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Dostosowanie przestrzeni szkoły ogólnodostępnej 
do potrzeb i możliwości ucznia 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

Streszczenie

Tekst omawia znaczenie diagnozy cząstkowej oraz decyzyjnej. Przedstawia procedu
rę diagnostyczną stanowiącą podstawę pracy edukacyjno-wychowawczo-terapeutycznej 
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Charakteryzuje działania dostoso
wawcze i modyfikacyjne w odniesieniu do przestrzeni szkolnej i wymogów edukacyjnych. 
Przedstawia wytyczne dotyczące oceniania włączającego opracowane przez Europen 
Agency for Development in Special Needs Education.
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Adjusting public school space to needs and abilities 
of special needs students 

Summary

This text discusses the meaning of the fragmentary diagnosis and decision-making 
diagnosis. It demonstrates the diagnostic procedure which constitutes the basis of the 
educational - therapeutic work with a student having special educational needs. It de
scribes the adjusted and modified actions in reference to the school space and educational 
requirements. It presents guidelines concerning including assessing compiled by Euro
pean Agency for Development in Special Needs Education.
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Wprowadzenie

Tworząc warunki sprzyjające rozwojowi dziecka, pozwalamy mu stawać się 
lepszym, wrażliwszym, mądrzejszym. Chcąc wspierać dziecko ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, pozwólmy mu poznawać otaczającą rzeczywistość, do
tykać, zmieniać i przekształcać świat przez działanie, podejmowanie decyzji oraz 
uczestniczenie w szeroko rozumianym życiu społecznym, w tym grupie rówieśni
czej. Zorganizujmy przestrzeń życiową i szkolną w taki sposób, aby możliwy był 
jego rozwój i podmiotowe traktowanie -  dostosujmy warunki i przestrzeń do jego 
możliwości i potrzeb, zainteresowań i zdolności, budujmy wiedzę i umiejętności na 
tym, co dziecko wie i potrafi, co jest mu znane, a nie na tym, co odległe i pozostające 
poza jego możliwościami poznawczymi.

Znaczenie interdyscyplinarnej diagnozy 
w procesie kształcenia ucznia ze SPE

Podstawa poznania diagnostycznego powinna być oparta na doświadczeniu 
i rozumowaniu, jego elementami składowymi są d i a g n o z y  c z ą s t k o w e  (sche
mat 1) wzajemnie się uzupełniające (J. Sowa, F. Wojciechowski, 2001; S. Ziemski, 1973):
• k l a s y f i k a c y j n a ,  służąca wykrywaniu nieprawidłowości rozwojowych;
• g e n e t y c z n a ,  mająca na celu wyjaśnienie przyczyn;
• z n a c z e n i a ,  pozwalająca na określenie wpływów danej dysfunkcji na funkcjo

nowanie jednostki w różnych zakresach;
• f azy,  wskazująca, na jakim  etapie znajduje się rozwój oraz badane procesy;
• p r o g n o s t y c z n a ,  mająca za zadanie określenie dalszego przebiegu rozwoju, 

edukacji oraz terapii.
W pedagogice szczególne miejsce zajmuje diagnoza decyzyjna, w której naj

ważniejszy jest jej praktyczny wymiar, co sprzyja rozpoznawaniu zaburzeń, dosto
sowaniu wymagań edukacyjnych oraz projektowaniu postępowania terapeutycz
nego. E. Jarosz (2006, s. 24-28) wymienia jej fundamentalne cechy:
• dążenie do realizowania diagnozy pełnej -  rozwiniętej, opisującej stan rzeczy, 

jego przyczyny, stopień rozwoju, wyjaśnienie znaczenia oraz określenie zakresu 
oddziaływania;

• posiadanie charakteru oceniającego -  polega na odnoszeniu rozpoznanego rze
czywistego stanu i jego cech do oczekiwanych -  pożądanych stanów;
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• realizowania diagnozy pozytywnej -  celem rozpoznania staje się wskazanie 
i dookreślenie niepokojących zjawisk oraz poznanie możliwości jednostki, co po
zwoli oprzeć postępowanie pedagogiczne na zidentyfikowanych zasobach dziecka 
oraz jego możliwościach rozwojowych;

• ujęcie diagnozy jako postępowania autodiagnostycznego stanowiącego bezpośredni 
wymiar podmiotowego poznania warunkującego jego szczegółowość, rzetelność, 
skuteczność;

• łączenie poznania pośredniego z bezpośrednim, co sprzyja wnioskowaniu o in
dywidualności i niepowtarzalności jednostki, określeniu roli środowiska w iden
tyfikowaniu problemów.

Schemat 1. Rodzaje diagnozy składające się na proces diagnostyczny dziecka 
ze SPE

Źródło: J. Skibska, 2012, s. 160.

Czynności diagnostyczne mają wielospecjalistyczny i wielozakresowy charakter 
pozyskiwania informacji o jednostce, jej rozwoju oraz funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym i interakcjach tego środowiska (T. Oleńska-Pawlak, 2006, s. 8).
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Diagnoza interdyscyplinarna umożliwia poznanie dziecka, ponieważ jej częś
cią składową są wzajemnie przenikające się i nastawione na jeden cel działania. Oce
nianie interdyscyplinarne opiera się na całościowym spojrzeniu na dziecko, jego 
mocnych i słabych stronach: co wie i potrafi, z czym ma problemy, co leży u pod
staw zaburzenia i wynikających z niego zachowań oraz funkcjonowania. Takie 
ujęcie diagnozy jest tożsame z wielospecjalistycznym postępowaniem opartym na 
współpracy i zaangażowaniu osób przeprowadzających diagnozę. Dlatego pracując 
z dzieckiem ze SPE, należy wykorzystać następującą procedurę diagnostyczną:
1. Gromadzenie informacji na temat dziecka (w tym przebiegu ciąży i porodu) oraz 

jego najbliższego środowiska rodzinnego, przedszkolnego/szkolnego, rówieśniczego.
2. Charakterystyka zaburzenia z uwzględnieniem mocnych i słabych stron oraz 

funkcjonowania dziecka w różnych obszarach - w odniesieniu do środowiska 
rodzinnego, przedszkolnego/szkolnego.

3. Określenie poziomu wiedzy i umiejętności typowych dla okresu rozwojowego, 
w którym znajduje się dziecko.

4. Ocena funkcji podstawowych i ich sprawności:
-  percepcji wzrokowej,
-  percepcji słuchowej,
-  motoryki małej i dużej,
-  lateralizacji oraz orientacji przestrzennej,
-  funkcji poznawczych: mowy, myślenia, pamięci, koncentracji, uwagi.

5. Ocena funkcjonowania społecznego dziecka i wchodzenia w interakcje społecz
ne, w tym nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, oraz współdziałania 
w grupie.

6. Określenie, na jakim poziomie rozwoju emocjonalnego znajduje się dziecko.
Powyższa ścieżka diagnostyczna pozwala scharakteryzować deficyty roz

wojowe, ale przede wszystkim wskazuje prawidłowo działające funkcje podsta
wowe, zakres opanowanej wiedzy i umiejętności oraz mocne strony jednostki, 
które będą stanowić fundament pracy edukacyjno-wychowawczo-terapeutycznej.

J. Doroszewska (1989) podkreśla, że tylko z uwzględnieniem wieloaspektowych 
specjalistycznych opracowań możliwe jest projektowanie i podjęcie działań napraw
czych połączonych z przewidywaniem zmian będących przedmiotem korekcji 
wynikających z diagnozy decyzyjnej. Konieczna jest systemowa i systematyczna 
współpraca pedagoga i psychologa z innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem, 
ponieważ

[...] czynności diagnostyczne tworzą nie tylko podstawę procesu rewalidacji indywidu
alnej, ale są powtarzalnymi działaniami, z kolei zadania diagnostyczne i terapeutyczne 
przenikają się wzajemnie, tworząc kontinuum (T. Oleńska-Pawlak, 2006, s. 8).
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Dostosowanie warunków 
oraz wymagań edukacyjnych szkoły ogólnodostępnej 

do indywidualnych potrzeb ucznia ze SPE

Dostosowanie to wiele działań mających na celu wspieranie ucznia ze SPE 
w taki sposób, aby mógł się rozwijać i uczyć -  odnosić sukcesy w placówce ogólno
dostępnej -  mimo deficytów rozwojowych, mogących utrudniać mu w niektórych 
zakresach zdobywanie wiedzy i umiejętności na drodze dostępnej uczniom o pra
widłowym rozwoju.

J. Głodkowska (2010, s. 38-39) podkreśla, iż budowanie dostosowanej prze
strzeni wokół uczniów ze SPE jest możliwe, pod warunkiem że będzie ona posiadać 
następujące cechy:
• podmiotowości -  traktowanie dziecka i jego rodziców/prawnych opiekunów jako 

osób mających wpływ na kształt edukacji;
• wzmocnienia, czyli dawania siły do pokonywania trudności i barier;
• kompleksowości -  uwzględniania wszystkich środowisk, w których rozwija się 

uczeń ze SPE;
• plastyczności -  modyfikowania do potrzeb i indywidualnych możliwości dziecka;
• poszukiwania -  najlepszych i najskuteczniejszych metod oraz rozwiązań sprzyja

jących rozwojowi;
• pozytywności -  skupiania się nie tylko na ograniczeniach, ale przede wszystkim 

na mocnych stronach dziecka i środowiska rozwojowego;
• łączenia -  w przestrzeni najważniejszymi elementami jest to, co łączy;
• profesjonalności -  osoby pracujące z uczniem ze SPE to specjaliści;
• optymizmu -  budzenie w uczniu ze SPE wiary, że można pokonywać ogranicze

nia rozwojowe i skutecznie uzyskiwać wsparcie.
Dostosowanie jest związane przede wszystkim z modyfikowaniem przestrzeni 

szkoły oraz wymagań edukacyjnych (schemat 2). Celem nadrzędnym podejmowa
nych działań ma być przede wszystkim rozwój jednostki i odnoszenie przez nią 
sukcesów, pokonywanie trudności i radzenie sobie z porażkami, uczestniczenie 
w różnych aktywnościach typowych dla wieku. Osiąganie tych celów jest możliwe 
dzięki wybieraniu przez ucznia ze SPE różnych dróg dochodzenia do wiedzy i na
bywania umiejętności, na których będzie mógł korzystać z różnych form i metod 
wsparcia, co jest tożsame z taką organizacją procesu kształcenia oraz przekształce
niem rzeczywistości szkolnej, aby zwiększać zaangażowanie i motywację dziecka, 
a nie obniżać wymagania.
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Schemat 2. Elementy składowe dostosowania przestrzeni szkoły oraz wymagań 
edukacyjnych

wymagań edukacyjnych

DOSTOSOWANIE

przestrzeni szkoły

treści zadań 
do możliwości ucznia

sposobu realizacji zadań

sposobu i rodzaju 
komunikacji

sposobu i sprawdzania 
wiedzy

metod i form oceny

metod i form 
motywowania

przygotowania metodycznego 
i merytorycznego nauczycieli 
oraz specjalistów pracujących 

z uczniem ze SPE

przygotowania wszystkich 
uczniów tworzących 
społeczność szkolną

wyposażenia sal, gabinetów 
terapeutyczno- 

-specjalistycznych

architektury budynku 
szkoły oraz jego otoczenia

współpracy 
z rodzicami/opiekunami 

prawnymi

Źródło: opracowanie własne.

Schemat ukazuje złożoność problematyki związanej z działaniami dostoso
wawczymi warunków edukacyjnych oraz przestrzeni szkoły, wynikającymi z ilości 
elementów składowych oraz związków i relacji zachodzących między nimi.
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Ocenianie włączające szansą dla dobrej edukacji ucznia ze SPE

Wśród wymagań edukacyjnych szczególne miejsce powinno zajmować oce
nianie włączające, czyli ocenianie realizowane w szkołach ogólnodostępnych, które 
ma wspierać wszystkich uczniów w procesie uczenia się przez informowanie ich
0 czynionych postępach. Takie podejście sprzyja wskazywaniu opanowanej wiedzy
1 umiejętności oraz zakresów, w których jednostka musi jeszcze popracować, a tym 
samym mobilizuje do dalszego wysiłku. Główne założenie oceniania wspierającego 
zakłada zbieranie danych o postępach w nauce jednostki w celu modyfikacji na
uczania.

European Agency for Development in Special Needs Education opracowała 
ogólne wytyczne (schemat 3) dotyczące oceny włączającej. Należy jednak pamiętać, 
że są one weryfikowane w praktyce szkolnej w ramach podejmowanych przez pla
cówkę działań na rzecz edukacji dziecka ze SPE.

Schemat 3. Ogólne wytyczne - ocenianie włączające

Źródło: opracowanie własne na podstawie System oceniania w placówkach włączających. Wytyczne 
dotyczące oceniania włączającego, European Agency for Development in Special Needs Education.

Założeniem oceniania włączającego jest określenie celów dydaktycznych, które 
są możliwe do osiągnięcia przez ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
oraz informowanie go o jego osiągnięciach, co w znacznym stopniu motywuje do 
dalszej pracy i gwarantuje rozwój.

Pełnoprawnymi uczestnikami procesu oceniania są rodzice, ponieważ mają 
wspierać włączenie dziecka ze SPE w proces kształcenia realizowany w placówce



96 Część II. Problemy edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

ogólnodostępnej, za także brać udział w zdobywaniu przez nie wiedzy i umiejętności, 
w kształtowaniu zachowań społecznych, a przede wszystkim rozwijaniu jego auto
nomii.

Kolejnym ogniwem oceniania włączającego jest nauczyciel, który wykorzystu
jąc ten rodzaj oceniania - nie różnicuje uczniów i nie porównuje ich między sobą, 
lecz planuje i podejmuje działania związane z kształceniem jednostki. Wszelkie 
kroki uwzględniające te kwestie powinny być oparte na fundamencie całościowego 
spojrzenia na ucznia -  jego mocnych i słabych stronach, motywowaniu do podejmo
wania wysiłku i pokonywaniu przeszkód.

Następna wytyczna odnosi się do szkoły jako placówki, w której funkcjonuje 
wewnątrzszkolny system oceniania -  uszczegóławiający wymogi oraz kryteria, któ
re muszą być spełnione, aby uczeń otrzymał daną ocenę. Dyrektor szkoły powinien 
wskazać osobę odpowiedzialną za ocenianie włączające oraz wspierającą innych 
nauczycieli w dobieraniu najefektywniejszych metod oceniania dostosowanych do 
specjalnych potrzeb jednostki. System i procedury oceniania mają służyć wspo
maganiu i wspieraniu skutecznej i pozytywnej edukacji uczniów z trudnościami, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem oraz niepełno
sprawnych. Procedury mają być ukierunkowane na realizację nauczania i uczenia 
oraz osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów. System oceniania powinien być 
monitorowany, ponieważ tylko takie postępowanie pozwala na określenie zakresu 
pomocy nauczycielom i multidyscyplinarnym zespołom, aby prawidłowo realizo
wali swoje obowiązki oraz modyfikowali działania służące wyrównywaniu szans 
edukacyjnych.

Ostatnią wytyczną są regulacje prawne, które pozwalają na ujednolicenie dzia
łań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom ze SPE 
oraz prowadzenia odpowiedzialnej polityki oświatowej.

Wśród czynników sprzyjających ocenianiu włączającemu możemy wymienić 
organizację systemu edukacji oraz system wartości (schemat 4).

Najważniejsze jest to, że wszystkie składowe mające wpływ na ocenianie są 
ze sobą ściśle powiązane, natomiast fundament systemu wartości stanowią wystę
pujące w środowisku edukacyjnym różnice postrzegane jako normalne zjawisko. 
Istotne jednak jest to, aby wszystkie osoby pracujące w szkole podzielały ten pogląd
i rozumiały, że ich misją jest pozytywne nastawienie i działanie ukierunkowane na 
zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb i uwzględnianie indywidualnych możliwości 
dziecka. Wdrażając ocenianie włączające, należy pamiętać, że placówka powinna 
opracować swoje procedury i rozwiązania, korzystać z doświadczeń innej szkoły, 
która wypracowała swoje podejście.
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Schemat 4. Czynniki wpływające na ocenianie włączające

Źródło: opracowanie własne na podstawie System oceniania w placówkach włączających. Jak 
wprowadzać w życie ocenianie włączające, European Agency for Development in Special Needs 
Education.

Ocenianie włączające jest szansą dla dobrej edukacji, ponieważ możemy je 
utożsamić z udzielaniem informacji o postępach, czyli ocena staje się dla ucznia 
komunikatem. Nauczyciel, oceniając, musi wziąć pod uwagę wiedzę i umiejętności 
„wejściowe” ucznia, które wynikają z diagnozy początkowej, ponieważ tylko takie 
postępowanie pozwoli na dostrzeganie pozytywnych zmian zachodzących w dzie
cku oraz czynionych postępów w różnych zakresach edukacyjnych, co oznacza, że 
uczeń się rozwija, a pokonując trudności, osiąga założone cele.

Konkluzja

Dostosowanie przestrzeni szkolnej oraz wymagań edukacyjnych to warunek 
konieczny dobrej edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jeśli 
placówka ogólnodostępna nie podejmie działań związanych z dostosowaniem, to 
wszyscy jej pracownicy odpowiedzialni za los dziecka ze SPE muszą być świadomi 
tego, że nauka stanie się dla niego udręką, a szkoła będzie miejscem kojarzonym tyl
ko z tym, co trudne i niemożliwe do osiągnięcia. Dlatego warto dołożyć wszelkich 
starań, aby szkoła była miejscem, w którym wszyscy uczniowie na równych prawach 
będą mogli się uczyć, zdobywać wiedzę i kształtować zdolności, rozwijać swoje zain
teresowania i umiejętności, szczególnie te, które mają znaczenie w dorosłym życiu. 
Natomiast jednym z ważniejszych celów edukacji ucznia ze SPE powinno się stać 
przygotowanie do bycia pełnoprawnym członkiem społeczności z uwzględnieniem 
umiejętności składowych -  odpowiedzialnego współdziałania i kierowania swoim 
zachowaniem oraz kształtowania zaradności życiowej, samodzielności i sam o
akceptacji.
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