpatrywać (...) należy jako proces odpowiadania na różnorodność potrzeb 
wszystkich dzieci (...) poprzez zwiększenie poziomu ich uczestnictwa w systemie 
szkolnictwa, kulturze oraz życiu społeczności lokalnych, a także poprzez (...) eli
minowanie wszelkich form dotykającego ich wykluczenia. (...) Propagowanie 
włączania oznacza stymulowanie dyskusji, wspieranie właściwych postaw, a także 
udoskonalenie infrastruktury społecznej i edukacyjnej, tak aby sprostać nowym 
wymaganiom związanym z kształtem systemu oświaty oraz koniecznością odpo
wiedniego nim zarządzania. Celem takiego działania winno być całościowe wspar
cie procesu uczenia się”8.

7 Europen Agency for Development In Special Needs Education, 2009. Kluczowe zasady służące promocji jakości 
w edukacji włączającej -  zalecenia dla decydentów, Odense, Denmark Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów 
ze Specjalnymi Potrzebami, s. 14-19.
8 UNESCO 2009, Policy Guidelines on Inclusion In Education, Paris: UNESCO, s. 7-9
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Edukacja inkluzyjna 
w warunkach szkoły ogólnodostępnej

Edukacja inkluzyjna stanowi rozszerzenie myśli integracyjnej, której funda
mentem jest uczenie się wszystkich uczniów razem, a jej założenia wynikają z włą
czania dzieci, w jakimś stopniu odbiegających od normy, do „normalnego” życia 
w grupie społecznej9.

Cz. Kupisiewicz utożsamia integrację (w edukacji) z organizowaniem procesu dy
daktyczno-wychowawczego na zasadzie łączenia dzieci pełnosprawnych z ich nie
pełnosprawnymi rówieśnikami. Wyróżnia dwa kryteria jej podziału -  ze względu na 
liczbę osób niepełnosprawnych dzieli integrację na indywidualną i grupową, nato
miast ze względu na zakres i charakter czynności integracyjnych na częściową i cał
kowitą. Podkreśla również walory kształcenia włączającego: „Wspólne kształcenie 
i wychowanie uczniów z deficytami rozwojowymi z ich pełnosprawnymi kolegami 
(...) przynosi korzyści jednym i drugim. Uczniom niepełnosprawnym ułatwia bo
wiem społeczną adaptację, a pełnosprawnym -  wczuwanie się w sytuację ich potrze
bujących wsparcia i pomocy kolegów oraz przekonanie o potrzebie jej niesienia”10.

Rys. 2. Kryteria i podział integracji
Źródło: Opracowanie własne na podst: R. Kościelak, Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełno
sprawnych umysłowo, Warszawa 1996

9 P. Sipiorski, Problemy integracji uczniów z  zaburzonym zachowaniem i zaburzeniami emocjonalnymi, [w:] Z. Gajdzi- 
ca (red.), Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, 
Kraków 2009.
10 Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009, s. 68.
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Natomiast A. Hulek 11 utożsamia integracyjny system kształcenia i wychowania 
z maksymalnym włączaniem dziecka z odchyleniami od normy do struktur szkol
nictwa ogólnodostępnego, umożliwiając jednostce wzrastanie w grupie zdrowych ró
wieśników.

Rys. 3. Wymagania stawiane przed szkołą ogólnodostępną służące edukacji włączającej ucznia nie
pełnosprawnego 
Źródło: Opracowanie własne

Edukacja włączająca, organizowana w warunkach szkoły ogólnodostępnej, musi 
być nastawiona na potrzeby oraz możliwości rozwojowe dziecka i -  co się z tym 
wiąże -  dostosowanie szeroko pojętej rzeczywistości szkolnej do jego indywidu
alności (rys. 3). „(...) włączanie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi udaje się najlepiej wówczas, gdy dokonuje się ono w szkołach re-

11 A. Hulek, Pedagogika rewalidacyjna, Warszawa 1977, s. 492.
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jonowych, do których uczęszcza zdecydowana większość dzieci z danego rejonu. 
Właśnie w takich warunkach uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
mogą dokonać największych postępów w nauce i integracji społecznej”12. Musi
my jednak zdawać sobie sprawę z tego, że niektórzy uczniowie będą potrzebować 
specjalistycznej pomocy. „Myślenie, że masowa klasa jest jedyną opcją dla ucznia 
z niepełnosprawnościami, jest pogwałceniem fundamentalnej zasady włączania, 
która mówi o zabezpieczaniu właściwego kształcenia dla wszystkich uczniów”13. 
Dlatego musimy pamiętać o tym, że każde dziecko z dysfunkcjami pragnie być 
tak jak inne dzieci akceptowane, uznane przez grupę rówieśniczą, odnosić sukcesy 
i móc uczestniczyć w tych wszystkich czynnościach -  zabawach i zajęciach co peł
nosprawni koledzy14.

Szkoła ogólnodostępna powinna przygotować się na przyjęcie ucznia niepełno
sprawnego, dostosowując architekturę budynku szkoły do potrzeb dzieci, ale także 
poprzez organizację pracy, np. wdrażając program wstępnej adaptacji dziecka nie
pełnosprawnego do nowych warunków, umożliwiając jemu i jego rodzicom (praw
nym opiekunom) poznanie szkoły i przyszłego wychowawcy oraz udział w zaję
ciach prowadzonych pod koniec roku szkolnego poprzedzającego przyjęcie dziecka 
do szkoły.

Klasa, do której zostanie przyjęte dziecko niepełnosprawne, powinna stanowić 
wewnętrznie zróżnicowaną grupę pod względem rozwoju społeczno-emocjonal- 
nego oraz psychicznego, co korzystnie wpływa na indywidualny rozwój poszcze
gólnych jej członków -  uczniów oraz postrzeganie siebie na tle grupy -  traktowa
nie swojej niepełnosprawności jako jednej z wielu cech. Ważniejsze stają się wtedy 
mocne strony dziecka, dzięki którym jednostka będzie odnosić sukcesy i zostanie 
zaakceptowana przez grupę. Na pierwszy plan wysunie się opanowywanie zastęp
czych i nowych schematów funkcjonowania oraz rozwijanie umiejętności na miarę 
indywidualnych możliwości. Dlatego też szczególną rolę przypisuje się nauczy
cielom i terapeutom pracującym z dzieckiem, którzy powinni udzielić mu wielo- 
specjalistycznego wsparcia. Szansą na realizację tego priorytetowego zadania jest 
wyposażenie nauczyciela w taką wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu zorgani
zować proces kształcenia w taki sposób, aby dostosować wymagania edukacyjne do 
indywidualnych możliwości dziecka, z uwzględnieniem jego potrzeb. W związku 
z tym istotnym i zasadnym wydaje się stosowanie pracy na różnych poziomach 
oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych, sposobu ocenienia oraz motywowania 
do indywidualnych predyspozycji dziecka.

Rozwój myśli inkluzyjnej jest przeciwstawiany problematyce wykluczenia 
społecznego -  ekskluzji, wiążącego się między innymi z tym, że osoby niepełno
sprawne nie mają możliwości pełnienia ról społecznych. W obszarze edukacji mają 
trudności z dostępem do takiego kształcenia, jaki mają ich pełnosprawni koledzy.

12 M. Kyriazopopoulou, H. Weber (reds.) Opracowanie zestawu wskaźników -  dla obszaru edukacji włączającej w Eu
ropie, Odense, Denmark2009, s. 13-14.
13 M. Gil, W  kierunku edukacji włączającej w Kanadzie, [w:] Z. Gajdzica (red.), Człowiek z  niepełnosprawnością 
w przestrzeni społecznej, Kraków 2009, s. 158.
14 A. Maciarz, Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej, Warszawa 1992.



376 Edukacja Jutra w kontekście wyzwań współczesności

„(...) problematyka wykluczenia społecznego jest wieloaspektowa, a działania 
ukierunkowane na włączenie osób pozostających na obrzeżach życia społecznego, 
wymagają współpracy wielu środowisk oraz zrozumienia szerszego kontekstu tego 
zagadnienia. Jednym z obszarów, w którym stopniowo wprowadzane są zmiany 
mające na celu inkluzję osób z niepełnosprawnością, jest system edukacyjny, rozu
miany w kategoriach edukacji permanentnej”15.

Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnej 
w obliczu zmian systemowych

Edukacja perm anentna to całokształt procesów oświatowo-wychowawczych 
będących częścią funkcjonowania jednostki oraz mających na celu wszechstronny 
jej rozwój. Dzięki takiemu spojrzeniu na osobistą wiedzę także osoby niepełno
sprawne mogą rozwijać swój wewnętrzny potencjał oraz realizować się na różnych 
płaszczyznach. Dlatego też najnowsze regulacje prawne MEN dotyczące zmian sys
temowych, odnoszących się do podnoszenia efektywności kształcenia osób ze spe
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mają szczególne znaczenie w przechodzeniu 
od edukacji segregacyjnej do kształcenia integracyjnego, by zmierzać w kierunku 
edukacji inkluzyjnej -  częściowej.

1 września 2009 roku to początek realizacji w przedszkolach i szkołach nowej 
Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. W tym 
też roku MEN rozpoczęło prace nad prawnymi regulacjami dotyczącymi kształ
cenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których głównym zało
żeniem stało się zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nastawionej 
na wielospecjalistyczną diagnozę oraz edukację włączającą dziecko z dysfunkcjami 
w proces kształcenia i wychowania organizowany przez placówki ogólnodostępne. 
Minister Edukacji Narodowej 17 listopada 2010 roku podpisała część rozporzą
dzeń dotyczących kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
oraz organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej16. Będą one

15 E. Widawska, Edukacja permanentna a wykluczenie społeczne, przyczynek do refleksji nad sytuacją osób niepełno
sprawnych, [w:] M. Gawrońska-Garstka, A. Zduniak (red.), Edukacja ustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjne
go, Poznań 2010, s. 178.
16 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przed
szkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w spe
cjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzia
nów i egzaminów w szkołach publicznych;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomo
cy psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania 
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;
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realizowane od 1 września 2011 roku w przedszkolach, gimnazjach i placówkach 
specjalnych, natomiast od 1 września 2012 roku w szkołach podstawowych i po- 
nadgimnazjalnych.

Najważniejsze zmiany dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzeba
mi edukacyjnymi w placówkach ogólnodostępnych:
• dookreślenie grupy uczniów niepełnosprawnych poprzez dodanie do grupy 

uczniów z autyzmem dzieci z zespołem Aspergera oraz uwzględnienie w grupie 
uczniów z niepełnosprawnością ruchową dzieci z afazją;

• w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
obowiązek szkolny może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalen
darzowym, w którym dziecko kończy 8 lat;

• konieczne jest opracowywanie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycz- 
nych (IPET);

• pozostawienie na poziomie szkoły decyzji w zakresie promowania bądź pozosta
wienia w tej samej klasie ucznia I etapu kształcenia, bez uzyskania opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej oraz zgody rodzica;

• zwolnienie ucznia z głęboką dysleksją rozwojową, z wadą słuchu, z afazją z nauki 
drugiego obowiązkowego języka obcego;

• opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydawana będzie raz i zacho
wywać będzie ważność przez cały okres edukacji szkolnej;

• pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na 
rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawaniu i zaspokajaniu 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi;

• planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w przedszkolu, szkole i placówce należy do zadań ZESPOŁU powoływanego przez 
dyrektora;

• ZESPÓŁ opracowuje dla uczniów, z wyjątkiem dziecka posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, Kartę Indywidualnych Potrzeb Edukacyjnych 
oraz Plan Działań Wspierających.
Dziecko niepełnosprawne przekraczające próg szkoły ogólnodostępnej powinno 

zostać objęte działaniami wspierającymi rozwój jednostki z uwzględnieniem jego 
mocnych i słabych stron. Działania te można przedstawić jako pewien proces (rys. 4), 
na który składają się określone elementy mające za zadanie rozwój dziecka niepełno
sprawnego w przestrzeni szkoły ogólnodostępnej.

„Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia jest podstawą opra
cowania indywidualnego programu, (...) powinna więc zawierać takie informacje, 
które umożliwiają jego prawidłowe skonstruowanie, dostosowanie do wymagań
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rozporządzenia oraz potrzeb i możliwości ucznia”17. Diagnoza powinna obejmować 
działania wstępne mające na celu zdobycie wiedzy na temat ucznia -  jego rozwoju 
psychofizycznego, indywidualnych potrzeb i możliwości oraz działania monitorujące 
skierowane na ocenę efektywności podjętych czynności dydaktyczno-terapeutycz- 
nych i planowanie dalszego wsparcia.

WIELOSPECIALISTYCZNA OCENA POZIOMU
FUNKCJONOWANIA UCZNIA

.....  J

OKREŚLENIE POTRZEB EDUKACYJNYCH
DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

FORMUŁOWANIE INDYWIDUALNEGO PROGRAMU 
EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNEGO (IPET)

ZASTOSOWANIE USTALEŃ PRZEWIDZIANYCH W IPET 
NA ZAJĘCIACH

v___________________________________________

OCENA SKUTECZNOŚCI PODJĘTYCH DZIAŁAŃ

^ .................... ■’ ...... ■■ ...................... :........:...-¿r - J

Rys. 4. Elementy przestrzeni szkoły ogólnodostępnej warunkujące rozwój ucznia niepełnosprawnego 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozporządzeń MEN

Kolejny etap to opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego 
łączącego w sobie funkcje edukacyjną i terapeutyczną. Funkcja edukacyjna odnosi się do 
adaptacji podstawy programowej do indywidualnych możliwości dziecka. Funkcja tera
peutyczna programu jest ukierunkowana na wsparcie i stymulowanie rozwoju ucznia, 
z uwzględnieniem sfery emocjonalnej i interpersonalnej dziecka. Część edukacyjna pro
gramu jest tworzona przez wszystkich nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, 
we współpracy z rodzicami z wykorzystaniem wielospecjalistycznej oceny funkcjonowa
nia ucznia. Część terapeutyczną konstruują specjaliści na podstawie przeprowadzonej 
specjalistycznej diagnozy, w wyniku której organizowana jest różnego rodzaju terapia. 
Stanowi ona integralną część z indywidualnym programem edukacyjnym18.

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) powinien zawierać na
stępujące elementy19:

17 B. Bonisch, L. Klaro-Celej, J. Marszycka-Suchecka, B. Rola, M. Sobocińska, ABC konstruowania indywidualnych 
programów edukacyjnych, Płock 2007, s. 11.
18 Tamże, s. 6.
19 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przed
szkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
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1. Metryczkę (dane o uczniu);
2. Rozpoznanie z orzeczenia (mocne strony dziecka, cechy niekorzystne);
3. Rozpoznanie wynikające z wielospecjalistycznej oceny;
4. Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów, w tym w przypadku:

• ucznia niepełnosprawnego -  zakres działań o charakterze rewalidacyjnym;
• ucznia niedostosowanego społecznie -  zakres działań o charakterze resocjali

zacyjnym;
• ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym -  zakres działań o charak

terze socjoterapeutycznym;
5. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwo

jowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 
w oparciu o podstawę programową;

6. Dostosowanie sposobu sprawdzania wiadomości i oceniania;
7. Formy i metody pracy z uczniem;
8. Formy, sposoby, okres oraz wymiar godzin udzielonej pomocy psychologiczno- 

-pedagogicznej ustalonej przez dyrektora;
9. Działania wspierające rodziców uczniów oraz zakres współdziałania z poradnia

mi, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi instytucjami;
10.Zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwoju i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;
11. Sposoby ewaluacji i modyfikacji programu;
12. Informację o zatwierdzeniu IPET przez zespół, datę i podpis osoby przygotowują

cej program, zatwierdzenie przez dyrektora, podpis rodzica/prawnego opiekuna.
Konstruując IPET, powinniśmy pamiętać o tym, że jego skuteczność i efektyw

ność zależy od20:
• prawidłowo przeprowadzonego rozpoznania możliwości i ograniczeń ucznia;
• prawidłowo określonych celów;
• trafnie zaprojektowanych procedur osiągania celów;
• „przenikania” części terapeutycznej programu do części edukacyjnej;
• współpracy nauczycieli, specjalistów i rodziców na poziomie:

-  rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych;
-  formułowania i realizacji programu.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w spe
cjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach.
20 B. Trochimiak, Model pracy z  uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole podstawowej, 
gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, [w:] Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, Materiały szkoleniowe, Część II. MEN, Warszawa 2010, s. 18.
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Opracowany IPET precyzyjnie określa sposób prowadzenia zajęć obowiązkowych, 
dodatkowych i nadobowiązkowych, co z kolei ma wpływ na zaplanowanie przez na
uczyciela pracującego z dzieckiem ze SPE działań oraz rozwiązań metodycznych, 
w tym dostosowanie wymagań edukacyjnych.

Kolejnym bardzo ważnym etapem kształcenia uczniów ze SPE jest ocena efektyw
ności udzielonej im pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na podstawie ponownej 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonujemy weryfika
cji specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz modyfikacji indywidualnego programu 
edukacyjno-terapeutycznego.

Proces kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczegól
ności niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej, przyczynia się do podkreślenia 
roli edukacji włączającej. Wszystkie dzieci mają mieć możliwość uczenia się razem, 
a przede wszystkim te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają być włączane 
do „normalnego” życia oraz nawiązywania kontaktów i współdziałania w grupie spo
łecznej, najpierw przedszkolnej, później szkolnej.

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że szkoła ogólnodostępna 
staje przed zadaniem wspierania indywidualności ucznia, budowania pozytywnych 
relacji społecznych i pokonywania trudności wynikających z dysfunkcji rozwojo
wych. „W tym celu konieczne jest wykreowanie specyficznej postawy pedagogicznej 
wobec dzieci (...). Perspektywa, z jakiej nauczyciele spostrzegają uczniów, wyznacza 
kierunek ich pedagogicznego działania. (...) wymaga dostrzeżenia różnorodnych 
potrzeb dzieci (...). Nie społeczne porównywanie, lecz indywidualny rozwój dziecka 
(...) osadzonego w kontekście grupy jest dla nauczania punktem wyjścia i odniesie
nia. Jego celem jest stworzenie równowagi między indywidualnością uczniów a moż
liwościami rozwojowymi i edukacyjnymi w kontekście szkoły”21.

Edukacja uczniów 
niepełnosprawnych 

w rejonowych szkołach 
ogólnodostępnych 

z uwzględnieniem specjalnego 
wsparcia

Edukacja uczniów 
niepełnosprawnych poza klasą 
szkolną, z powodu głębokości 

dysfunkcji rozwojowych! ale na 
terenie szkoły rejonowej 

ogólnodostępnej

Rys. 5. Dwie drogi rozwoju edukacji inkluzyjnej
Źródło: Opracowanie własne na podst. G. Szumski, Edukacjo inkluzyjna -  geneza, istota, perspektywy, 
„Kwartalnik Pedagogiczny" 2006, s. 113-114

G. Szumski22 podkreśla, że edukacja inkluzyjna stanowi w dzisiejszych czasach 
odpowiedź na społeczne oczekiwania wobec kształcenia osób niepełnosprawnych,
21 R. Werning, B. Liitje-Klose, Pedagogika trudności w uczeniu się, Gdańsk 2009, s. 172-173.
22 G. Szumski, Edukacja inkluzyjna -  geneza, istota, perspektywy, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2006.
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jednak próby jej urzeczywistniania ex definition skazane są z góry na niepowodze
nie. Dlatego koncepcja inkluzji ma szansę na częściową realizację poprzez wybór 
jednej z dwóch dróg rozwoju (rys. 5), wynikających z niemożności całkowitej in 
kluzji, której przyczyn należy upatrywać w organizacji placówek rejonowych lub 
stopniu niepełnosprawności.

Ograniczenia w pełnej implementacji edukacji inkluzyjnej wynikają głównie 
z wielu systemowych sprzeczności, jakie pojawiają się na poziomie integracji spo
łecznej, która powinna być mierzalnym efektem stosowanych edukacyjnych metod 
włączających. Akceptacja podmiotów może oznaczać konieczność wyrzeczenia się 
przez strony tej integracji, pełni lub części swojej tożsamości rozumianej jako role 
społeczne, wartości, normy, zwyczaje, tradycja, prawo, światopogląd, a nawet język. 
Stąd więc relacja podmiotów uczestniczących w integracji społecznej pozostaje na
dal relacją asymetryczną. Istotą edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami eduka
cyjnymi powinno być więc doraźne i planowane włączenie osoby niepełnosprawnej 
w społeczność osób pełnosprawnych funkcjonujących na wszystkich możliwych 
szczeblach. Szczególnego znaczenia w tym procesie nabiera fakt, że włączenia do
konują sami członkowie grupy, a nie osoby z zewnątrz23. Edukacja włączająca jako 
warunek integracji społecznej kształtuje przekonanie, że każde dziecko, niezależnie 
od stanu swego zdrowia i sprawności ma prawo do wspólnej nauki i uczestnictwa 
we wszystkich formach zajęć i zabaw szkolnych oraz pozaszkolnych. Prawidłowe 
przeprowadzenie procesu edukacji włączającej oznacza akceptację niepełnospraw
nego członka grupy w społeczności pełnosprawnej. Integracja społeczna dzieci do
konuje się więc na drodze rozszerzenia świata ich wartości o równość praw wszyst
kich, szczególnie prawa każdego do nauki, a później do pracy.

Edukacja włączająca 
w aspekcie koncepcji integracji społecznej

Szeroko rozumiana koncepcja integracji, ostatnio szczególnie nagłaśniana, odwo
łuje się do podziału na24:
1. Integrację przestrzenną, tzn. nauczanie osób niepełnosprawnych w klasach ogól

nodostępnych;
2. Integrację funkcjonalną -  integrację uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka

cyjnymi;
3. Integrację społeczną -  będącą płaszczyzną realizacji integracji przestrzennej 

i funkcjonalnej.

23 P. Bayliss, Modele integracji społecznej, [w:] J. Bogucka, M. Kościelska (red.), Wychowanie i nauczanie integracyjne, 
Warszawa 1996.
24 M. Bowen, J. Thomson, Nie wystarczy tam tylko być, [w:] G. Fairbairn, S. Fairbairn (red.), Integracja dzieci o specjal
nych potrzebach, wybrane zagadnienia etyczne, Warszawa 2000, s. 64.



382 Edukacja Jutra w kontekście wyzwań współczesności

Z kolei według ujęcia Brickera, wywodzi się ona z podziału względem determi
nantów kształtujących jej praktyczne zastosowanie25:
1. Społeczno-etycznego -  niepełnosprawność jest względna i zdeterminowana sytu

acyjnie; równe szanse dla wszystkich są prawem, a nie przywilejem;
2. Prawno-ustawodawczego -  założenia dotyczące integracji są włączone w system 

prawny, który gwarantuje prawo do kształcenia ogólnodostępnego w najmniej 
ograniczającym środowisku;

3. Psychologiczno-edukacyjnego -  integracja dzieci niepełnosprawnych i pełno
sprawnych może stworzyć bardziej wymagające środowisko dla dziecka niepeł
nosprawnego, środowisko, które może pomóc w ciągłym rozwoju zachowania 
dziecka; integracja powinna również zmniejszyć szkodliwe dla niepełnosprawne
go dziecka skutki podziału na osobne programy edukacyjne26.
Ten ostatni nadaje szczególne znaczenie edukacji inkluzyjnej w aspekcie inte

gracji społecznej. Koncepcja omawianego tu rodzaju integracji zmieniła podejście 
do charakteru relacji między nauczycielem i uczniem. Pojawiła się, podyktowa
na głównie praktycznymi przesłankami, potrzeba zmiany w myśleniu o procesie 
uczenia, która była skutkiem niskiej efektywności tradycyjnego i konserwatywne
go podejścia, niepr zygoto wuj ącego dostatecznie do zmieniających się coraz szyb
ciej warunków edukacyjnych. Ponadto wzrost zainteresowania zagrożeniem pod
miotowości ucznia oraz potrzeba rozstrzygnięcia zasadniczej kwestii celów, zadań 
oraz roli nauczyciela w procesie edukacji spowodowały dominację, wspierającej dla 
koncepcji integracji społecznej, humanistycznej koncepcji człowieka27.

Za tą koncepcją kryje się z kolei ocena sytuacji dziecka niepełnosprawnego 
w grupie rówieśniczej, która jest bardziej uwarunkowana jego cechami osobowo
ściowymi niż celowymi, często dyrektywnymi oddziaływaniami nauczyciela. Ob
ciążenie wysokim stopniem niepełnosprawności, zaawansowaną chorobą, obni
żoną sprawnością intelektualną lub zaburzeniami emocjonalnymi skutkuje często 
niską efektywnością radzenia sobie z rolą ucznia i kolegi, co nie ułatwia akceptacji 
ze strony rówieśników. Każdy rodzaj niepełnosprawności, niezależnie od postaci, 
niesie ze sobą trudności w rozwoju i nauce, narusza sferę emocjonalno-społeczną 
i wyzwala u rówieśników negatywne reakcje28. Wspieranie zatem społecznej inte
gracji dzieci niepełnosprawnych to między innymi zadanie edukacji inkluzyjnej, 
ponieważ stanowi ona odpowiedź na społeczne oczekiwania płynące wprost z za
angażowania w rozwój osobowościowy każdego człowieka, realizowany na dro
dze wzajemnych interakcji pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Moderowanie 
i wspieranie tej relacji jest w tym aspekcie zadaniem nauczyciela wspomagające
go rozwój dziecka. Pozostaje kwestią do rozstrzygnięcia rola grup rówieśniczych

25 R.L. Schiefelbusch, K.F. Ruder, W.A. Bricker, Strategia postępowania terapeutycznego z  dziećmi z  niedokształceniem 
języka. Przegląd zagadnień, [w:] N.G. Haring i R.L. Schiefelbusch (red.), Nauczanie specjalne, Warszawa 1982.
26 P. Bayliss, Modele integracji ...,dz. cyt., s. 37.
27 M. Łobocki, Wychowanie w świetle psychologii humanistycznej, [w]: M. Łobocki (red.), Psychologia humanistyczna 
a wychowanie, Lublin 1994.
28 A. Maciarz, Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, Kraków 1999.
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wspomagających integrację społeczną dzieci niepełnosprawnych. Badania realizo
wane na grupach dzieci pełno- i niepełnosprawnych potwierdziły silną zależność 
między naturalnym, niewymuszonym wspieraniem integracji społecznej dzieci nie
pełnosprawnych przez pełnosprawne grupy rówieśnicze, a uspołecznieniem tych 
pierwszych29. Jedną z najważniejszych cech relacji wpierających jest obserwowana 
chęć pomocy i życzliwość wobec niepełnosprawnych kolegów, co daje fundament 
do nabycia przez dzieci pozytywnego nastawienia, postawy tolerancji i akceptacji 
dla niepełnosprawności. Ponadto dzieci sprawne, nieobarczone ocenami stereo
typowymi, potrafią dostrzec u niepełnosprawnych wiele zdolności i pozytywnych 
cech, również takich, które tworzą obraz wyjątkowości. Najważniejszymi zmienny
mi, wpływającymi na akceptację dziecka niepełnosprawnego wśród rówieśników, 
są umiejętności interpersonalne, a także cechy osobowościowe dziecka niepełno
sprawnego. Z jednej strony rodzi to określone konsekwencje dla procesu ewentu
alnej stygmatyzacji i wykluczenia, z drugiej jednak tworzy warunki do określenia 
wymogów rozwoju osobowościowego dzieci niepełnosprawnych. Określenie pożą
danych zmian, wywołanych oczekiwaniami grupy rówieśniczej, wpływa stymulują- 
co na funkcjonowanie dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i wywiera większy 
wpływ na ich rozwój społeczny. Konsekwencją tego zjawiska jest potrzeba rozwoju 
nieodbiegającego od wzorów społecznie akceptowanych -  wówczas jego adaptacja
i proces uspołeczniania przebiega szybciej.

Integrację społeczną ucznia wspierają warunki konieczne dla funkcjonowa
nia edukacji inkluzyjnej. Przyjęte zostały one jako podstawowy warunek działań 
wspomagających w humanistycznym podejściu do nauczania. Efektywne tworze
nie warunków wspomagających rozwój opiera się na zasadach empatii, otwartości, 
autentyzmu oraz postawy bezwarunkowej akceptacji. W ujęciu humanistycznym, 
podkreślającym ciągłe urzeczywistnianie potencjału człowieka szczególnie w edu
kacyjnym aspekcie, zwraca się uwagę na znaczącą rolę wychowania i kształcenia 
holistycznego człowieka, a nie tylko jego umysłu. Głównymi celami edukacji hu
manistycznej są bowiem30:
• akceptowanie potrzeb i celów ucznia oraz budowanie bardziej jego doświadczeń 

niż programów edukacyjnych;
• ułatwianie uczniom samorealizacji w obszarach właściwych dla ich możliwości 

rozwojowych;
• przyspieszanie nabywania podstawowych umiejętności i kompetencji (mniej 

szkolnych, a bardziej osobistych, interpersonalnych, komunikacyjnych, społecz
nych) niezbędnych do życia w społeczeństwie wielokulturowym;

• uznawanie znaczenia ludzkich uczuć, wartości i percepcji w procesie kształcenia;
• stwarzanie dla ucznia klimatu aktywizującego, rozumiejącego, podtrzymującego 

oraz pobudzającego;

29 D. Al-Khamisy, Gotowość nauczycieli do pracy z  dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, [w:] D. Al-Khamisy 
(red.), Integracja społeczna. Praktyczne próby wdrażania, Warszawa 2002.
30 A. W. Combs, Humanistic education: Too tender for a tough world?, Phi Delta Kappan 1981.
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• wyzwalanie motywacji wewnętrznej do całościowego rozwoju.
Analiza kierunku rozwoju w stronę integracji społecznej uczniów ze specjalny

mi potrzebami edukacyjnymi wykazuje również niebezpieczeństwa płynące z do
boru nieodpowiednich metod pomiaru, ewaluacji ograniczeń aparatu pojęciowego 
stosowanego w ocenie osiągania uspołeczniania uczniów niepełnosprawnych. Do
minacja wspomagania przez nauczycieli sfery poznawczej dziecka powoduje często 
nieadekwatne ocenianie progresu w całościowym zachowaniu i rozwoju. Z kolei 
ogólnikowe cele kryjące się za integracją społeczną, np. wspomaganie poczucia wła
snej wartości lub wszechstronny rozwój osobowy mogą nie przynosić zmian w sa
moakceptacji ucznia, postawie wobec szkoły oraz pełnosprawnych rówieśników. 
Programy wspierania integracji społecznej uczniów powinny także korespondować 
z diagnozą psychopedagogiczną; nie zawsze jednak sformułowania tej diagnozy są 
na tyle precyzyjne, by mogły służyć nauczycielowi w jego pracy31. Środkiem reali
zacji optymalnej integracji społecznej uczniów niepełnosprawnych powinno być 
zatem opracowanie wartościowych programów diagnostyczno-rehabilitacyjnych, 
które z jednej strony będą sprzyjać rozwojowi osobowemu ucznia, a z drugiej na
bywaniu przez niego kompetencji społecznych. Można je z powodzeniem wykorzy
stywać do tworzenia indywidualnych programów rehabilitacyjnych oraz do bez
pośredniej pracy służącej rozwijaniu i korygowaniu procesów psychicznych oraz 
społecznych u dzieci niepełnosprawnych.

Podsumowanie
Szkoła ogólnodostępna staje przed zadaniem wspierania indywidualności ucznia, 

budowania pozytywnych relacji społecznych i pokonywania trudności wynikających 
z dysfunkcji rozwojowych. „W tym celu konieczne jest wykreowanie specyficznej po
stawy pedagogicznej wobec dzieci (...). Perspektywa, z jakiej nauczyciele spostrzegają 
uczniów, wyznacza kierunek ich pedagogicznego działania. (...) wymaga dostrzeże
nia różnorodnych potrzeb dzieci (...). Nie społeczne porównywanie, lecz indywidu
alny rozwój dziecka (...) osadzonego w kontekście grupy jest dla nauczania punktem 
wyjścia i odniesienia. Jego celem jest stworzenie równowagi między indywidualnością 
uczniów a możliwościami rozwojowymi i edukacyjnymi w kontekście szkoły”32.

Choć proces integracji społecznej odbywa się głównie z udziałem dominującej 
roli grupy, to współczesne koncepcje akcentowane w pedagogice inkluzyjnej ważną 
rolę przypisują nauczycielowi, którego twórcza i aktywna postawa winna być ukie
runkowana na poszukiwanie nowych rozwiązań, podejmowanie dodatkowej pracy 
szczegółowo analizującej ewentualne dysfunkcje lub uzdolnienia dziecka niepeł
nosprawnego.

31 G. Zarębska, Wybrane metody stosowane w praktyce tworzenia indywidualnych programów rehabilitacyjnych dla 
dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, [w:] J. Pańczyk (red.), Forum Pedagogów Specjal
nych, Łódź 2002.
32 R. Werning, B. Lutje-Klose, Pedagogika trudności w uczeniu się, Gdańsk 2009, s. 172-173.
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Włączenie dzieci niepełnosprawnych do grup integracyjnych rodzi obawy do
tyczące przygotowania placówek przedszkolnych i szkolnych oraz nauczycieli do 
uwzględnienia w nurcie kształcenia dzieci o odmiennych sprawnościach, dlatego 
edukacja inkluzyjna wymaga nie tylko zmian instytucjonalnych, ale przede wszyst
kim zmian dotyczących nawyków i postaw osób realizujących jej ideę.

Edukacja inkluzyjna dziecka niepełnosprawnego 
w szkole ogólnodostępnej a integracja społeczna

Słowa kluczowe: edukacja inkluzyjna, szkoła ogólnodostępna, kształcenie niepełnospraw
nych, indywidualizacja, integracja społeczna

Streszczenie: Artykuł porusza problematykę edukacji inkluzyjnej, będącej odpowiedzią na 
społeczne oczekiwania dotyczące wzajemnych interakcji osób pełnosprawnych i niepełno
sprawnych funkcjonujących w środowisku szkolnym. Autorzy wskazują na uwarunkowania 
systemowe; jakie towarzyszą edukacja inkluzyjnej, która ma na celu wysoką jakość kształcenia 
wszystkich dzieci, a szczególnie tych, które narażone są na wykluczenie. Edukacja włączają
ca organizowana w warunkach szkoły ogólnodostępnej musi być nastawiona na potrzeby 
oraz możliwości rozwojowe dziecka i -  co się z tym wiąże -  dostosowanie szeroko pojętej rze
czywistości szkolnej do jego indywidualności. Środkiem realizacji optymalnej integracji spo
łecznej uczniów niepełnosprawnych powinno być opracowanie wartościowych programów 
diagnostyczno-rehabilitacyjnych, które z jednej strony będą sprzyjać rozwojowi osobowemu 
ucznia, a z  drugiej nabywaniu przez niego kompetencji społecznych. W prezentowanym ar
tykule podkreśla się także szczególną rolę nauczyciela w realizacji tego typu kształcenia oraz 
potrzebę zwrócenie uwagi na humanistyczne aspekty edukacji inkluzyjnej w codziennej pracy 
z  uczniem.
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Inclusive education of disabled children 
in public school and social integration

Keywords: inclusive education, public school, handicapped education, individualization, 
social integration

Abstract: The article discusses the issue of inclusive education that responds to public expec
tations concerning interaction of non-disabled and disabled people attending school. The 
authors analyze systemic conditions that accompany inclusive education, which aims to high 
quality education for all children, especially those who are vulnerable to exclusion, through the 
use of improved teaching methods. Inclusive education organized in school must be geared to 
needs and opportunities for child development and adjust the wider reality of school to indivi
duality. Measure of optimal social integration of students with disabilities should be a valuable 
diagnostic and rehabilitation programs, which encourage the personal development and, on 
the other hand, acquiring the social skills. This paper emphasizes the special role of teachers in 
implementing this type of education and the need to draw attention to the humanistic aspects 
of inclusive education in daily work with students.


