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Wstêp

Trzeci numer czasopisma „Niepe³nosprawnoœæ” poœwiêciliœmy najwa¿niej-
szym problemom zwi¹zanych z edukacj¹ osób niepe³nosprawnych. Pomimo
tego, ¿e jest to temat mocno eksploatowany w pedagogice specjalnej, niezbêdna
wydaje nam siê jego ci¹g³a aktualizacja. Zasadnoœæ ta wynika z co najmniej
dwóch powodów. Pierwszy jest zwi¹zany z dynamicznymi zmianami w praktyce
nauczania osób z niepe³nosprawnoœci¹. Przechodz¹c ku kolejnym poziomom
i wprowadzanym formom integracji edukacyjnej, napotykamy liczne problemy
czy wrêcz dylematy. Czy rzeczywiœcie jedyn¹ drog¹ w³¹czania dzieci niepe³no-
sprawnych w system dzieci sprawnych jest likwidacja szkolnictwa specjalnego,
czy system integracji szkolnej, do jakiego w Polsce zmierzamy, nie staje siê zbyt
jednorodny, uproszczony, a przy tym selektywny. Czy w tym systemie „znajd¹
siê” wszystkie dzieci niepe³nosprawne, czy nie niesie on w sobie ryzyka niepowo-
dzenia integracyjnego dla niektórych stopni i specyficznych rodzajów niepe³no-
sprawnoœci. A¿ wreszcie – czy system integracji dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ jest
budowany wy³¹cznie na przes³ankach merytorycznych zwi¹zanych z dobrem
i zadowoleniem dziecka?

Inny powód aktualizacji wynika z ogólnych zmian w systemie szkolnictwa
i wspó³czesnej szkole. Widoczne z czasem efekty reformy oœwiatowej i kolejne
plany zmian zwi¹zanych g³ównie z jednostronn¹, parametryczn¹ form¹ oceny
kszta³cenia mog¹ w perspektywie osób niepe³nosprawnych budziæ niepokój. Czy
jest w tym systemie miejsce dla osób niepe³nosprawnych, czy selektywnoœæ
„testowego dyscyplinowania jakoœci” nie zmniejsza szans osób z lekk¹ niepe³no-
sprawnoœci¹ lub z problemami na jej „pograniczu”? A¿ wreszcie pytanie zasadnicze,
czy rzeczywiste zmiany wspó³czesnej szko³y czyni¹ z niej œrodowisko integracyj-
ne czy przeciwnie, wbrew deklaracjom, miejsce wskazania Innego, podkreœ-
laj¹ce ró¿nicê zamiast cech wspólnych?

Zarówno na tê czêœæ, jak i na inne pytania próbuj¹ odpowiedzieæ autorzy pre-
zentowanych tekstów. Czêœæ z nich ma wprawdzie charakter rozwa¿añ szcze-
gó³owych i cz¹stkowych, jednak w ujêciu ca³oœciowym stanowi¹ istotn¹ wska-
zówkê w kontekœcie problemów edukacji osób z niepe³nosprawnoœci¹ we
wspó³czesnej polskiej szkole.



W procesie konstruowania czasopisma nie uda³o nam siê unikn¹æ drobnych
b³êdów. Tak by³o te¿ w tekœcie Danuty Kopeæ, jaki zaprezentowaliœmy w nume-
rze drugim. Chêæ poprawnoœci edytorskiej sprawi³a, ¿e wbrew intencjom autorki
zmieniliœmy zapis tytu³u jej artyku³u. Tytu³ poprawny powinien brzmieæ: „Byæ
z Matuzalemem – pytanie o istotê rehabilitacji osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelek-
tualn¹ w okresie póŸnej doros³oœci”. Za pomy³kê przepraszamy.

Redaktor Naczelny
Amadeusz Krause
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Ewa Skrzetuska

Granice integracji w warunkach reformy szkolnej
i zjawisk spo³ecznych w szkole

Wstêp

Wolfgang Bachman, opisuj¹c niemieckie doœwiadczenia, zastanawia³ siê nad
mo¿liwoœciami i granicami integracji osób niepe³nosprawnych w edukacji. Pod-
kreœla³, ¿e w integracjê „nale¿y najpierw wierzyæ”, ale rzecz¹ „konieczn¹ jest trzeŸwe
i zró¿nicowane” podejœcie do niej, by „rozgraniczyæ realia i iluzje” (1995, s. 76).
W tym artykule wymieni³ dwa typy integracji – socjaln¹ i poznawcz¹. Tê drug¹
uto¿sami³ z integracj¹ „intelektualn¹”, rozumiej¹c j¹ jako zadanie dla nauczyciela
„takiego kszta³towania nauczania (…), by zgodnie z danymi mo¿liwoœciami
wydajnoœciowymi, przy jednoczeœnie mo¿liwie daleko id¹cym uwzglêdnieniu
biopsychosocjalnych utrudnieñ funkcjonalnych (…), optymalnie wspierany by³
nie tylko tzw. uczeñ przeciêtny, lecz obok niepe³nosprawnego uczeñ wybitnie uz-
dolniony”. Od razu jednak zastrzeg³, ¿e „przekracza to znacznie mo¿liwoœci ka¿-
dego nauczyciela” (Bachman 1995, s. 79), przypominaj¹c jednak, ¿e jest to prawo
i dziecka, i jego rodziców. W celu zbli¿enia siê do takich standardów podkreœli³
koniecznoœæ wspó³pracy zespo³u nauczycieli, znacznie wiêkszej liczby nauczycie-
li i dodatkowego personelu. I nie mia³ tu na myœli tylko dodatkowych specjali-
stów, którzy nauczyciela klasy „zwolni¹ z obowi¹zku” zajmowania siê ró¿nymi
problemami dziecka niepe³nosprawnego, ale wspólne dzia³anie wszystkich
ucz¹cych w klasie, dokszta³canie siê nauczycieli, wzajemn¹ wymianê doœwiad-
czeñ i wsparcie ich w tym przez specjalistów, administracjê szkoln¹ i oœwiatow¹.

Do tych myœli chcê nawi¹zaæ w moich rozwa¿aniach, jak nale¿y zorganizowaæ
uczenie siê uczniów z ró¿nymi mo¿liwoœciami w jednej klasie, aby wszyscy mogli
byæ usatysfakcjonowani wspólnym uczestnictwem w zajêciach edukacyjnych.
Czy jest to iluzja, czy te¿ problem, z którym mo¿emy siê zmierzyæ w obecnych wa-
runkach spo³ecznych?



Nowa podstawa programowa a mo¿liwoœci realizacji integracji

Od roku szkolnego 2009/2010 pojawiaj¹ siê znaczne zmiany w systemie szkol-
nym. Dzieci piêcioletnie powszechnie zaczn¹ uczêszczaæ do przedszkola, w pierw-
szej klasie zaczynaj¹ siê uczyæ dzieci szeœcioletnie, zanika klasa „0”. Zaczyna te¿
obowi¹zywaæ nowa podstawa programowa w zakresie wychowania przedszkol-
nego i kszta³cenia ogólnego.

Nowa podstawa programowa, szczególnie w czêœci dotycz¹cej wychowania
przedszkolnego i wczesnoszkolnego, w wiêkszym ni¿ dotychczas stopniu zauwa¿a
uczniów o ró¿nych mo¿liwoœciach w zwyk³ej klasie, w tym tak¿e niepe³nospraw-
nych. Zadaniem szko³y jest „realizowanie programu nauczania skoncentrowane-
go na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i mo¿liwoœciach uczenia
siê” (Rozporz¹dzenie… 2008, za³. nr 2, s. 4). Zawarto w niej nastêpuj¹ce zalecenia:
„uczniom z niepe³nosprawnoœciami, w tym uczniom z upoœledzeniem umys³o-
wym w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje siê do ich mo¿liwoœci psycho-
fizycznych oraz tempa uczenia siê” (Rozporz¹dzenie… 2008, za³. nr 2, s. 3). Pracy
wychowawczej i edukacyjnej ma towarzyszyæ obserwacja ucznia, która pos³u¿y
do „pog³êbionej diagnozy zwi¹zanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
dziecka (Rozporz¹dzenie… 2008, za³. nr 1, s. 6). Nauczyciel, pracuj¹c w klasie, ma
równie¿ za zadanie odkrywaæ i rozwijaæ uzdolnienia dziecka (Rozporz¹dzenie…
2008, za³. nr 2, s. 20). Odpowiednio do potrzeb organizuje siê „zajêcia zwiêk-
szaj¹ce szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów maj¹cych trudnoœci
w nauce” (Rozporz¹dzenie… 2008, za³. nr 2, s. 21).

Zatem w jej przepisach zalecone s¹ wprost diagnozowanie i indywidualne
dostosowanie wymagañ szkolnych do mo¿liwoœci uczniów, bierze siê pod uwagê
uczniów zdolnych, z trudnoœciami w uczeniu siê i niepe³nosprawnych. Jest to za-
danie trudne do realizacji; indywidualizacja w szkole jako idea wydaje siê obecnie
prze¿ywaæ rozkwit, lecz dawno zauwa¿ono niechêtne traktowanie indywiduali-
zacji w tradycyjnej szkole (Kupisiewicz 1999, s. 54). Bywa ona te¿ Ÿle rozumiana,
nauczyciel kieruje siê nie tyle w³aœciwoœciami dziecka, ile przypisanymi mu ce-
chami jego grupy spo³ecznej (jest to „idywiduacja”, która hamuje indywidualiza-
cjê; por. Karwowska-Struczyk 2007, s. 104–105). Takie zjawisko dotyczy te¿ ucznia
niepe³nosprawnego, na którego czêsto patrzy siê przez pryzmat rodzaju jego nie-
pe³nosprawnoœci, a nie jego osobistych dyspozycji (por. Maciarz 1998, s. 32).

W œwietle nowych rozporz¹dzeñ mo¿na jednak liczyæ na „uwzglêdnianie
w systemie dydaktyczno-wychowawczym ró¿nic w rozwoju poszczególnych
uczniów”, dostosowywanie do nich „treœci, metod, organizacji dzia³añ pedagogicz-
nych” oraz „zapewnienie maksymalnych mo¿liwoœci rozwoju uczniów o ró¿nych
zdolnoœciach”, co jest istot¹ i celem indywidualizacji (por. Okoñ 2001, s. 136).
W ogólnym zwiêkszeniu indywidualizacji widzia³abym w³aœnie szanse na inte-
gracjê, gdy¿ w³¹czenie dziecka niepe³nosprawnego do wspólnie przebiegaj¹cego
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‘nauczania – uczenia siê’ nie mo¿e byæ osobnym uczeniem go innymi metodami,
stawianiem mu innych zadañ i ca³kowicie odrêbnym sposobem oceniania go.
Wtedy dziecko nie jest w³¹czone w normalny tok kszta³cenia, ale prowadzone
w³asnym programem, równolegle do g³ównego nurtu pracy w klasie. Jest to po-
wa¿ne ograniczenie w zakresie „integracji poznawczej”, dziecko nie wspó³pracu-
je z innymi uczniami na bazie tego samego materia³u szkolnego, wiêc zostaje po-
zbawione wspólnych doœwiadczeñ, trudno mu wymieniaæ siê myœlami z innymi.

Podstawa programowa, która ukierunkowuje tworzenie programów w szko³ach,
zosta³a tak pomyœlana, by obowi¹zywa³a wszystkich uczniów, tak¿e niepe³no-
sprawnych, jedynie dzieci z upoœledzeniem umys³owym w stopniu umiarkowa-
nym i znacznym otrzyma³y osobny dokument przeznaczony dla nich (Rozporz¹-
dzenie… 2008, za³. nr 3).

G³ównym elementem podstawy programowej jest „zestaw zamierzonych
efektów pedagogicznych” oczekiwanych przez jej twórców, nie zajmuje siê ona
innymi sk³adnikami programu szkolnego (por. Komorowska 1999, s. 53 i 28–29).
Sformu³owano w niej ogólne cele i zadania edukacji oraz szczegó³owo opisano
wymagania „tak, by nauczyciel móg³ je zrealizowaæ z uczniami o przeciêtnych
mo¿liwoœciach” (Rozporz¹dzenie… 2008, za³. nr 2, s. 4). Wprawdzie s¹ w niej krótko
przedstawione „zalecane warunki i sposoby realizacji”, ale pe³ny materia³ naucza-
nia, metody pracy, przewidywane czynnoœci ucznia, sposób oceny zostaje pozo-
stawiony programom szkolnym, które szko³a tworzy sama lub wybiera spoœród
zatwierdzonych ogólnopolskich (zazwyczaj wi¹¿e siê to z wyborem podrêcznika
do danego programu). W takiej sytuacji program szkolny mo¿e zostaæ dostosowany
do indywidualnych potrzeb uczestników kszta³cenia w konkretnym œrodowisku.
Ju¿ na poziomie szko³y programy dla konkretnych klas i ich uczniów powinny
mieæ charakter dobranych, zrównowa¿onych dzia³añ, uwzglêdniaj¹cych mo¿li-
woœci kszta³c¹cych siê w nich dzieci i m³odzie¿y (w³¹cznie z dzieæmi niepe³no-
sprawnymi). Brak lub zbyt ma³e zrównowa¿enie dostosowañ do ró¿nych ucz-
niów musi wywo³ywaæ konflikty, a nadmiar czy nieprawid³owe rozwi¹zania
pojawiaj¹cych siê napiêæ staj¹ siê barier¹ dla integracji. Jest ona wtedy Ÿle odbiera-
na przez œrodowisko szko³y, rodziców, nauczycieli, uczniów.

Problem zrównowa¿enia treœci, jako kluczowy dla ich integracji, by³ rozwa¿a-
ny w dyskusji dotycz¹cej zintegrowanej formy edukacji wprowadzanej w klasach
I–III w trakcie reformy z 1997 roku. W oparciu o matematyczne schematy zosta³
te¿ przedstawiony model wielobiegunowej integracji, w której wieloosiowo s¹
równowa¿one ró¿norodne tendencje, a rozstrzygniêcia nigdy nie s¹ ostateczne.
Ten sposób równowa¿enia integrowanych sk³adników mo¿e byæ dokonywany
na ró¿nych poziomach, nazywa siê to ich „uspójnieniem” (por. Gnitecki 2006,
s. 51). Taki model mo¿na te¿ zastosowaæ dla integracji kszta³cenia osób niepe³no-
sprawnych, tu tak¿e wa¿ne jest, by rozwi¹zania mog³y byæ ró¿norodne, dosto-
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sowywane do aktualnych potrzeb w konkretnych sytuacjach, by mia³y charakter
otwarty i „uspójniony” na ró¿nych poziomach organizacji oœwiaty.

Integracja treœci nauczania w pierwszym etapie edukacji zostaje w tej podsta-
wie podtrzymana jako obowi¹zuj¹ca forma kszta³cenia na poziomie klas I–III.
Sprzyja ona kszta³ceniu dzieci niepe³nosprawnych w szkole powszechnej, gdy¿
pozwala wielokrotnie powróciæ do tych samych treœci („uk³ad spiralny”; Roz-
porz¹dzenie… 2008, za³. 2, s. 4 i 19), a powtarzanie i praktyczny, czynnoœciowy cha-
rakter wielu dzia³añ umo¿liwia dostosowanie ich do ró¿nic rozwojowych oraz
psychofizycznych mo¿liwoœci wielu uczniów. Jest to jednak forma wymagaj¹ca
starannego dobierania treœci, które musz¹ byæ stopniowo poszerzane i sensownie
rozbudowywane. Tu rozporz¹dzenie przewiduje, ¿e nauczyciele maj¹ ze sob¹
wspó³pracowaæ. Rozumiane jest to jako kontynuacja pracy wychowawczej
przedszkola przez nauczyciela w szkole (obaj nauczyciele, przedszkola i klas I–III,
maj¹ znaæ treœci podstawy w obu zakresach). Wa¿ne jest, by wychowawca klasy
wspó³pracowa³ te¿ z nauczycielem specjalist¹, który mo¿e prowadziæ wychowa-
nie fizyczne czy naukê muzyki. Mo¿na to rozumieæ te¿ jako wspó³pracê z pedago-
giem specjalnym.

Wspó³praca nauczycieli oraz sta³e ich wsparcie poprzez dostêp do specjalis-
tów z ró¿nych zakresów – metodyków, naukowców – wymianê doœwiadczeñ prak-
tycznych z kolegami z innych szkó³ to osobny problem, istotny dla integracji dzie-
ci niepe³nosprawnych. Blisko 65% nauczycieli podejmuj¹cych siê pracy z dzieæmi
niepe³nosprawnymi deklaruje, ¿e wiedzê o sposobach pracy w klasach integracyj-
nych czerpie od kolegów-nauczycieli, oczekuj¹ oni tak¿e wymiany doœwiadczeñ
w tym zakresie. Czêsto te¿ czytaj¹ na ten temat, ale s¹ to doœæ przypadkowe lektu-
ry, jeszcze bardzo rzadko korzystaj¹ w tym celu z komunikacji elektronicznej
(mniej ni¿ 10% badanych). Wa¿ne wiêc jest tworzenie sta³ej mo¿liwoœci dyskuto-
wania o powstaj¹cych problemach z innymi nauczycielami, tak¿e z nauczycielami
ze szkó³ specjalnych, którzy na co dzieñ pracuj¹ z dzieæmi z dan¹ niepe³nospraw-
noœci¹. Mog¹ oni stanowiæ zaplecze dla pedagogów kszta³c¹cych dzieci niepe³no-
sprawne w integracji, szko³y specjalne w wielu krajach zachodnich przekszta³cono
w du¿ej mierze w placówki wspieraj¹ce integracjê szkoln¹ (Firkowska-Mankie-
wicz 2004, s. 23).

Zjawiska spo³eczne w szkole a integracja dzieci niepe³nosprawnych

Dokonuj¹ce siê w naszym spo³eczeñstwie zmiany przynosz¹ du¿e rozwar-
stwienie spo³eczne, zwiêksza siê konkurencja na rynku pracy, pojawiaj¹ siê zjawis-
ka dotychczas w Polsce ma³o spotykane, jak multikulturowoœæ, reemigracja, na
¿ycie spo³eczne wp³ywaj¹ multimedia i tworzony przez nie obraz œwiata. Te zja-
wiska nadal bêd¹ siê nasila³y, nios¹ one ze sob¹ czêsto wyzwania dla edukacji,
maj¹ te¿ wp³yw na problemy spo³eczne w klasie szkolnej. Walka o sukces, konku-
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rowanie o oceny w szkole, nacisk rodziców na wysokie wyniki, by trafiæ do lepszej
szko³y, wzmagaj¹ przejawy przemocy ze strony rówieœników i nauczycieli, osoba
potrzebuj¹ca pomocy budzi niechêæ, pojawia siê wrogoœæ do innych osób. W ta-
kiej atmosferze altruizm jest Ÿle widziany, nie ma miejsca na realizowanie praw
dzieci niepe³nosprawnych. Przemoc i si³a fizyczna zaczynaj¹ dominowaæ. W szkole
tworzy siê œrodowisko „toksyczne”, silna szkolna trauma dotyka blisko 10% dzieci
spo³eczeñstw rozwiniêtych (Piekarska 2009, s. 36). Jedn¹ z najbardziej zagro¿o-
nych agresj¹ i mobbingiem grup, obok uczniów z rodzin o niskim statusie ekono-
micznym, s¹ dzieci niepe³nosprawne. W rodzinach tych dzieci czêsto wystêpuj¹
oba wymienione czynniki, czêœciej ni¿ w œredniej populacji s¹ to rodziny nie-
pe³ne, co jeszcze obni¿a ich presti¿ (Cabaj 2002, s. 201). Ju¿ w edukacji wczesno-
szkolnej obserwujemy wiele agresji; obok takich zachowañ, jak popychanie, bicie,
drapanie, kopanie, które wystêpuj¹ u ponad po³owy uczniów klas I–III, dzieci tak¿e
strasz¹ siê, zachêcaj¹ do agresji, odgra¿aj¹, oœmieszaj¹, zawstydzaj¹, podaj¹ sobie
nieprawdziwe informacje (Pop³awska 2005, s. 388–389). Opisywane zjawiska nie
sprzyjaj¹ ¿yczliwoœci, serdecznoœci, wspieraniu, rozumieniu potrzeb dzieci nie-
pe³nosprawnych.

Podstawa programowa nawi¹zuje do tych niekorzystnych zjawisk spo³ecz-
nych, pojawiaj¹ siê w niej treœci w³¹czaj¹ce elementy wiedzy o indywidualnych
potrzebach ró¿nych ludzi. Maj¹ one przeciwdzia³aæ zachowaniom dyskrymi-
nacyjnym czy przeœladowaniu innych ze wzglêdu na warunki ¿yciowe, staroœæ
lub niepe³nosprawnoœæ. Uczeñ ma wiedzieæ, ¿e „nie nale¿y chwaliæ siê bogac-
twem ani (…) dokuczaæ dzieciom wychowuj¹cym siê w trudnych warunkach”
(Rozporz¹dzenie… 2008, za³. 2, s. 10), a tak¿e nie wolno „wyszydzaæ i szykanowaæ
innych” (Rozporz¹dzenie… 2008, za³. 1, s. 2). Dziecko ma posiadaæ wiedzê o rów-
nych prawach ludzi (Rozporz¹dzenie… 2008, za³. 1, s. 5 i za³. 2, s. 13 i 16), przestrze-
gaæ regu³ zachowania wobec starszych, nieœæ pomoc potrzebuj¹cym. Ma pomagaæ
niepe³nosprawnym; „wie, ¿e dzieci niepe³nosprawne znajduj¹ siê w trudnej sytu-
acji i pomaga im” (Rozporz¹dzenie… 2008, za³. 2, s. 9 i 10). Te stwierdzenia konsek-
wentnie wynikaj¹ z wartoœci przyjêtych w celach kszta³cenia, ukazano w nich
potrzebê ¿ycia w zgodzie z samym sob¹, ludŸmi i przyrod¹, odró¿nianie dobra od
z³a, œwiadomoœæ przynale¿noœci spo³ecznej i narodowej (Rozporz¹dzenie… 2008,
za³. 2, s. 4). Wielu nauczycieli ocenia te zapisy podstawy jako utopijne, ale jasne
wyra¿enie ich w obowi¹zuj¹cym akcie prawnym wymusza uwzglêdnianie ich
w tworzonych programach i podrêcznikach.

Warto, by uczniowie uczyli siê praw dziecka i rozumieli, ¿e nale¿y szanowaæ
prawa ka¿dego, niezale¿nie od jego wiêkszej czy mniejszej sprawnoœci. Na takiej
wiedzy dziecka mo¿na budowaæ rozumienie innych kryteriów oceny s³abszego
czy niepe³nosprawnego rówieœnika, przekonanie, ¿e otrzymuje on j¹ na „miarê
swoich mo¿liwoœci” (Rozporz¹dzenie… 2008, za³. 1, s. 3). Wtedy ocena lepiej bêdzie
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rozumiana jako wskazuj¹ca na postêp w rozwoju, a nie segreguj¹ca uczniów. Dla
czêœci bêdzie wspólna, dla niektórych zmodyfikowana w górê lub w dó³, dla poje-
dynczych osób zupe³nie inna. Zindywidualizowanie oceny opisowej nadaje jej
dopiero w³aœciwy sens, konieczne jest odejœcie od czêsto spotykanego stereotypo-
wego opisu (Chojnacka 2003, s. 143).

Obserwuj¹c dziecko, nale¿y te¿ zauwa¿yæ wielu uczniów niepe³nospraw-
nych z uzdolnieniami specjalnymi: muzycznymi, plastycznymi, ruchowymi, kon-
struk- cyjnymi, jêzykowymi, które tak samo jak u ucznia zdrowego trzeba wykryæ
i wspieraæ (Rozporz¹dzenie… 2008, za³. 2, s. 19) u ka¿dego z nich.

Zjawisko segregowania uczniów zdolniejszych i s³abszych przy tworzeniu
klas, a nawet wybierania uczniów do klas lepszych i gorszych przez nauczycieli,
pojawiaj¹ce siê niekiedy w szko³ach, dodatkowo nasila izolacjê dzieci z utrudnie-
niami w rozwoju. Mo¿na wiêc upatrywaæ granic integracji w warunkach spo³ecz-
nych zarówno wewnêtrznych – w szkole i klasie – jak i w zewnêtrznych, ota-
czaj¹cych szko³ê. Szko³a nie pozostaje poza tymi zjawiskami – one same siê w niej
pojawiaj¹.

Podsumowanie

Nowa podstawa programowa i nowe rozwi¹zania w organizacji oœwiaty
sprzyjaj¹ dzia³aniom prointegracyjnym, co nie znaczy, ¿e usuwaj¹ ró¿ne zagro¿e-
nia. Integracja jest procesem, a nie stanem, trzeba go inicjowaæ i stale podtrzymy-
waæ (Chodkowska, Kazanowski 2006, s. 39). Konieczna jest pe³na wspó³praca
i wielokierunkowe dzia³anie wszystkich podmiotów kszta³tuj¹cych proces
‘nauczania – uczenia siê’, wa¿na jest samodzielnoœæ wszystkich uczestników tego
procesu i wielobiegunowe dostosowanie go do aktualnych potrzeb. Szczególne
znaczenie ma zrównowa¿enie dzia³añ edukacyjnych w taki sposób, by indy-
widualizacja obejmowa³a wszystkich uczniów w klasie, a pomoc dziecku nie-
pe³nosprawnemu by³a udzielana jako jeden ze sk³adników szerokiej indywidu-
alizacji w szkole.

Mo¿liwoœæ dostosowania kszta³cenia do osób z ró¿nymi potrzebami musi byæ
przewidywana na ka¿dym poziomie edukacji, nauczyciel nie mo¿e byæ pozosta-
wiony sam z problemem jego organizowania, ca³y system kszta³cenia powinien
byæ otwarty na rozmaite rozwi¹zania i elastycznie dostosowywaæ siê do sytuacji.
Proponowane przez w³adze oœwiatowe rozwi¹zania nie mog¹ byæ zbyt sztywne,
by móc je dostosowaæ do ró¿norodnych warunków, np. tak¿e do realizowania
dzia³añ integracyjnych w œwietlicy szkolnej czy bibliotece (Ziêba 2008, s. 288).

Musimy jednak widzieæ integracjê na tle warunków szko³y i ca³ego zmie-
niaj¹cego siê stale systemu oœwiaty w Polsce. G³ówne granice integracji uczniów
niepe³nosprawnych w edukacji tkwi¹ w braku mo¿liwoœci zrównowa¿enia
dzia³añ wobec wszystkich uczniów wewn¹trz szko³y i klasy, lecz dodatkowo by-
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waj¹ nasilone przez niekorzystne zjawiska pojawiaj¹ce siê w otoczeniu spo³ecz-
nym. Niekiedy konflikty staj¹ siê tak powa¿ne, ¿e integracja staje siê szkodliwa
dla ucznia i szko³y. Wtedy zagro¿enie skutecznoœci integracji jest wskazaniem do
odst¹pienia od w³¹czenia dziecka niepe³nosprawnego do klasy w szkole po-
wszechnej (por. Brañka, Rozenbajgier 2004, s. 59).
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Borders of integration in the framework of education transformations
and social phenomena at schools

(Summary)
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Marianna Marek-Ruka

Przemiany teorii i praktyki
w edukacji osób niepe³nosprawnych

Jakoœæ edukacji dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej by³a i nadal jest przed-
miotem troski, rozwa¿añ i poszukiwañ wielu specjalistów. Dotychczasowe
osi¹gniêcia w zakresie teorii i praktyki pedagogiki specjalnej stanowi¹ spójn¹
opcjê badawcz¹, wokó³ której s¹ skupione ró¿ne pokolenia pedagogów specjal-
nych, zarówno w pe³ni ju¿ samodzielnych, jak i tych na progu samodzielnoœci,
którzy, uzupe³niaj¹c siê wzajemnie, wnosz¹ wa¿ne ustalenia badawcze i nowe
propozycje w rewalidacji, otwieraj¹c tak¿e nowy etap w funkcjonowaniu peda-
gogiki specjalnej.

XXI wiek tworzy nowe oblicze pedagogiki specjalnej, która zgodnie z tradycyj-
nymi rozwi¹zaniami w zakresie teorii i praktyki rewalidacyjnej stworzonej przez
Mariê Grzegorzewsk¹ i jej nastêpców musi uwzglêdniaæ nie tylko interdyscy-
plinarnoœæ, ale równie¿ zmiany spo³eczno-ekonomiczne zachodz¹ce w ¿yciu za-
równo jednostek, jak i grup spo³ecznych. Dzia³ania na rzecz wspó³pracy miêdzy
specjalistami w dobie globalizacji wymagaj¹ od pedagoga poznania wychowan-
ka, opartego na ró¿nych Ÿród³ach dyscyplin naukowych (pedagogika, w tym spe-
cjalna, psychologia kliniczna, medycyna, rehabilitacja) zajmuj¹cych siê cz³owie-
kiem. Wypada przypomnieæ i podkreœliæ, ¿e Maria Grzegorzewska pojmowa³a
cz³owieka jako niepodzieln¹ ca³oœæ biopsychiczn¹, co jest zgodne z holistycznym
podejœciem do cz³owieka. Oznacza to, ¿e cz³owiek ma w³asny rytm rozwoju, doj-
rzewania, uczenia siê i zaspokajania potrzeb. Ca³oœciowe podejœcie do procesów
psychopedagogicznych jednostki wyznacza wielokierunkowe oddzia³ywanie
pedagogiczne i zmusza specjalistów do wielostronnego okreœlenia zaburzeñ ana-
lizatorów i funkcji psychicznych, tj. stopnia utraty s³uchu, wzroku, sprawnoœci
umys³owej, lokalizacji w centralnym systemie nerwowym (Sêkowska 1982).
Ostatnie lata XX i pocz¹tki XXI wieku to okres, którego znamionami s¹ idee inte-
gracji, w³¹czania i zespalania. Wymusza to na spo³eczeñstwie inny obraz osoby
niepe³nosprawnej i obliguje do innego, bardziej skutecznego rozwi¹zywania ich
problemów.



W myœl idei integracji nale¿y zapewniæ osobom niepe³nosprawnym warunki
wspólnego przebywania z rówieœnikami sprawnymi, zabawy, nauki, a tak¿e lik-
widowaæ ograniczenia (bariery) oraz umo¿liwiæ dostêp nie tylko do edukacji, ale
tak¿e do kultury oraz instytucji u¿ytecznoœci publicznej.

Podstawowym za³o¿eniem oœwiaty integracyjnej jest uznanie indywidualnoœ-
ci ka¿dego dziecka oraz dostrzeganie w niej wartoœci pozytywnych. Realizacja
tego za³o¿enia wymaga daleko id¹cej reformy warunków nauczania, zmian
w metodyce prowadzenia zajêæ, a przede wszystkim zmian dotychczasowego
sposobu myœlenia i metod dzia³ania nauczycieli. Rozpoznawanie i zaspokajanie
specyficznych potrzeb edukacyjnych musi dotyczyæ wszystkich dzieci – zarówno
tych z zaburzeniami i defektami rozwojowymi, jak i przeciêtnych oraz wybitnie
zdolnych. Wobec tego zwraca siê uwagê na relatywnoœæ pojêcia „specjalne po-
trzeby edukacyjne” i podkreœla jego interakcyjny charakter. Potrzeby edukacyjne
traktuje siê jako zagadnienie zwi¹zane z realizacj¹ programu, a wiêc jako wynik
oddzia³ywania ca³ego szeregu czynników, szczególnie zaœ zadañ stawianych ucz-
niowi oraz warunków istniej¹cych w klasie. Jedynie czêœæ czynników znajduje siê
w dziecku, pozosta³e zaœ s¹ zwi¹zane z decyzjami podejmowanymi przez nauczy-
cieli. Neguje siê wartoœæ „etykietowania” uczniów, które powoduje znacznie wiêk-
sze trudnoœci w nauce ni¿ jakiekolwiek inne dzia³ania nauczyciela. Jest to stano-
wisko okreœlane jako zorientowane na program. Podkreœla siê w nim koniecznoœæ
uszanowania ró¿norodnoœci indywidualnoœci zarówno dzieci, jak i nauczycieli
oraz k³adzie siê nacisk na ideê samokszta³cenia oraz wspierania nauczycieli wpro-
wadzaj¹cych innowacyjne formy pracy. Tak rozumiane potrzeby edukacyjne wy-
magaj¹ zmiany stylu nauczania. Przede wszystkim akcentuje siê tu celowoœæ
nauczania (uczenie powinno polegaæ na nadawaniu osobistego znaczenia zdoby-
wanym doœwiadczeniom) oraz zwraca uwagê na koniecznoœæ ró¿norodnoœci za-
jêæ, rolê refleksji w uczeniu siê, odpowiedni¹ organizacjê czasu umo¿liwiaj¹c¹ ko-
rzystanie z pomocy tak, aby nauczyciel mia³ szansê na maksymaln¹ interakcjê
z dzieæmi. Klasê traktuje siê jako miejsce spotkania dzieci i doros³ych zdolnych do
wspólnej pracy, dzielenia siê pomys³ami i wzajemnego wspierania. Uczenie siê
we wspó³dzia³aniu jest alternatyw¹ wobec edukacji wyrównawczej i rywalizacji.
W nowym spojrzeniu zak³ada siê, ¿e jest tylko jedna populacja „dzieci”, nie ma
zaœ oddzielnych grup dzieci „zdrowych” i „niepe³nosprawnych”. Zamiast two-
rzyæ odrêbne programy nauczania dla dzieci o specjalnych potrzebach nauczycie-
le w normalnych szko³ach powinni szukaæ skutecznych rozwi¹zañ, by stworzyæ
wspóln¹ platformê programow¹, która uwzglêdnia³aby indywidualne ró¿nice
miêdzy uczniami. Na szko³ach zaœ spoczywa odpowiedzialnoœæ za zorganizowa-
nie zajêæ szkolnych w taki sposób, aby umo¿liwiæ uczestnictwo ka¿demu dziecku,
zapobiegaj¹c przekszta³caniu siê niepe³nosprawnoœci w przeszkodê. Izolacja osób
niepe³nosprawnych powoduje nastawienia na dostrzeganie odmiennoœci (odrêb-
noœci), wywieraj¹c wp³yw na sferê stosunków miêdzyludzkich (Hulek 1992).

"! ����� ��������



Integracja jest procesem spo³ecznym i jak ka¿dy proces wymaga odpowied-
niego przygotowania, odpowiedniego gruntu do zaistnienia. Zakres tego przygo-
towania powinien obejmowaæ wszystkie grupy spo³eczne, a zatem wszystkich
uczestników integracji – nie tylko szko³y (nauczycieli, uczniów), ale tak¿e rodzi-
ców dzieci zarówno pe³nosprawnych, jak i niepe³nosprawnych oraz wszystkich
ludzi, którzy w przysz³oœci spotkaj¹ osoby niepe³nosprawne. Proces ten w naj-
wiêkszej mierze dotyczy jednak dzieci, bo to one s¹ pierwszym ogniwem, czêsto
najmocniej odczuwaj¹cym mo¿liwoœci i ograniczenia integracji spo³ecznej.

Kluczowym zagadnieniem jest postawa wychowawcy, nauczycieli i kierow-
nictwa szko³y wobec dzieci z odchyleniami od normy i umiejêtnoœæ zaspokajania
ich odmiennych potrzeb. Nauczyciel klasy, w której uczy siê dziecko z odchyle-
niami od normy, powinien pozostawaæ w kontakcie z jego rodzin¹ i placówkami,
z którymi by³o ono zwi¹zane w okresie leczenia, usprawniania i rehabilitacji. Po-
winien te¿ umieæ rozpoznawaæ i wykorzystywaæ te momenty i techniki, które
zwiêkszaj¹ funkcjonowanie dziecka niepe³nosprawnego i umo¿liwiaj¹ mu udzia³
we wszystkich przejawach ¿ycia szko³y.

Szczególnie wa¿na jest wspó³praca rodziców z placówkami pozaszkolnymi.
Rodzice powinni przyczyniaæ siê do wyzwalania u swych dzieci wiary w ich mo¿-
liwoœci, a nie zani¿aæ jej. Doœwiadczenia w tym zakresie wskazuj¹, ¿e wczesna
i kompetentna diagnoza niepe³nosprawnoœci, wspieranie rozwoju dziecka w ro-
dzinie, pomoc specjalistyczna w przedszkolu i szkole musz¹ na sta³e byæ wmonto-
wane w system edukacji.

G³ównym celem wszelkich dzia³añ we wspó³czesnym podejœciu do osoby nie-
pe³nosprawnej jest jej samodzielne i niezale¿ne ¿ycie w otwartym œrodowisku,
zapewnienie niezbêdnej pomocy i wsparcia. Podobnym problemem, istotnym
w rewalidacji i rehabilitacji, jest szukanie odpowiedzi na pytanie, jaki ma byæ system
edukacji i jakie ma on spe³niaæ warunki, aby w maksymalnym stopniu przygoto-
waæ osoby niepe³nosprawne do ¿ycia w spo³eczeñstwie ludzi pe³nosprawnych.
Coraz czêœciej podkreœla siê dzisiaj, ¿e podstawowym warunkiem dobrego przy-
gotowania do ¿ycia jest przede wszystkim spo³eczne funkcjonowanie w œrodowisku
rówieœniczym, w przedszkolu, szkole, a nastêpnie umiejêtnoœæ harmonijnego
wspó³¿ycia w ¿yciu doros³ym, a zw³aszcza zawodowym. Drog¹ do osi¹gniêcia
tego celu jest kszta³cenie dzieci niepe³nosprawnych razem z rówieœnikami pe³no-
sprawnymi.

W dzisiejszym œwiecie propagowanie idei integracyjnych sta³o siê czymœ nor-
malnym i oczywistym. Wartoœæ integracji podkreœla doktryna Unii Europejskiej,
podnosz¹ca, ¿e „osoby niepe³nosprawne powinny uczyæ siê, mieszkaæ, pracowaæ
wspólnie z pe³nosprawnymi”. Integracja stanowi obraz humanistycznej kultury
spo³eczeñstwa, wed³ug której ka¿dy cz³owiek jest wartoœci¹ sam¹ w sobie i ma
mo¿liwoœæ nieograniczonego rozwoju.
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Reformuj¹c polsk¹ oœwiatê, szczególnie du¿y nacisk po³o¿ono na budowanie
integracyjnego modelu kszta³cenia i wychowania dzieci sprawnych i niepe³no-
sprawnych. Na mocy ustawy o systemie oœwiaty z 1991 roku oraz licznych, stale
aktualizowanych rozporz¹dzeñ uczniowie z ró¿nego rodzaju niepe³nosprawnoœ-
ciami mog¹ uczêszczaæ razem z pe³nosprawnymi rówieœnikami do jednej szko³y
i klasy. W klasach (oddzia³ach) integracyjnych, w zale¿noœci od potrzeb uczniów,
obserwujemy:
– integracjê funkcjonaln¹ wy¿szego stopnia, kiedy uczniowie niepe³nosprawni

podejmuj¹ wspólne dzia³ania i realizuj¹ tak¹ sam¹ aktywnoœæ i ten sam pro-
gram, co uczniowie sprawni;

– integracjê funkcjonaln¹ ni¿szego stopnia, kiedy uczniowie niepe³nosprawni
podejmuj¹ wspólne dzia³ania, ale na innym materiale i wed³ug innego programu.
Najczêœciej stosowanym systemem integracyjnym w szkole jest model inte-

gracji ca³oœciowej, co oznacza, ¿e w sk³ad klas integracyjnych oprócz uczniów
pe³nosprawnych wchodz¹ równie¿ uczniowie z ró¿nymi dysfunkcjami sensorycz-
nymi, ruchowymi, rozwojowymi. W klasach tych coraz czêœciej pojawiaj¹ siê
dzieci niepe³nosprawne intelektualnie, których rodzice, stoj¹c przed wyborem
szko³y specjalnej czy klasy integracyjnej w szkole masowej, coraz czêœciej decy-
duj¹ siê na tê ostatni¹. Maj¹ nadziejê, ¿e ta forma nauki pozwoli ich dziecku zapew-
niæ normalne ¿ycie w spo³eczeñstwie pe³nosprawnym. Nie zawsze s¹ œwiadomi
problemów, z jakimi mo¿e siê zetkn¹æ ich dziecko, poniewa¿ nie dla wszystkich
grup uczniów miejsce w klasie integracyjnej staje siê najlepszym rozwi¹zaniem,
gdy¿ koncepcja pracy w klasie integracyjnej ró¿ni siê od tradycyjnej. W klasach
integracyjnych liczba wszystkich uczniów powinna wynosiæ od 15 do 20, w tym
od 3 do 5 uczniów niepe³nosprawnych. W klasach tych powinno byæ zatrudnio-
nych dwóch nauczycieli (jeden to nauczyciel nauczania przedmiotów „codzien-
nych”, drugi to pedagog specjalny, prowadz¹cy m.in. zajêcia logopedyczne,
dydaktyczno-wychowawcze, zajêcia z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompen-
sacyjnej, zajêcia ogólnorozwojowe itp.). Podczas gdy jeden z nich pracuje z ca³¹
grup¹, drugi zajmuje siê g³ównie dzieæmi realizuj¹cymi program specjalny. Dziê-
ki temu osi¹ga siê indywidualizacjê procesu uczenia ka¿dego ucznia, co zapewnia
jego optymalny rozwój. Bardzo du¿y wp³yw na funkcjonowanie grupy ma ich
wzajemna wspó³praca. Jej jakoœæ decyduje o atmosferze panuj¹cej w klasie oraz
efektach nauczania i wychowania. Nauczyciele dziel¹ siê odpowiedzialnoœci¹ za
przebieg pracy w klasie. Opracowuj¹ zasady nauczania, dziel¹ siê wynikami obser-
wacji uczniów, dotycz¹cymi ich mo¿liwoœci i ograniczeñ. Pracuj¹c ca³y czas razem
w oparciu o w³aœciwe zasady, mog¹ osi¹gn¹æ nieoczekiwane efekty.

Nauczyciele w klasach integracyjnych spotykaj¹ siê z wieloma sytuacjami
trudnymi i musz¹ sobie z nimi radziæ. Uk³ad, jaki tworz¹ nauczyciel i pedagog
specjalny, umo¿liwia im w³aœciwe reagowanie na sytuacje klasowe oraz pra-
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wid³owe rozwi¹zywanie konfliktów i problemów. Wspólne podejmowanie decy-
zji uczy trzy strony (uczniów, wychowawcê i pedagoga specjalnego) kompromi-
sów, tolerancji oraz pokory i szacunku dla drugiego cz³owieka. Z pomoc¹
wychowawcy i pedagoga specjalnego nastêpuje przyswojenie spo³ecznie akcep-
towanych zasad moralnych oraz nawi¹zanie kontaktów kole¿eñskich w ramach
grupy rówieœniczej. Dzieci poddaj¹ siê ³atwo kierownictwu doros³ych, przyjmuj¹
ich wskazówki i rady, ale musz¹ one byæ poparte racjonalnymi przyk³adami.

Nauczyciele powinni szczególnie w klasach integracyjnych przewidywaæ
i stwarzaæ sytuacje wspomagaj¹ce realizacjê celów wychowania moralno-spo³ecz-
nego. Chodzi tu o wyrabianie w uczniach sprawnych postaw prospo³ecznych
w stosunku do osób s³abszych, m³odszych, niepe³nosprawnych oraz o kszta³to-
wanie postaw prospo³ecznych osób niepe³nosprawnych w stosunku do osób
sprawnych.

Zadania integruj¹ce powinny tak¿e uœciœliæ budowanie i wspieranie integracji
zarówno pomiêdzy dzieæmi jednej klasy, jak i ca³ej szko³y, by unikn¹æ tzw. in-
tegracji pozornej, a tak¿e dotyczyæ integracji pomiêdzy rodzicami dzieci pe³no-
sprawnych i niepe³nosprawnych. Nauczyciele powinni stawiaæ dzieciom wyma-
gania, utrwalaæ zachowania poprawne, spo³ecznie akceptowane, a piêtnowaæ za-
chowania egoistyczne i agresywne. Kszta³cenie u dziecka spo³ecznej gotowoœci
do wejœcia w ró¿ne sytuacje pomo¿e mu w kontaktowaniu siê z drugim cz³owie-
kiem oraz nauczy podejmowania prób rozwi¹zywania wspólnie problemów i nie-
poddawania siê ¿yciowym trudnoœciom.

Nauczyciele podejmuj¹cy pracê z niepe³nosprawnymi dzieæmi musz¹ mieæ
w³aœciwy zasób wiedzy, zarówno merytorycznej, jak i dotycz¹cej dziecka (jego
rozwoju, wychowania i nauczania dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej), od-
powiednie kompetencje, dodatkowe kwalifikacje zawodowe, powinni znaæ ró¿no-
rodne metody pracy oraz umiejêtnie nimi dysponowaæ. Przede wszystkim peda-
gog powinien mieæ odpowiedni¹ osobowoœæ, wyró¿niaj¹c¹ siê cechami, takimi jak:
dobroæ, cierpliwoœæ, wytrwa³oœæ, pogodne usposobienie i dobra kontrola emocjo-
nalna, ¿yczliwoœæ, empatia, kultura i takt, umiejêtnoœæ szanowania i s³uchania in-
nych oraz odpowiedzialnoœæ.

Jedn¹ z g³ównych trudnoœci jest brak pe³nej, wczesnej i prawid³owej diagno-
zy potrzeb edukacyjnych dzieci niepe³nosprawnych. Brak œcis³ej wspó³pracy
miêdzy przedszkolem a szko³¹ integracyjn¹ powoduje, ¿e dziecko, rozpoczy-
naj¹c edukacjê szkoln¹, jest poznawane na nowo. Nauczyciel nie mo¿e pra-
wid³owo przygotowaæ programu pracy z uczniem, nie znaj¹c poziomu jego mo¿-
liwoœci i ograniczeñ. Obecnie podkreœla siê koniecznoœæ prowadzenia podwójnej
diagnozy, tzn. w odniesieniu do funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego,
z ukazaniem rzeczywistych powi¹zañ miêdzy nimi, czyli okreœlenia, na ile ogra-
niczenia intelektualne warunkuj¹ problemy emocjonalne i odwrotnie – w jakim
stopniu problemy emocjonalne utrudniaj¹ realizacjê potencja³u intelektualnego.
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Okreœlenie ich zakresu i rodzaju pozwala na pe³niejsze przygotowanie pro-
gramu edukacyjnego dla dziecka, z uwzglêdnieniem jego profilu umiejêtnoœci
i cech.

Kolejnym problemem jest zdobywanie wiedzy razem z pe³nosprawnymi ró-
wieœnikami. Za³o¿eniem oœwiaty integracyjnej jest modyfikowanie dla uczniów
niepe³nosprawnych programów nauczania daj¹cych im mo¿liwoœæ osi¹gniêcia
sukcesu. Powinien on byæ zindywidualizowany i dostosowany do stopnia nie-
pe³nosprawnoœci. Na pierwszym poziomie kszta³cenia praca z dzieckiem powin-
na polegaæ g³ównie na wdro¿eniu go do systemu klasowego, wyeliminowaniu
trudnych spo³ecznie zachowañ. W momencie pojawienia siê w klasie np. trzech
uczniów z ró¿nym poziomem i rodzajem niepe³nosprawnoœci pojawiaj¹ siê trud-
noœci z pe³nym ró¿nicowaniem materia³u dydaktycznego.

W procesie integracji niekorzystna jest te¿ sytuacja, gdy nauczyciel jest zmu-
szony do ci¹g³ego nadzoru i opieki nad uczniem niepe³nosprawnym w trakcie za-
jêæ lekcyjnych. Traci na tym uczeñ specjalnej troski – staje siê niesamodzielny, ale
te¿ uczeñ pe³nosprawny, który jest pozbawiony koordynacji ze strony nauczycie-
la. Czêsto zdarza siê, ¿e dzieci niepe³nosprawne nie nad¹¿aj¹ za normalnym to-
kiem lekcji, szybko przejawiaj¹ znu¿enie. Czêsto tempo opanowywania mate-
ria³u powoduje, ¿e niepe³nosprawny uczeñ jest sfrustrowany niemo¿noœci¹
sprostania wymaganiom. Ta z³a ocena w³asnych mo¿liwoœci utrudnia proces inte-
gracji spo³ecznej. Konsekwencj¹ tego jest niepodejmowanie zadañ sprawiaj¹cych
dziecku nawet minimaln¹ trudnoœæ. Jest to zwi¹zane z brakiem wiary we w³asne
si³y. Ten rodzaj samooceny obni¿a aktywnoœæ dziecka, a w konsekwencji prowa-
dzi do ograniczenia kontaktów spo³ecznych i izolacji.

W obecnej szkole mo¿na zauwa¿yæ równie¿ du¿¹ koncentracjê nauczyciela
na formalnym wymiarze wymagañ programowych, a nie na potrzebach, mo¿li-
woœciach i zainteresowaniach uczniów. Niewystarczaj¹co uwzglêdnia siê swoiste
potrzeby dzieci niepe³nosprawnych zwi¹zane ze zmiennoœci¹ samopoczucia,
sprawnoœci fizycznej, zdolnoœci do wysi³ku oraz naruszon¹ u nich równowag¹
nerwow¹. Inne ograniczenia wynikaj¹ z faktu, ¿e w szkole funkcjonuje nastawie-
nie na wymuszanie u uczniów osi¹gniêæ, którego kryterium jest opanowanie wie-
dzy encyklopedycznej. W klasie integracyjnej nauczyciel musi odrzuciæ zasadê
wymuszania na dziecku jak najwiêkszych osi¹gniêæ.

W klasach integracyjnych, mimo braku widocznych konfliktów miêdzy dzieæ-
mi niepe³nosprawnymi a pe³nosprawnymi, rzadko mo¿na zauwa¿yæ ³¹cz¹ce ich
g³êbsze wiêzi. Mimo wspólnej fizycznej obecnoœci na lekcjach kontakty towarzy-
skie pomiêdzy dzieæmi s¹ ch³odne. W psychologicznych teoriach zak³ada siê, ¿e
ju¿ samo umieszczenie dzieci ze specjalnymi potrzebami w szkole powszechnej
zaowocuje:
– wzrostem interakcji spo³ecznych miêdzy nimi a innymi dzieæmi,
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– wzrostem akceptacji spo³ecznej wobec dzieci o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych ze strony rówieœników,

– zintegrowaniem tych dzieci dziêki kontaktom z kolegami w klasie i naœladowa-
niu ich zachowañ.
Niestety, w praktyce mo¿na zauwa¿yæ trudnoœci w pe³nej integracji uczniów

niepe³nosprawnych w grupie rówieœniczej. Jest to spowodowane ich trudnoœcia-
mi w opanowaniu zarówno kompetencji, jak i umiejêtnoœci funkcjonowania
spo³ecznego. Obni¿ony poziom z kolei powoduje podkreœlanie „innoœci” i nega-
tywny odbiór przez otoczenie. W szkole, w której wystêpuje tylko kilka takich
klas, problem ten narasta. Brak bezpoœredniej stycznoœci w klasie z dzieæmi nie-
pe³nosprawnymi powoduje pojawienie siê zachowañ agresywnych, które s¹ po-
wodowane lêkiem przed innoœci¹ oraz stereotypowym obrazem tych dzieci.
Realizacja idei spo³ecznej integracji ma sens wówczas, gdy jednostka niepe³no-
sprawna odczuwa wiêzi spo³eczne z innymi ludŸmi, ma poczucie przynale¿noœci
i ich akceptacji, mimo, ¿e nie zawsze mo¿e sprostaæ wymaganiom spo³ecznym.

Dzisiejsza szko³a integracyjna czêsto zwraca uwagê na stronê organizacyjn¹,
dydaktyczn¹ procesu integracji, zostawiaj¹c zaniedban¹ tak istotn¹ stronê psy-
choemocjonaln¹.

Tak naprawdê dziecko staje siê niepe³nosprawne w kontakcie ze spo³eczeñ-
stwem pe³nosprawnym. Id¹c do szko³y, uczeñ porównuje swoje mo¿liwoœci,
wygl¹d, zachowanie z rówieœnikami. Tam dostrzega swoj¹ odmiennoœæ, przez
otoczenie czêsto odbieran¹ negatywnie. To spo³eczeñstwo pe³nosprawne tworzy
t³o, w którym dzieci niepe³nosprawne dostrzegaj¹ swoj¹ odmiennoœæ. WskaŸnik
dzieci z odchyleniami od normy, które s¹ odrzucane, izolowane przez klasê, jest
bardzo wysoki.

Mo¿na wiêc zastanowiæ siê, czy forma kszta³cenia integracyjnego jest dobrym
rozwi¹zaniem dla wszystkich grup uczniów z niepe³nosprawnoœci¹. Codzien-
noœæ praktyki ukazuje, ¿e ogromny problem stanowi dostosowywanie, konstruo-
wanie programów nauczania do indywidualnych mo¿liwoœci ucznia niepe³no-
sprawnego tak, aby móg³ on odnieœæ sukces, a jednoczeœnie opanowa³ zak³adane
treœci programowe. Kszta³cenie integracyjne na poziomie nauczania zintegro-
wanego staje siê polem doœwiadczalnym dla dziecka, prób¹ si³, czy jego deficyt
pozwoli na uczestnictwo w powszechnym systemie kszta³cenia. Kiedy wyst¹pi¹
z tym trudnoœci, uczeñ jest kierowany do szko³y specjalnej. Powoduje to sytuacjê
trudn¹ zarówno dla ucznia, jak i jego rodziny. Uczeñ nie zawsze rozumie decyzjê,
jak¹ wobec niego podjêto, a rodzice odczuwaj¹ to jako swego rodzaju pora¿kê.

Mo¿liwoœci unikniêcia tych trudnych sytuacji mo¿na upatrywaæ w rozwa¿-
niejszym przyjmowaniu uczniów niepe³nosprawnych umys³owo do szko³y ma-
sowej. Has³a idei integracji spowodowa³y, ¿e szko³y specjalne, mimo swoich mo¿-
liwoœci korekcyjnych, kompensacyjnych i realizacji programów spo³ecznej
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jednoœci, nie s¹ popularne. W obecnej dobie „walki” szkó³ masowych i specjal-
nych o ucznia przegrywaj¹ te ostatnie. Wydaje siê, ¿e pe³na wspó³praca pomiêdzy
wszystkimi placówkami w diagnozowaniu mo¿liwoœci dziecka pozwoli na zapew-
nienie ka¿demu uczniowi niepe³nosprawnemu intelektualnie w³aœciwej integra-
cji na poziomie jego indywidualnych potrzeb. Proces ten mo¿e przebiegaæ zarów-
no w szko³ach masowych, jak i w szko³ach specjalnych, realizuj¹cych obecnie sze-
roki program integracji spo³ecznej.

Idea integracji w praktyce ró¿nie jest rozumiana. Niesie ona ze sob¹ pewne
pu³apki. Jedn¹ z nich jest tworzenie specjalnego miejsca w klasie, przystosowanego
dla ucznia niepe³nosprawnego. Konkretne warunki nauki, modyfikacja progra-
mu nauczania i sposób jego realizacji przez nauczyciela wspomagaj¹cego tworz¹
miejsce odizolowane od reszty klasy. Lekcja z udzia³em ucznia niepe³nosprawne-
go przebiega wed³ug w³asnych zasad, czêsto ró¿nych od zasad klasowych.
Powstaje roz³am, podzia³ klasy na uczniów pe³nosprawnych i niepe³nospraw-
nych, niestety, podzia³ zauwa¿alny.

W rozmowie z rodzicami czêsto mo¿na us³yszeæ, ¿e szko³a niejednokrotnie
zniekszta³ca ideê integracji poprzez udostêpnianie edukacji w szkole ogólno-
dostêpnej dzieciom z wybranymi dysfunkcjami. Dyrektorzy t³umacz¹ swoje de-
cyzje niedostosowaniem warunków architektonicznych do wymagañ stawianych
przez konkretne niepe³nosprawnoœci. Przekonuj¹ poniek¹d, ¿e wszystko, co jest
potrzebne do optymalnego rozwoju dzieci niepe³nosprawnych, mog¹ zapewniæ
szko³y specjalne. Dyrekcje szkó³ kieruj¹ siê powszechnym „dobrem dziecka”.

Zmodyfikowany program pracy i odpowiedzialne jego realizowanie to nie
wszystko. Najwiêkszy nacisk jest k³adziony na dzia³alnoœæ, umiejêtnoœci orga-
nizacyjne i kompetencje nauczyciela.

Kolejny problem to obawy ze strony nauczycieli, poniewa¿ ka¿de dziecko
ró¿ni siê od innych, bez wzglêdu na posiadan¹ niepe³nosprawnoœæ lub jej brak.
W klasie znajduj¹ siê ró¿ne dzieci, od zdolnych, poprzez przeciêtnych, do dzieci
z problemami w nauce czy w zachowaniu. Do tego pojawiaj¹ siê dzieci z ró¿nym
typem i stopniem niepe³nosprawnoœci, którym s¹ potrzebne indywidualne pro-
gramy nauczania oraz indywidualne podejœcie. Nasuwa siê pytanie: jak nauczy-
ciel ma sprostaæ tym wyzwaniom, nie zaniedbuj¹c nikogo w klasie, bior¹c pod
uwagê krótki czas trwania lekcji. Aby dobrze wywi¹zaæ siê z powierzonych
zadañ, nauczyciel oprócz wiedzy i odpowiednich cech musi mieæ jeszcze mo¿li-
woœci, czas i narzêdzia.

Czy edukacja integracyjna w szkole masowej jest efektywna i potrzebna? Ta-
kie pytanie mo¿e zadaæ sobie wielu rodziców i nauczycieli. Dzieciom z niepe³no-
sprawnoœci¹ ruchow¹ bêdzie ³atwiej, bo wystarczy znieœæ bariery architektonicz-
ne w szkole. Jednak czy dzieci z umiarkowan¹ lub znaczn¹ niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ skorzystaj¹ z wartoœci edukacji w szkole ogólnodostêpnej. Wielu ro-
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dziców i nauczycieli wyra¿a swoje obawy co do wartoœci nauczania. Czy nauka
sprowadza siê tylko do obecnoœci dziecka w szkole, czy ma za zadanie wspieraæ
oraz nauczaæ dzieci niepe³nosprawne.

Wielu badaczy podkreœla, ¿e proces rewalidacji w obrêbie systemu integracyj-
nego prowadzi do pe³niejszego kszta³cenia umiejêtnoœci spo³ecznych (Hulek
1987, 1992; Maciarz 1987; Marek-Ruka 1998).

Wymienione przes³anki potwierdzaj¹ przekonanie, ¿e przedszkola i szko³y
ogólnodostêpne powinny przyjmowaæ dzieci niepe³nosprawne, stwarzaj¹c im
odpowiednie warunki i pomoc specjalistyczn¹ dostosowan¹ do rodzaju i stopnia
ich niepe³nosprawnoœci. Daje to mo¿liwoœæ spe³nienia warunków równych szans
dla wszystkich dzieci.

Przeprowadzone badania prowadz¹ do nastêpuj¹cych wniosków:
1 Uczniowie z obni¿on¹ sprawnoœci¹ intelektualn¹ ucz¹cy siê w klasach inte-

gracyjnych uzyskali lepsze rezultaty z jêzyka polskiego ani¿eli ich rówieœnicy
ze szkó³ i klas specjalnych, bowiem odsetek prawid³owych odpowiedzi wy-
nosi³ odpowiednio 65% i 45%. Podobne stwierdzenie dotyczy matematyki.
Uczniowie z obni¿on¹ sprawnoœci¹ intelektualn¹ z klas integracyjnych
osi¹gnêli znacznie lepsze rezultaty (70% prawid³owych odpowiedzi) ani¿eli
ich koledzy z placówek specjalnych (49% prawid³owych odpowiedzi).

2) Postawy rodziców wobec kszta³cenia integracyjnego s¹ bardzo zró¿nicowa-
ne. Rodzice, którzy maj¹ swoje dzieci w klasach integracyjnych, s¹ przekona-
ni, ¿e ta forma kszta³cenia jest szans¹ dla ich dzieci. Natomiast rodzice,
których dzieci kszta³c¹ siê w placówkach specjalnych, s¹ odmiennego zdania.
Uwa¿aj¹, ¿e placówki specjalne s¹ najlepsz¹ form¹ kszta³cenia ich dzieci
(70%). Nale¿y dodaæ, ¿e w obu tych grupach znajduj¹ siê rodzice, którzy scep-
tycznie odnosz¹ siê zarówno do kszta³cenia dzieci niepe³nosprawnych w pla-
cówkach specjalnych, jak i w szko³ach ogólnodostêpnych (30%).

3) Wiêkszoœæ rodziców (70%) uwa¿a, ¿e praca rewalidacyjna i rehabilitacja zde-
cydowanie wp³ywaj¹ na poprawê funkcjonowania ich dzieci w wielu sferach
¿ycia, takich jak: rozwój fizyczny, rozwój mowy, niezale¿noœæ funkcjonowania,
wykonywanie prac domowych, samokontrola, odpowiedzialnoœæ i uspo³ecz-
nienie.

4) Tak¿e 78% rodziców widzi przysz³oœæ swoich dzieci w maksymalnym uspraw-
nianiu i przygotowaniu ich do ¿ycia (Marek-Ruka 1998).
Rodzice swoje obawy odnoœnie wspólnego kszta³cenia swoich dzieci w szko³ach

ogólnodostêpnych wyra¿ali w ró¿ny sposób. Podkreœlali, ¿e nauczyciele stawiaj¹
zbyt wysokie wymagania wobec dzieci, wskazywali na s³abe wyposa¿enie szkó³
w pomoce naukowe oraz brak sprzêtu rehabilitacyjnego, bariery architektonicz-
ne, spo³eczne, a przede wszystkim potrzeby w zakresie kadry specjalistycznej –
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów i rehabilitantów.
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Równie interesuj¹ce okaza³y siê opinie nauczycieli. Nauczyciele szkó³ ogólnodo-
stêpnych, w których ucz¹ siê dzieci upoœledzone umys³owo, w wiêkszoœci (69%)
opowiadaj¹ siê za integracj¹. Jednak¿e podkreœlaj¹, ¿e do tej pracy nie s¹ wystar-
czaj¹co przygotowani, a szko³a nie ma odpowiednich warunków do realizacji
tego zadania. Najostro¿niejsi s¹ nauczyciele szkó³ specjalnych. Uwa¿aj¹ oni
(30%), ¿e placówki integracyjne powinny byæ organizowane tylko w wyj¹tko-
wych przypadkach. Wobec tak ró¿nych, a nawet skrajnych opinii, jakie prezen-
tuj¹ nauczyciele w sprawie kszta³cenia dzieci niepe³nosprawnych, mo¿na sfor-
mu³owaæ podstawowy wniosek, ¿e decyduj¹cym czynnikiem w strukturze szko³y
zapewniaj¹cej pe³n¹ rehabilitacjê jest nauczyciel. Powinien to byæ nauczyciel no-
wator, mistrz, entuzjasta o wybitnej indywidualnoœci, którego wyró¿nia twórcze
myœlenie, umiejêtnoœæ prowadzenia badañ oraz praktyka pedagogiczna. Badania
te ujawni³y tak¿e pewne niekorzystne zjawiska, które towarzysz¹ integracji. Mo¿-
na do nich zaliczyæ nastêpuj¹ce fakty:
1) Okres w³¹czania poszczególnych uczniów niepe³nosprawnych do przed-

szkoli i szkó³ ogólnodostêpnych jest bardzo ró¿ny. Jedni s¹ w³¹czani w wieku
przedszkolnym, a inni w wieku szko³y podstawowej i ponadpodstawowej.
Sytuacja taka sprawia znaczne trudnoœci w pokonywaniu barier spo³ecznych
i psychologicznych. W zwi¹zku z tym wydaje siê, ¿e najlepszym rozwi¹za-
niem by³oby rozpoczynanie procesu integracji jak najwczeœniej, a wiêc od
przedszkola i kontynuowanie go w szkole podstawowej, a nastêpnie ponad-
podstawowej.

2) Liczebnoœæ grup i klas integracyjnych jest bardzo ró¿na. Zale¿y to od liczby
uczniów niepe³nosprawnych w klasie. Je¿eli ich liczba jest mniejsza od 3, klasa
liczy 28–36 uczniów. Natomiast, gdy liczba uczniów niepe³nosprawnych mieœci
siê w granicach od 3 do 5, wówczas klasa liczy 15–20 uczniów.
Oznacza to, ¿e jeœli na terenie gminy (dzielnicy, miasta) jest jedno lub dwoje

dzieci niepe³nosprawnych, to s¹ one traktowane na równi z dzieæmi pe³nospraw-
nymi i nie ma dla nich mo¿liwoœci organizowania nauczania i wychowania spec-
jalnego. Wystarczy, ¿e bêdzie ich troje i takie mo¿liwoœci zostan¹ stworzone. Klasa
taka bêdzie mniej liczna (15–20 uczniów) i bêdzie w niej uczy³o dwóch nauczycieli.
Szko³a otrzyma dodatkowe œrodki na wyposa¿enie i likwidacjê barier architekto-
nicznych, a nauczyciele pomoc ze strony innych specjalistów – psychologa, peda-
goga specjalnego, rehabilitanta, terapeuty, logopedy i innych. Pomocy tej nie ma
ani uczeñ, ani nauczyciel, jeœli jest w klasie tylko jedno dziecko niepe³nosprawne.

Sytuacja taka jest bardzo niekorzystna, krzywdz¹ca i nie stwarza równych
szans. Dotyczy to dzieci, które rozpoczê³y naukê w szkole masowej na podstawie
Wytycznych Ministra Oœwiaty (1983) wprowadzaj¹cych nauczanie zintegrowa-
ne. Warto przypomnieæ, ¿e w myœl tego zarz¹dzenia dziecko zakwalifikowane do
kszta³cenia specjalnego, o ile nie bêdzie szko³y specjalnej w miejscu zamieszkania,
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a rodzice nie wyra¿¹ zgody na umieszczenie go w oœrodku kszta³cenia specjalne-
go, mo¿e i powinno realizowaæ obowi¹zek szkolny w szkole podstawowej w miej-
scu zamieszkania w klasach I–III. Od klasy IV uczniowie ci powinni kontynuowaæ
naukê w placówce specjalnej.

Jednak¿e praktyka wykaza³a, ¿e wiêkszoœæ tych dzieci nie przechodzi do
szkó³ specjalnych, lecz realizuje obowi¹zek szkolny w szkole ogólnodostêpnej
w miejscu zamieszkania. Jest to przyk³ad naturalnej integracji, której siê nie eks-
ponuje. Musia³o min¹æ wiele lat, by problem ten zosta³ uregulowany Zarz¹dze-
niem Ministra Edukacji Narodowej (1993). Konsekwencje wprowadzania naucza-
nia zintegrowanego s¹ takie, ¿e klasy, w których ucz¹ siê dzieci niepe³nosprawne,
s¹ bardzo liczne, wiêkszoœæ nauczycieli nie ma przygotowania do tej pracy i s¹ po-
zbawieni pomocy ze strony specjalistów, co nie sprzyja popularnoœci tej formy
kszta³cenia, prowadz¹cej przecie¿ w sposób naturalny do integracji.

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e czêœciej wystêpuje nauczanie zinte-
growane (jedno dziecko niepe³nosprawne w klasie) ani¿eli nauczanie integracyjne
(2–5 uczniów specjalnej troski w klasie). Sytuacja taka budzi uzasadniony niepo-
kój wœród specjalistów, których zastrze¿enia, jak dot¹d, nie znalaz³y odzewu
w postaci zmiany zarz¹dzenia MEN z 1993 roku.

Badania te pokaza³y, ¿e na ogó³ liczba dzieci niepe³nosprawnych w klasach
integracyjnych nie przekracza piêciorga. Tylko sporadycznie zdarza siê, ¿e jest ich
szeœcioro. Jednak¿e niepokoj¹cy jest fakt ³¹czenia uczniów w jednej klasie o ró¿-
nych niepe³nosprawnoœciach, co niezwykle utrudnia i komplikuje proces ich re-
walidacji i rehabilitacji nawet wówczas, gdy uczy dwóch nauczycieli. Dlatego te¿
wydaje siê, ¿e rodzaj niepe³nosprawnoœci powinien stanowiæ podstawowe kryte-
rium w³¹czania dzieci do klasy integracyjnej. Jest to uzasadnione z wielu powo-
dów. Pierwszy i najwa¿niejszy to dobro dziecka, zaspokajanie jego specyficznych
potrzeb edukacyjnych. Inne potrzeby maj¹ bowiem dzieci z dysfunkcj¹ ruchu,
upoœledzone umys³owo, a inne z wad¹ s³uchu czy wzroku. Dlatego w klasie inte-
gracyjnej nie powinno siê ³¹czyæ dzieci o ró¿nej niepe³nosprawnoœci. Drugi po-
wód to nauczyciel wspomagaj¹cy i jego rola w procesie integracji. Jest on zatrud-
niany w oddzia³ach (klasach) integracyjnych szkó³ podstawowych, gimnazjach,
pe³ni funkcjê wspieraj¹c¹, wspomagaj¹c¹ ucznia niepe³nosprawnego, a tak¿e na-
uczyciela. Nauczyciel wspomagaj¹cy jest pedagogiem specjalnym, co oznacza, ¿e
ma kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki lub innej sub-
dyscypliny pedagogiki specjalnej.

W czasie badañ uda³o siê stwierdziæ, ¿e w ramach integracji wystêpuje doœæ
niekorzystne zjawisko, które mo¿na okreœliæ mianem selekcji. Polega ono na tym,
¿e nie wszystkie dzieci niepe³nosprawne s¹ przyjmowane do przedszkola lub
szko³y integracyjnej. Jest to z gruntu nies³uszne i niebezpieczne, a przede wszys-
tkim dyskryminuj¹ce i niesprawiedliwe. Wszystkie dzieci musz¹ mieæ te same
prawa odnoœnie wyboru przedszkola czy szko³y.
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W Polsce integracja w edukacji jest rozumiana, jak ju¿ wspomniano, jako
umo¿liwianie uczniom sprawnym i niepe³nosprawnym wspólnego uczêszczania
do jednej klasy przy zmniejszeniu liczebnoœci klas (15–20), ustaleniu liczby ucz-
niów niepe³nosprawnych (3–5) oraz dodatkowym wspieraj¹cym nauczycielu-
-specjaliœcie z zakresu pedagogiki specjalnej. W zarz¹dzeniu MEN 1993, ustalaj¹c
powy¿sze zasady, nie wziêto pod uwagê istotnych i wa¿nych, ale wrêcz niekorzys-
tnych aspektów dla dzieci niepe³nosprawnych. W praktyce w szko³ach maso-
wych realizuj¹ obowi¹zek szkolny uczniowie niepe³nosprawni w liczbie jeden
lub dwoje. Klasy te nie maja przywilejów klas integracyjnych, a jest ich znacznie
wiêcej ani¿eli klas integracyjnych. Mamy wiêc zjawisko dyskryminacji pewnej
grupy dzieci niepe³nosprawnych. Drugi problem wynikaj¹cy z tego zarz¹dzenia
dotyczy liczby dzieci niepe³nosprawnych w klasie integracyjnej. Poniewa¿
zarz¹dzenie nie okreœli³o jednorodnej niepe³nosprawnoœci, w klasie integracyjnej
znajduj¹ siê dzieci z dysfunkcj¹ ruchu, niepe³nosprawni intelektualnie w stopniu
lekkim i umiarkowanym, z wad¹ s³uchu, wzroku, co jest niekorzystne tak dla ucz-
nia, jak nauczycieli. Kolejny problem to nauczyciel wspomagaj¹cy – ma nim byæ
pedagog specjalny. To zbyt ogólne okreœlenie, bowiem pedagodzy specjalni s¹
przygotowani w w¹skich subdyscyplinach pedagogiki specjalnej i nie zawsze s¹
w stanie pomóc zarówno nauczycielowi prowadz¹cemu klasê, jak i uczniowi nie-
pe³nosprawnemu. Nie okreœlono równie¿, ¿e integracjê nale¿y zaczynaæ jak naj-
wczeœniej – od przedszkola, poprzez szko³ê podstawow¹, gimnazjum i liceum na-
uczyciel idzie razem z uczniem. Pozwala to na gruntowne poznanie ucznia (zna
jego mo¿liwoœci, zainteresowania, potrzeby) i w sposób racjonalny wspiera go
i przygotowuje do samodzielnego ¿ycia w spo³eczeñstwie.

W praktyce w pierwszych latach w³¹czano dzieci niepe³nosprawne z „dosko-
ku”. Jedni zaczynali integracjê w przedszkolu, inni w I lub IV klasie, a jeszcze inni
w gimnazjum, co nie sprzyja³o tworzeniu akceptacji wokó³ integracji ani wœród
uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Tymczasem w ró¿nych krajach Europy
Zachodniej, tak¿e zgodnie z ide¹ w³¹czania uczniów niepe³nosprawnych do
szkó³ masowych (prócz pe³nej integracji we W³oszech i Danii), organizuje siê:
1 Klasy specjalne na terenie szkó³ masowych (zwane wspó³pracuj¹cymi, koope-

ruj¹cymi), w których uczniowie niepe³nosprawni, pod opiek¹ pedagoga spec-
jalnego, realizuj¹ swój program nauczania. Oprócz tego ka¿dy uczeñ nie-
pe³nosprawny ma przypisane godziny, które spêdza w innych klasach ze
zdrowymi rówieœnikami (Francja, Niemcy, Austria).

2) Klasy integracyjne, których uczniowie czêœæ zajêæ realizuj¹ ze sprawnymi
rówieœnikami, czêœæ zaœ na osobnych lekcjach (Szwecja).

3) Mo¿liwoœæ uczêszczania poszczególnych dzieci do klas integracyjnych z jed-
noczesn¹ realizacj¹ na zajêciach indywidualnych niektórych przedmiotów
nauczania (Anglia).
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Prezentowane powy¿ej ró¿ne rozwi¹zania integracyjne s¹ mo¿liwe równie¿
w naszym kraju. Wymagaj¹ jednak specjalnego programu, który okreœli miejsce
oraz formê kszta³cenia dla ka¿dego niepe³nosprawnego dziecka w odniesieniu do
jego dysfunkcji rozwojowych, systematycznoœci podejmowanych dzia³añ, dobo-
ru odpowiednich grup uczniów niepe³nosprawnych do jednej klasy oraz zgody
rodziców tych uczniów. Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, badacze oœwia-
ty (naukowcy), a tak¿e rodzice bardzo czêsto zwracaj¹ uwagê na fakt, ¿e ucznio-
wie niepe³nosprawni s¹ izolowani od sprawnych rówieœników, czasem wrêcz
przez nich odrzucani. Chocia¿ fizycznie wszyscy razem bior¹ udzia³ w zajêciach
lekcyjnych, a nawet pozalekcyjnych, nie dochodzi miêdzy nimi do konfliktów, to
jednak kontakty towarzyskie miêdzy nimi s¹ ubogie i zupe³nie obojêtne. W spec-
jalistycznej literaturze z zakresu pedagogiki taka sytuacja doczeka³a siê nawet
swojego okreœlenia – integracji pozornej. Zdecydowanie w najgorszej sytuacji s¹
uczniowie z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Im wiêkszy stopieñ upoœledze-
nia umys³owego, tym s³absza w oddziale integracyjnym mo¿liwoœæ zaspokojenia
potrzeb, takich jak: potrzeba sukcesu, akceptacji, bezpieczeñstwa. Ci¹g³e porówny-
wanie siebie do sprawnych rówieœników sprzyja tworzeniu negatywnego, gorsze-
go obrazu w³asnej osoby upoœledzonych uczniów, co w konsekwencji powoduje
poczucie wstydu, ni¿szoœci i mo¿e wywo³aæ zachowania spo³ecznie nieakcepto-
wane b¹dŸ nieadekwatne do sytuacji. Tak¿e zdobywanie nowej wiedzy razem ze
sprawnymi rówieœnikami budzi wiele zastrze¿eñ.

Niepowodzenia tych uczniów nasilaj¹ siê w klasach wy¿szych ze wzglêdu na
trudnoœci spowodowane du¿ymi ró¿nicami programowymi i mo¿liwoœciami
intelektualnymi. Im bardziej zaawansowany i wy¿szy stopieñ trudnoœci szkol-
nych, tym wiêksze ma nauczyciel problemy z dostosowaniem treœci i metod na-
uczania do indywidualnych potrzeb uczniów niepe³nosprawnych intelektualnie,
a treœci przedmiotów s¹ dla nich ca³kowicie niedostêpne.

Wprowadzenie autentycznej integracji wi¹¿e siê z zaistnieniem miêdzy wszys-
tkimi uczestnikami ¿ycia szkolnego relacji opartych na podmiotowoœci i dialogu.
Dialogowa relacja powinna dotyczyæ zarówno wspó³¿ycia uczniów, relacji z ro-
dzin¹, jak i relacji miêdzy nauczycielami. Bez tych zmian, bez kultury dialogu, in-
tegracja jest pozorna i powierzchowna. Prawdziwa integracja wymaga przejœcia
od percepcyjno-odtwórczych form aktywnoœci dziecka i frontalnego stylu na-
uczania do form percepcyjno-innowacyjnych i aktywizuj¹cych; od dominuj¹cej
w szkole indywidualizacji i rywalizacji do uczenia siê we wspó³dzia³aniu. Przyno-
si niezaprzeczalne korzyœci nie tylko dzieciom niepe³nosprawnym, lecz wszys-
tkim uczniom oraz nauczycielom, inspiruj¹c ich do poszerzania kompetencji za-
wodowych. Poprzez kontakt z ró¿norodnoœci¹ oraz przekroczenie jednorodnego
œrodowiska integracja stwarza szansê rozwoju dla ka¿dego, kto jest w ni¹ zaanga-
¿owany.

��������� ������ � �������� 
 ������	� ���� ������������
��� $+



Zmiany dotycz¹ce edukacji osób niepe³nosprawnych, które niesie XXI wiek,
sprowadzaj¹ siê równie¿ do potrzeb rynku pracy. Œwiatowe tendencje id¹ w kie-
runku ograniczenia produkcji w tradycyjnym znaczeniu, ciê¿ar rozwoju jest skie-
rowany na rozwój us³ug, a to oznacza, ¿e nale¿y siê do tego przygotowaæ, badaj¹c,
w jakich us³ugach niepe³nosprawni bêd¹ mogli znaleŸæ zatrudnienie. Próby, jakie
w tym zakresie s¹ podejmowane, wskazuj¹ na us³ugi, takie jak:
– ogrodnictwo – Holandia i Hiszpania;
– zdobnictwo, dekoracje kwiatowe – Polska, Niemcy;
– wyroby z drewna – Szwecja;
– pakowanie artyku³ów w supermarketach – USA.

Nadrzêdnym za³o¿eniem ka¿dego modelu integracji jest przede wszystkim
w³¹czanie dzieci niepe³nosprawnych w spo³ecznoœæ dzieci pe³nosprawnych,
uczêszczaj¹cych do szkó³ ogólnodostêpnych. Ca³y system kszta³cenia integracyj-
nego opiera siê na zasadzie wyrównywania szans i równouprawnienia. Wa¿ne
jest jednak, aby integracja nie obejmowa³a tylko w¹skiego tematu, jakim jest
szko³a. Proces integracji osób niepe³nosprawnych powinien obejmowaæ ca³e
spo³eczeñstwo i myœlenie spo³eczeñstwa o osobie niepe³nosprawnej. Jednak¿e
proces integracji wymaga usprawniania w obszarze jego organizacji i form oraz
wprowadzenia nastêpuj¹cych zasad:
– w³¹czanie dzieci niepe³nosprawnych nale¿y zaczynaæ od przedszkola i syste-

matycznie kontynuowaæ w szkole podstawowej i ponadpodstawowej pod
opiek¹ tego samego pedagoga specjalnego;

– dzieci niepe³nosprawne w klasach integracyjnych powinny charakteryzowaæ
siê takim samym rodzajem niepe³nosprawnoœci;

– zapewnienie szkole integracyjnej nie tylko pedagoga specjalnego, ale tak¿e in-
nych specjalistów (psychologa, logopedy, rehabilitanta i terapeuty);

– wprowadzenie obowi¹zków, aby ka¿dy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu,
szkole, klasie integracyjnej mia³ przygotowanie z zakresu pedagogiki specjal-
nej;

– wprowadzenie ekwiwalentu dla nauczycieli za dodatkowe kwalifikacje.
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Zenon Gajdzica

Kilka uwag
na temat teorii kszta³cenia integracyjnego

Wprowadzenie

Integracyjne kszta³cenie uczniów niepe³nosprawnych nale¿y do tematów
czêsto podejmowanych w rodzimej literaturze naukowej. Jednak nie wszystkie
jego obszary skupiaj¹ uwagê badaczy i teoretyków w jednakowym stopniu. Do
zagadnieñ pomijanych (zw³aszcza w kompleksowym ujêciu) nale¿y problematy-
ka zwi¹zana z teoretycznymi podstawami procesów dydaktycznych. Tymczasem
przemiany zachodz¹ce w ostatnich dekadach znacz¹co zmieni³y obraz kszta³ce-
nia uczniów niepe³nosprawnych. Przeobra¿enia edukacyjne s¹ konsekwencj¹
wielu czynników. Do wa¿nych nale¿¹ zapewne zmiany spo³eczne i gospodarcze,
rozwój nauki i techniki oraz zwi¹zana z nim powszechna dostêpnoœæ do technicz-
nych œrodków wspomagaj¹cych proces nauczania i uczenia siê. Nie dziwi wiêc
ewolucja oczekiwañ spo³ecznych wobec instytucji szko³y, która wymusza nie-
ustannie tocz¹ce siê procesy reformowania ca³ego systemu kszta³cenia.

Tez¹ wyjœciow¹ prezentowanego opracowania jest za³o¿enie, ¿e tradycyjne
ujêcia oraz podstawowe za³o¿enia dydaktyki specjalnej – w kontekœcie integra-
cyjnego i inkluzyjnego kszta³cenia uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ – wymagaj¹
przedefiniowania w wielu zakresach. W tym kontekœcie jawi¹ siê podstawowe
pytania o istnienie to¿samoœci dydaktyki integracyjnej, mo¿liwoœci i potrzeby for-
mu³owania jej priorytetów i paradygmatów. G³ównym celem opracowania jest
próba usystematyzowania podstawowej wiedzy na temat dydaktyki specjalnej,
ustalenia g³ównych kierunków jej przemian oraz relacji miedzy formami kszta³ce-
nia segregacyjnego i integracyjnego, a tak¿e mo¿liwoœci budowania aktualnej teo-
rii dydaktyki kszta³cenia integracyjnego uczniów niepe³nosprawnych.



Dydaktyka specjalna jako subdyscyplina pedagogiki specjalnej
oraz dydaktyki ogólnej

Analizuj¹c relacje dydaktyki ogólnej i specjalnej, zwykle podkreœla siê, ¿e
podstawowe za³o¿enia, obowi¹zuj¹ce w ogólnej teorii kszta³cenia ulegaj¹ modyfi-
kacji w edukacji specjalnej (Giryñski 1992, s. 74). „Normalna dydaktyka – pisa³
O. Lipkowski – musi byæ uzupe³niona wskazaniami dotycz¹cymi nauczania dzieci,
u których wystêpuj¹ szczególne trudnoœci w nauce” (1977, s. 46). Nie ulega zatem
w¹tpliwoœci, ¿e potrzeba dopasowania procesu kszta³cenia do specyficznych wa-
runków wystêpuj¹cych w edukacji uczniów niepe³nosprawnych niesie ze sob¹
koniecznoœæ formu³owania nie tylko praktycznych zaleceñ, ale tak¿e teoretycz-
nych podstaw procesów kszta³cenia specjalnego. Wyrazem tego jest wykszta³ce-
nie siê w obrêbie dydaktyki subdyscypliny nazywanej ortodydaktyk¹ (Lipkowski
1972; Okoñ 2004), okreœlanej tak¿e mianem dydaktyki specjalnej (G¹sior 1992),
dydaktyki szko³y specjalnej (Kuligowska, 1999) czy teorii specjalnego nauczania
(por. Mikrut, Wyczesany 1998). Wspó³czeœnie jednak coraz czêœciej zwraca siê uwa-
gê na pewn¹ nieadekwatnoœæ terminu ortodydaktyka w stosunku do wymagañ
stawianych teorii nauczania specjalnego. Powodem tego jest m.in. akcentowanie
d¹¿enia do wszechstronnego rozwoju ucznia niepe³nosprawnego, a wiêc
kszta³towanie tak¿e tych cech instrumentalnych, które s¹ rozwiniête w stopniu
przeciêtnym i ponadprzeciêtnym. Tote¿ termin „dydaktyka prostuj¹ca” nie oddaje
w pe³ni istoty i za³o¿eñ dydaktyki specjalnej. Znacznym uproszczeniem w kontekœcie
pojêcia ortodydaktyki jest za³o¿enie, ¿e g³ówny cel kszta³cenia specjalnego stanowi
„prostowanie” zgodnie ze spo³ecznie uznanym wzorem samej osoby niepe³no-
sprawnej, czyli wyposa¿anie jej w takie umiejêtnoœci i sprawnoœci, które maj¹ osoby
o prawid³owym rozwoju (Gajdzica 2004, s. 928). Podobne zastrze¿enia dotycz¹ce
omawianego terminu znajdujemy tak¿e w pogl¹dach Amadeusza Krause, który
podkreœla, ¿e w rozbudowanym dydaktyzmie rehabilituj¹cym (objawionym
w pos³ugiwaniu siê pojêciem ortodydaktyki – dydaktyki wyrównuj¹cej, pro-
stuj¹cej) znika dziecko niepe³nosprawne, pojawia siê natomiast zespó³ zaburzeñ,
deficytów i niewydolnoœci (Krause 2009, s. 95–96).

Innej natury zastrze¿enia mo¿na wnieœæ w odniesieniu do pojêcia dydaktyki
szko³y specjalnej, które ogranicza procesy nauczania i uczenia siê wy³¹cznie do
przestrzeni szko³y. Zawê¿enie to nale¿y uznaæ za b³êdne zw³aszcza w ostatnich
latach, kiedy to wraz z rozwojem edukacji permanentnej i wzrostem znaczenia
samokszta³cenia coraz czêœciej szko³a staje siê jedynie inicjatorem procesów
kszta³cenia, a wiele istotnych Ÿróde³ informacji pozostaje poza jej murami. St¹d
terminem znacznie bardziej adekwatnym do wspó³czesnych za³o¿eñ jest dyda-
ktyka specjalna lub teoria kszta³cenia specjalnego.

W obrêbie dydaktyki ogólnej wyró¿nia siê dydaktyki szczegó³owe, czyli tzw.
metodyki nauczania. Ich zadaniem jest analiza nauczania i uczenia siê okreœlone-
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go przedmiotu lub kszta³cenia w szkole danego typu czy stopnia. W zwi¹zku
z tym mo¿na mówiæ równie¿ o szczegó³owych dydaktykach specjalnych, wyró¿-
nionych na podstawie np. kryterium typu szko³y. Dydaktyka specjalna koncen-
truje siê wiêc wokó³ problematyki wspólnej dla wszelkiego rodzaju nauczania
i uczenia siê osób odchylonych od normy (równie¿ „dodatnio”), a dydaktyki
szczegó³owe w tym kontekœcie obejmuj¹ analizê celów, treœci, procesu, zasad, me-
tod i œrodków oraz form organizacyjnych kszta³cenia osób z okreœlonym odchyle-
niem od normy (a nawet stopniem), skierowanych do ustalonego typu kszta³ce-
nia specjalnego (por. Mikrut, Wyczesany 1998, s. 11). Tak wiêc w grupie dydaktyk
szczegó³owych mo¿na wymieniæ oligofrenodydaktykê, surdodydaktykê, tyflo-
dydaktykê, dydak- tykê terapeutyczn¹, resocjalizacyjn¹ oraz zdolnych i wybitnie
zdolnych. Z kolei w obrêbie tak wyró¿nionych dydaktyk szczegó³owych mo¿liwy
jest podzia³ analogiczny do prezentowanego na gruncie dydaktyki ogólnej, czyli
metodyk szczegó³owych poszczególnych przedmiotów (bloków) nauczania (por.
Gajdzica 2004, s. 926). Ka¿da z wymienionych dydaktyk jest jednoczeœnie czêœci¹
okreœlonej subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Na przyk³ad oligofrenodydakty-
ka jest jedn¹ z subdyscyplin oligofrenopedagogiki (Kirejczyk 1981, s. 174–176),
obejmuj¹c swym zakresem zagadnienia dydaktyczne w aspekcie uczniów upoœle-
dzonych umys³owo (Borzyszkowska 1983, s. 14).

Inne rozró¿nienie subdyscyplin w obrêbie dydaktyki specjalnej jest mo¿liwe
na podstawie kryterium formy organizacyjnej kszta³cenia uczniów niepe³nospraw-
nych. Konsekwencj¹ takiego podejœcia jest wy³onienie dydaktyki segregacyjnej
(separacyjnej) oraz integracyjnej / inkluzyjnej.

Teoria edukacji integracyjnej jako technologia kszta³cenia
i obszar dydaktyki specjalnej

Zapewne trudno mówiæ o ontologiczno-metodologicznej odrêbnoœci dydakty-
ki integracyjnej. Podobnie jak dydaktyka ogólna czy specjalna jest ona nauk¹ sto-
sowan¹ (czasem okreœlan¹ tak¿e mianem praktyczno-teoretycznej) (Zaczyñski
1988, s. 93–95). Analogicznie jak w dydaktyce specjalnej jej przedmiotem zaintere-
sowania s¹ cele, treœci, zasady, metody pracy, œrodki dydaktyczne, formy orga-
nizacyjne, a tak¿e procesy nauczania i uczenia siê (por. Kirejczyk 1981, s. 175–176).
Podmiotem oddzia³ywañ s¹ osoby uczniów niepe³nosprawnych i ich nauczyciele.
Wa¿nym zadaniem dydaktyki integracyjnej (podobnie jak ca³ej dydaktyki) jest
odkrywanie i wyjaœnienie zale¿noœci, identyfikowanie problemów, czyli groma-
dzenie wiedzy s³u¿¹cej optymalizacji procesów kszta³cenia.

Jednak analiza przedmiotu i podmiotu dydaktyki integracyjnej na poziomie
operacyjnym (w sferze dzia³añ) ukazuje obszar pozostaj¹cy poza zainteresowa-
niem tradycyjnej dydaktyki specjalnej. Jest nim koniecznoœæ integrowania
dzia³añ edukacyjnych uczniów pe³no- i niepe³nosprawnych w jednej przestrzeni
edukacyjnej. Sytuacja ta wymusza koniecznoœæ:
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– modyfikowania dzia³añ typowych dla dydaktyki ogólnej (rozumianej tu prze-
de wszystkim jako dydaktyka ucznia przeciêtnego),

– modyfikowania dzia³añ dydaktyki specjalnej (tradycyjnie ujmowanej jako teo-
ria nauczania ucznia nieprzeciêtnego),

– wypracowania nowych koncepcji dzia³añ nieobecnych w dydaktyce ogólnej
i specjalnej.
Dzia³ania takie pozostaj¹ w obszarze praktyki, ale poszukiwanie koncepcji

wyjaœniaj¹cych owe dzia³ania, a zarazem tworz¹cych podstawy projektowania
spójnego systemu, przeciwstawiaj¹c siê tym samym chaosowi i dezintegracji, nosi
znamiona tworzenia nauki. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e w tym wypadku praktyka
tworzy przedmiot dydaktyki integracyjnej i okreœla zarazem pole badawcze dla
nauki. Warto jednak podkreœliæ, ¿e nie jest ono jasno wyodrêbnione. Z jednej stro-
ny wprawdzie stanowi go zestawienie okreœlonych dzia³añ i sytuacji dydaktycz-
nych typowych dla kszta³cenia integracyjnego, nieobecnych w innych formach
edukacji, ale z drugiej – obejmuje tak¿e wiele okolicznoœci i warunków typowych
dla przedmiotu dydaktyki specjalnej i ogólnej. Trudno tak¿e mówiæ o typowej
metodzie dydaktyki integracyjnej. Znana dyrektywa metodologiczna g³osi, ¿e
ka¿da metoda badañ musi byæ dopasowana do przedmiotu (dziedziny badañ)
w tym sensie, ¿e specyficzny przedmiot badañ wymaga swoistej metody (Bronk
2003, s. 63). Zapewne swoistoœæ okolicznoœci kszta³cenia integracyjnego nie wy-
kracza na tyle jaskrawo poza obszar dydaktyki, by mo¿na by³o formu³owaæ typo-
we metody badawcze dla tej formy edukacji.

Zgodnie z przedstawion¹ wy¿ej tez¹ kszta³cenie integracyjne obejmuje
z³o¿on¹ rzeczywistoœæ. Sk³ada siê na ni¹ wiêkszoœæ okolicznoœci kszta³cenia ogól-
nodostêpnego oraz specjalnego, a tak¿e te, które generuje zestawienie dzia³añ
w odniesieniu do uczniów pe³no- i niepe³nosprawnych. Dodatkowym czynnikiem
(w powszechnym w Polsce modelu edukacji integracyjnej) jest obecnoœæ dwóch
pedagogów w jednej przestrzeni edukacyjnej. Sytuacja ta wymusza – w procesie
budowania koncepcji – czerpanie z wielu Ÿróde³. Trudno jednak przyj¹æ, ¿e s¹ to
okolicznoœci nowe dla dydaktyki. Wszak za kontrowersyjne (a nawet nieaktual-
ne) nale¿y uznaæ stwierdzenie, ¿e dydaktyka jest dyscyplin¹ samowystarczaln¹,
buduj¹c¹ we w³asnym zakresie teorie i wyprowadzaj¹c¹ z nich technologiczne
normy (Soœnicki 1976, s. 81). Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e dydaktyka posi³kuje siê
teoriami (koncepcjami) opracowanymi na gruncie innych dyscyplin (Kruszewski
1987, s. 8). Zapewne w tym zakresie mo¿na te¿ mówiæ o koncepcjach (teoriach)
syntezuj¹cych oraz rozga³êziaj¹cych teoriê dydaktyczn¹. Jest to równie¿ widocz-
ne w analizie koncepcji buduj¹cych dydaktykê integracyjn¹. Zatem tak¿e i tu spo-
tykamy koncepcje typowe i obecne w dydaktyce specjalnej oraz nieprzydatne
(a nawet nieuzasadnione) w procesach wyjaœniania kszta³cenia segregacyjnego
lub ogólnodostêpnego.
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Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ postrzeganie niepe³nosprawnoœci, a co za tym
idzie definiowanie ucznia niepe³nosprawnego. Niepe³nosprawnoœæ traktowana
jako zjawisko spo³eczne pozostaje w œcis³ym zwi¹zku z ró¿nymi doœwiadczeniami
zarówno samych niepe³nosprawnych, jak i osób wchodz¹cych z nimi w interakcje.
Tradycyjnie doœwiadczenie to wi¹¿e siê z ró¿nymi kategoriami opresyjnymi
w przypadku odczuæ tych pierwszych (Barnes, Mercer 2008) oraz dostrzeganiem
odrêbnoœci przez tych drugich (Speck 2005). Podobnie jest z uczniem niepe³no-
sprawnym w klasie stanowi¹cej zbiór wychowanków w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci
okreœlanych jako pe³nosprawnych.

Pojêcie ucznia niepe³nosprawnego, w zale¿noœci od przyjêtej koncepcji, mo¿e
byæ:
1) Osadzone w aspekcie medycznym, zdeterminowanym pojêciem normy fizjo-

logicznej, którego podstaw¹ s¹ uszkodzenia organizmu. Jego g³ówn¹ ide¹ jest
dynamizowanie rozwoju wychowanka. Podejœcie to przez wiele lat zdomino-
wa³o myœlenie o uczniach niepe³nosprawnych w obszarze nauk o wychowaniu.

2) Rozpatrywane w kontekœcie specjalnych potrzeb edukacyjnych. Wynika ono
z przeœwiadczenia o odmiennoœci potrzeb w zwi¹zku z zaburzeniami w za-
kresie spe³niania norm funkcjonalnych. Jest ono szczególnie widoczne w psy-
chologicznych koncepcjach.

3) Ujmowane w zwi¹zku ze specjaln¹ realizacj¹ powszechnych potrzeb. W ob-
szarze tego stanowiska nie ró¿nicuje siê potrzeb uczniów (za³o¿enie o zbie¿-
noœci potrzeb wszystkich uczniów), a kluczow¹ rolê odgrywa udzielanie
specjalnego wsparcia wychowankom ujawniaj¹cym trudnoœci w realizacji
powszechnego programu kszta³cenia.

4) Definiowane z perspektywy konstruktywistycznej. Ide¹ tej koncepcji jest
za³o¿enie konstruowania obrazu ucznia niepe³nosprawnego w toku inter-
akcji zachodz¹cych w klasie. Istotne jest tu tworzenie mechanizmów opartych
na relacjach, w których zostaj¹ zakreœlone obszary normy wychowawczej
i nurty powszechnych oddzia³ywañ edukacyjnych. Dzia³ania wychowawcze
s¹ ukierunkowane na w³¹czanie poprzez normalizowanie sytuacji szkolnej
(Gajdzica 2010).
Przyjêcie wybranej koncepcji niepe³nosprawnoœci (a co za tym idzie definio-

wania ucznia niepe³nosprawnego) mo¿e byæ jednym z punktów wyjœcia tworze-
nia szerszej konceptualizacji dydaktyki specjalnej, w tym tak¿e integracyjnej. Na-
le¿y jednak pamiêtaæ, ¿e musi ona byæ spójna, zatem osadzona w jednym
paradygmacie. Odejœcie od medycznego modelu niepe³nosprawnoœci (w moim
przekonaniu nieprzydatnego w rozpatrywaniu procesów kszta³cenia integracyj-
nego) pozostawia wolny obszar w budowaniu koncepcji wspó³czesnej dydaktyki
specjalnej, zw³aszcza integracyjnej. Przypomnijmy, ¿e wiêkszoœæ dorobku dydaktyki
specjalnej traktowanego jako zespó³ praw, twierdzeñ i zaleceñ, zosta³a opracowa-
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na jeszcze w latach szeœædziesi¹tych, siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku, zatem wykazuje œcis³y zwi¹zek z indywidualnym, medycz-
no-psychologicznym postrzeganiem uczniów niepe³nosprawnych. Postrzeganie
ucznia w kategoriach integracyjno-spo³ecznych wymaga przedefiniowania wielu
uznanych do dnia dzisiejszego za³o¿eñ. W procesie tym trzeba jednak zachowaæ
ostro¿noœæ, wszak istnieje grupa celów i zasad opartych na prawid³ach niezmien-
nie aktualnych lub utylitarnie sta³ych. Przyk³adem mog¹ byæ cele kszta³cenia ucz-
niów niepe³nosprawnych rozpatrywane w kontekœcie nabywania konkretnych
umiejêtnoœci i sprawnoœci. Wszak szko³a (jaka by nie by³a i w jakim otoczeniu by
nie funkcjonowa³a) powinna przygotowywaæ go do mo¿liwie jak najlepszego ra-
dzenia sobie w ¿yciu. Kwesti¹ innego poziomu dyskusji jest problem definiowa-
nia zaradnoœci oraz konkretnych umiejêtnoœci przydatnych poza murami pla-
cówki. W tym zakresie zapewne nale¿y mówiæ nie tylko o redefiniowaniu celów,
ale tak¿e weryfikacji ich taksonomii. Nastêpstwem takiej analizy jest ustalenie œrod-
ków do realizacji celów. W tym miejscu znowu pojawia siê sprzecznoœæ aktualnych
ujêæ z podejœciem typowym dla modelu medycznego. Zapewne – szczególnie
w procesach socjalizacji typowej w warunkach klasy integracyjnej – istotne jest
traktowanie rehabilitacji jako jednego z wielu czynników s³u¿¹cych optymalizacji
edukacji, nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e stanowi ona konieczny element ka¿dego
kszta³cenia specjalnego, ale pe³ni wobec niego funkcjê s³u¿ebn¹. Nastêpstwem
takiego podejœcia jest podkreœlanie specjalnej realizacji potrzeb edukacyjnych,
a nie, tak jak w przypadku wielu opracowañ, akcentowanie wyj¹tkowoœci samych
potrzeb uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ (por. Kosakowski 2003).

Wyartyku³owana wczeœniej pewna odrêbnoœæ dydaktyki integracyjnej na
p³aszczyŸnie technologicznej nie dyskwalifikuje czerpania z teorii pomijanych
w dydaktyce. Oczywiœcie w przypadku kszta³cenia integracyjnego teorie takie
powinny sprzyjaæ wyjaœnianiu rzeczywistoœci i budowaniu koncepcji swoistych
dla procesów integracji edukacyjnej. Zapewne szczególnie przydatne bêd¹ tu teo-
rie integracji spo³ecznej powszechnie przywo³ywane w opisie sytuacji spo³ecznej
osób niepe³nosprawnych. Jednak, osadzaj¹c procesy edukacyjne w technologii
kszta³cenia, warto zwróciæ uwagê tak¿e na inne koncepcje. Wyjaœniaj¹c i projektuj¹c
proces kszta³cenia integracyjnego, warto odwo³aæ siê do propozycji Aleksandra
Hulka (1973), rozpatruj¹cej sytuacjê cz³owieka niepe³nosprawnego w aspekcie
wspólnych i swoistych potrzeb. Przydatna, a jednoczeœnie szersza ontologicznie
jest koncepcja indywidualnoœci jako istotnego mechanizmu ¿yciowego, spe³nia-
j¹cego wa¿ne funkcje w ¿yciu spo³eczeñstwa i jednostek, opracowana przez Jana
Szczepañskiego (1988). Zdaniem cytowanego autora ka¿dy cz³owiek ma zespo³y
okreœlonych cech, dzielonych na:
– cechy wspólne wszystkim ludziom lub wspólne wiêkszym lub mniejszym

zbiorowoœciom;
– cechy podobne u wielu osób,
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– cechy charakterystyczne tylko dla jednej osoby – stanowi¹ce podstawê jej
indywidualnoœci (Szczepañski 1988, s. 7).
Wa¿ne dla zrozumienia tego podejœcia jest rozró¿nienie miêdzy indywidual-

noœci¹ a indywiduum, jednostk¹, osobowoœci¹ a osob¹. Indywidualnoœæ stanowi
zespó³ cech w³aœciwych tylko jednej jednostce, nie jest zatem osobowoœci¹, ale
sk³adnikiem tej osobowoœci, która ponadto sk³ada siê te¿ z cech spo³ecznych
wspólnych i podobnych u wielu osób. Jest zatem tworem swoistym, który mimo
tego, ¿e w pewnym zakresie jest przez spo³eczeñstwo tworzony i na spo³eczeñ-
stwo oddzia³uje, to nie zatraca swej odrêbnoœci (Szczepañski 1988, s. 7). W ka¿-
dym wymiarze istnienia – fizycznym, biologicznym, psychicznym, spo³ecznym
i kulturowym – jednostka ma cechy i w³asnoœci swoiste, typowe tylko dla niej
(Szczepañski 1988, s. 16). Warto podkreœliæ, i¿, omawiaj¹c tê koncepcjê, autor przy-
jmuje stanowisko realizmu z uwzglêdnieniem wspó³czynnika humanistycznego,
który pozwala stwierdziæ, ¿e: „istnienie ludzi jest takie, jakie jest przez nich
doœwiadczane” (Szczepañski 1988, s. 22), co koresponduje z za³o¿eniami spo³ecz-
nego modelu niepe³nosprawnoœci.

Ju¿ wstêpna analiza przytoczonej koncepcji pozwala uporz¹dkowaæ procesy
integracji edukacyjnej na kilku p³aszczyznach, sprzyja tak¿e wyjaœnianiu sytuacji
trudnych, ponadto pozwala na stworzenie taksonomii celów omawianej formy
kszta³cenia.

Konkluzje koñcowe

Kszta³cenie integracyjne jest jedn¹ z form edukacji specjalnej. W perspektywie
praktyki szkolnej cechuje je pewna specyfika warunkowana form¹ organizacyjn¹,
czêsto tak¿e przestrzeni¹, w której odbywaj¹ siê dzia³ania. Nie stanowi jednak od-
rêbnego systemu kszta³cenia, którego podstawa mo¿e wynikaæ z odmiennego
podmiotu czy przedmiotu dzia³añ. Trudno tak¿e mówiæ o to¿samoœci dydaktyki
integracyjnej jako subdyscypliny dydaktyki specjalnej. Wszak jej swoistoœæ jest
ograniczona i wynika jedynie ze swoistej technologii kszta³cenia, warunkowanej
okolicznoœciami dzia³ania, w którym zachodz¹ procesy nauczania i uczenia siê.

Inn¹ kwesti¹ jest potrzeba poszukiwania teoretycznych podstaw dydaktyki
integracyjnej, nie ulega bowiem w¹tpliwoœci, ¿e dotychczasowe koncepcje w znacz-
nej mierze uleg³y dewaluacji. Dezaktualizacja ta nie wynika wy³¹cznie ze zmian
organizacyjnych ukierunkowanych na inkluzjê i integracjê, ale tak¿e z oczekiwañ
spo³ecznych wobec instytucji szko³y oraz rozwoju samej nauki, zw³aszcza z prze-
mian w zakresie koncepcyjnego postrzegania ucznia niepe³nosprawnego, niesio-
nego na fali ogólnych przeobra¿eñ postaw wobec osób niepe³nosprawnych.
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Zdzis³awa Janiszewska-Nieœcioruk

Problematyczna dostêpnoœæ systemu edukacji
dla osób z niepe³nosprawnoœci¹

Przemiany w edukacyjnych preferencjach osób z niepe³nosprawnoœci¹

Na wyraŸny wzrost zainteresowania w³¹czaj¹cymi formami kszta³cenia osób
z niepe³nosprawnoœci¹ wskazuj¹ ostatnie dane statyczne, które ujawniaj¹, ¿e
w klasach ogólnodostêpnych w szkole podstawowej w roku szkolnym 2007/2008
uczy³o siê 27 392 uczniów ze specjalnymi potrzebami, zaœ w klasach integracyj-
nych znacznie mniej, bo 11 084 (GUS, Oœwiata i wychowanie w roku szkolnym
2007/2008). Tak wiêc po raz pierwszy, w porównaniu do roku szkolnego 2006/2007
i poprzednich, odnotowano spadek liczby uczniów w tej drugiej, dotychczas naj-
czêœciej upowszechnianej w naszym kraju prointegracyjnej formie. Mo¿na zatem
wnosiæ, ¿e zosta³ zapocz¹tkowany trend optuj¹cy na rzecz w³¹czania czy – jak to
siê u nas tak¿e okreœla – zindywidualizowanego nauczania osób z niepe³nospraw-
noœci¹ w ogólnodostêpnym systemie edukacji (por. Firkowska-Mankiewicz,
Szumski 2008). Dlatego te¿ klasy/oddzia³y integracyjne stan¹ siê niebawem jedn¹
z proponowanych, a nie jak dotychczas wiod¹cych form takiego kszta³cenia.

Niebagatelne znaczenie dla tej zmiany czy mo¿e przemiany w edukacyjnych
preferencjach bêdzie mieæ fakt, ¿e tworzenie i funkcjonowanie klas/grup integra-
cyjnych jest regulowane doœæ restrykcyjnymi i dlatego dla wielu placówek oœwia-
towych ci¹gle trudnymi do zrealizowania ministerialnymi zarz¹dzeniami. Nie
mniej istotne jest tak¿e to, ¿e preferowanie tylko takich organizacyjnych roz-
wi¹zañ w integracji edukacyjnej dzieci i m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœci¹ nieste-
ty mo¿e kojarzyæ siê z ich swoist¹ w nich segregacj¹. Nawet okreœlanie oddzia³u
integracyjnym niepotrzebnie akcentuje obecnoœæ w nim uczniów z niepe³nospraw-
noœci¹, spo³ecznie i edukacyjnie ich naznaczaj¹c. Dlatego te¿ wyraŸne odró¿nia-
nie tej opcji kszta³cenia zarówno od specjalnego, jak i w³¹czaj¹cego, ostatnio przez
tych uczniów bardziej po¿¹danego, zasadniczo weryfikuje jego dotychczasow¹
pozycjê – z dominuj¹cego na edukacyjnym rynku czyni jednym z proponowa-
nych w jego ramach organizacyjno-programowych rozwi¹zañ.



Niekorzystne zjawiska utrudniaj¹ce integracjê w przestrzeni
ogólnodostêpnego szkolnictwa

Maj¹c na uwadze wskazane i zwi¹zane z upowszechnianiem w³¹czania tren-
dy przy odnotowanym wyraŸnym spadku zainteresowania integracyjnymi for-
mami edukacji, za konieczne nale¿y uznaæ ukazanie tych s³aboœci czy niekorzyst-
nych zjawisk w przestrzeni wspó³czesnego ogólnodostêpnego szkolnictwa, które
mog¹ je utrudniaæ i tym samym tworzyæ dla w³¹czania niekorzystny klimat. Owe
niekorzystne zjawiska w przestrzeni systemu edukacji stanowi¹, niestety, nazbyt
czêste praktyki spo³ecznej segregacji uczniów, silnie skorelowane ze statusem
spo³eczno-ekonomicznym (SES), kulturowym czy socjoekonomicznym ich ro-
dzin pochodzenia (por. Murawska 2004, 2006; Dolata 2002, 2008). Uruchamiaj¹
i pog³êbiaj¹ spo³eczn¹ stratyfikacjê dzieci ju¿ na progu edukacji (pocz¹wszy od
przedszkolnej), a tak¿e w czasie trwania poszczególnych jej etapów. Wielu ucz-
niom, w tym równie¿ ze specjalnymi potrzebami czy dotkniêtych niepe³nospraw-
noœci¹, mog¹ utrudniaæ, a niekiedy nawet uniemo¿liwiaæ realizacjê edukacyjnych
szans. Stosowanie segregacyjnych praktyk w systemie edukacji jest zatem zaprze-
czeniem postulatów i dzia³añ na rzecz ich wyrównywania.

Nierównoœci w dostêpie i przebiegu edukacji w swoisty i zarazem niekorzyst-
ny sposób, jak podkreœla Barbara Murawska (2004, 2006), kreuj¹ „karierê” szkoln¹
i ¿yciow¹ naznaczonych niskim SES dzieci. Jako te szczególnie nara¿one na nie-
powodzenia edukacyjne i nierzadko dotkniête tak¿e spo³eczn¹ i terytorialn¹ izo-
lacj¹ (np. dzieci z blokowisk miejskich i wsi), ¿yj¹c, z przyczyn losowych, w trud-
nych ekonomicznie i kulturowo warunkach, nie otrzymuj¹ nale¿nego wsparcia
zarówno ze strony systemu edukacji, jak i pomocy spo³ecznej. Bez tego wsparcia
czy te¿ jego niewystarczaj¹cego zakresu szanse na wyrównanie œrodowiskowo
„dziedziczonych” deficytów dla ci¹gle zbyt du¿ej liczby uczniów mog¹ okazaæ siê
powa¿nie ograniczone. Jest to, niestety, wysoce realne zagro¿enie, poniewa¿
w Polsce, znacznie czêœciej ni¿ w innych krajach, o wspó³czesnych wyborach edu-
kacyjnych uczniów oraz ich konsekwencjach decyduj¹ nie ich umiejêtnoœci czy
specjalne potrzeby, ale status ekonomiczno-spo³eczny (SES) rodzin pochodzenia.
Tylko w dwóch krajach OECD (Organisation for Economic Cooperation and De-
velopment), na Wêgrzech i we W³oszech, owe wybory s¹ nim warunkowane
w wiêkszym ni¿ u nas stopniu (Mateju i in. 2007). Wp³ywa na to wiele czynników,
ale w szczególnoœci s¹ nimi: ograniczona dostêpnoœæ edukacji przedszkolnej,
niedostateczne przeciwdzia³anie sygnalizowanym ju¿ praktykom segregacji
spo³ecznej w szko³ach i niedocenianie edukacji jako narzêdzia prorozwojowej po-
lityki pañstwa i regionu (por. Œliwerski 2008). Odnosz¹c siê do tego ostatniego
czynnika, wypada zgodziæ siê z krytycznym w tej kwestii pogl¹dem publicysty
i dziennikarza Jacka ¯akowskiego (2009), który wskazuje m.in. na przewa¿aj¹c¹
doraŸnoœæ, a nie konieczn¹ d³ugofalowoœæ dzia³añ na rzecz publicznej edukacji,
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ci¹gle zbyt czêste postrzeganie jej w kategoriach kosztów spo³ecznych czy zwiê-
kszaj¹cych wydatki zamiast spo³ecznych inwestycji, jak te¿ przesadne pod-
porz¹dkowanie publicznej edukacji hierarchii partyjnej lub zale¿nej od niej pañ-
stwowej biurokracji, co czyni j¹ w niewystarczaj¹cym stopniu kontrolowan¹
przez tych, którzy z niej korzystaj¹. Maj¹c jednak na uwadze wszystkie wskazane
czynniki, nale¿y podkreœliæ silne i wzajemne zwi¹zki miêdzy nimi, które nie tylko
podtrzymuj¹, ale tak¿e pog³êbiaj¹ nierównoœci miêdzy dzieæmi, a w systemie
edukacji w swoisty sposób je legitymizuj¹ (por. Szkudlarek 2007), czyni¹c jego
przestrzeñ w niezadowalaj¹cym stopniu prointegracyjn¹ dla osób z niepe³no-
sprawnoœci¹.

S³aboœci edukacji przedszkolnej

Edukacja przedszkolna odgrywa kluczow¹ rolê w procesie wyrównywania
szans oraz uzupe³niania niedoborów, braków czy deficytów w zakresie kapita³u
spo³eczno-kulturowego, wiedzy i umiejêtnoœci wyniesionych ze œrodowiska ro-
dzinnego. Ma zatem niebagatelne znaczenie dla dzieci z grupy edukacyjnego ry-
zyka, w tym dotkniêtych niepe³nosprawnoœci¹ czy o specjalnych potrzebach.
Choæ na jej znaczenie i kompensacyjne oraz terapeutyczne walory wskazywano
we wszystkich projektach reformy systemu edukacji w ostatnim pó³wieczu, to
jednak, jak podkreœla Czes³aw Kupisiewicz (2006), by³y one niedoceniane i baga-
telizowane zarówno przez decydentów, jak i polityków.

Edukacja przedszkolna, zw³aszcza wczesna, a wiêc podejmowana ju¿ w wie-
ku 3 lat, ale tak¿e rodzinna i ¿³obkowa, jest niestety sukcesywnie spychana na
drugi plan w socjalizacyjnej polityce pañstwa (Szlendak 2003; Tarkowska 2008).
Potwierdza to analiza danych statystycznych oraz publikacji (por. m.in. Ogrodziñ-
ska 2004; Murawska 2004, 2006; Szlendak 2006), które ukazuj¹ opiekê instytucjo-
naln¹ nad ma³ym dzieckiem w Polsce jako dziedzinê mocno zaniedban¹. Owo za-
niedbanie przejawia siê przede wszystkim w bardzo ograniczonym do niej
dostêpie w skali ca³ego kraju, nierównej dystrybucji tego dostêpu na wsi i w mieœcie
oraz znacz¹cych ró¿nicach w obrêbie tych kategorii.

Aktualnie w Polsce wychowaniem przedszkolnym objêtych jest niewiele
ponad 53% czterolatków i 64% piêciolatków. To jedne z najni¿szych wskaŸników
upowszechnienia tej formy edukacji w OECD i UE. Wprawdzie w ci¹gu ostatnie-
go 2009 roku, zarówno na wsi, jak i w mieœcie podnios³a siê o oko³o 5% liczba dzie-
ci korzystaj¹cych z tej edukacji i powsta³o ponad 600 nowych ma³ych jej form oraz
oko³o 300 tradycyjnych, jednak w porównaniu z danymi innych krajów, w któ-
rych a¿ 90 do 100% dzieci jest objêtych t¹ edukacj¹, nasze w tym wzglêdzie postê-
py nie wydaj¹ siê byæ zadowalaj¹ce. Tak te¿, niestety, oceniaj¹ je rodzice, którzy
poza ci¹gle zbyt ubog¹ ofert¹ przedszkoli wskazywali tak¿e na trudny dostêp do
tych ju¿ funkcjonuj¹cych, wysokie za nie op³aty i czesne (zarówno w publicz-
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nych, jak i prywatnych przedszkolach), chroniczne niedoinwestowanie i ubogie
wyposa¿enie tych publicznych oraz ich ograniczon¹ czasowo dostêpnoœæ
(http://www.wprost.pl/ar/157153/Rodzice-o-polskich-przedszkolach/2009). Tym-
czasem zalecenia zawarte w Strategii Lizboñskiej jednoznacznie obliguj¹ nas do
szybkich i skutecznych dzia³añ na rzecz upowszechnienia przedszkolnej eduka-
cji. Zalecono w niej, aby kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej do roku 2010 objê³y
instytucjonaln¹ opiek¹ przynajmniej 33% dzieci do 3 roku ¿ycia oraz 90% dzieci
w wieku od 3 lat do momentu rozpoczêcia przez nie obowi¹zku szkolnego.
Bêdzie to dla Polski bardzo trudne do spe³nienia zadanie, zw³aszcza w aktualnych
materialnych, finansowych i spo³ecznych realiach. Jednak¿e zwiêkszenie opieki
instytucjonalnej nad ma³ymi dzieæmi stanowi nie tylko warunek wyrównywania
ich szans edukacyjnych, ale, bêd¹c podstawowym narzêdziem polityki rodzinnej,
zmierza ponadto do u³atwienia rodzicom/opiekunom ³¹czenia obowi¹zków ro-
dzinnych i zawodowych. Uznawane jest za warunek poprawy sytuacji kobiet na
rynku pracy, wzrostu ich zatrudnienia, mo¿e te¿ przyczyniæ siê do wzrostu dziet-
noœci (Kotowska, Grabowska 2007). Wskazane walory edukacji przedszkolnej co-
raz czêœciej s¹ dostrzegane przez w³adze gminne, samorz¹dowe i stowarzyszenia
rodziców, które, pozyskuj¹c z du¿¹ skutecznoœci¹ unijne œrodki w programie ope-
racyjnym Kapita³ Ludzki, stymuluj¹ tworzenie coraz wiêkszej liczby punktów
i oddzia³ów przedszkolnych (http://www.gazetaprawna.pl/drukowanie 376489,
2009).

Dobrej jakoœci i odpowiednio wczeœnie, a tak¿e finansowo dostêpne us³ugi
opiekuñcze i edukacyjne s¹ bez w¹tpienia skutecznym sposobem na zmniejsze-
nie sygnalizowanych ju¿ nierównoœci miêdzy dzieæmi. Ich niebagatelne znacze-
nie podkreœla w interpretacji wyników swoich badañ Barbara Murawska (2004,
2006). Badania te wykaza³y, ¿e wbrew za³o¿eniom wyrównywania szans eduka-
cyjnych zreformowany system oœwiaty ci¹gle dzia³a na rzecz podtrzymywania
dotychczasowych nierównoœci i spo³ecznych zró¿nicowañ. Ju¿ sam fakt uczêsz-
czania dzieci do przedszkola od 3 b¹dŸ 4 roku ¿ycia stanowi³ jedno z istotnych
kryteriów ich przydzia³u do okreœlonej grupy/klasy szkolnej. Tak wiêc d³ugoœæ
edukacji przedszkolnej wi¹zano z wy¿szym poziomem umiejêtnoœci szkolnych
dzieci oraz statusem spo³eczno-ekonomicznym ich rodzin. Jakoœæ oferowanego
im kszta³cenia w danej formie edukacyjnej – przedszkolnej, a nastêpnie szkolnej –
w znacznym stopniu by³a zale¿na od ich istotnych spo³ecznie charakterystyk, np.
miejsca zamieszkania, wykszta³cenia i statusu materialnego rodziców, ich zaanga-
¿owania i gotowoœci do wspierania dziecka w procesie kszta³cenia i, jeœli to ko-
nieczne b¹dŸ wskazane, tak¿e rehabilitacji. Tak wiêc dzieci nieobjête przed-
szkoln¹ edukacj¹ lub w³¹czone w ni¹ zbyt póŸno, pochodz¹ce z rodzin o niskim
spo³eczno-kulturowym kapitale i dotkniête niepe³nosprawnoœci¹ nierzadko nie
otrzymuj¹ szansy na wczesne uzupe³nienie braków poprzez stymulacjê, diagno-
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zê i korektê ewentualnych deficytów, wad oraz innych nieprawid³owoœci utrud-
niaj¹cych póŸniej naukê i kontakty z rówieœnikami (Tarkowska 2008). Taka sytu-
acja generuje potrzebê wprowadzenia zasadniczych i systemowych rozwi¹zañ
w zakresie edukacji dzieci w Polsce, które poza przedszkoln¹ i rodzinn¹ edukacj¹
powinny tak¿e obj¹æ dzieci w wieku ¿³obkowym. Przy czym owe rozwi¹zania po-
winny uczyniæ j¹ bardziej dostêpn¹ i zró¿nicowan¹, zarówno organizacyjnie, jak
i programowo, skutecznie przerywaj¹c kulturow¹, spo³eczn¹ i ekonomiczn¹
deprywacjê naznaczonych niskim SES dzieci.

Segregacyjne praktyki w przestrzeni ogólnodostêpnej edukacji

Sukces edukacyjny i ¿yciowy wielu dzieci w Polsce jest w znacznym stopniu,
jak pisze Pierre Bourdieu (Bourdieu, Passeron 1990), efektem pracy odziedziczo-
nego przez nie kapita³u kulturowego. Jest zatem silnie skorelowany ze statusem
spo³eczno-ekonomicznym czy socjokulturowym ich rodziny pochodzenia. Przy
czym czynnik statusu spo³eczno-ekonomicznego dzia³a tym silniej, im wczeœniej
dokonujemy oceny dziecka. Tak wiêc kluczow¹ kwesti¹ w procedurze i kryte-
riach rekrutacji powinno byæ maksymalne opóŸnienie progu selekcji, aby
pocz¹tkowe ró¿nice indywidualne, wynikaj¹ce ze statusu spo³ecznego dzieci
/uczniów by³y po czêœci niwelowane przez efekty ich uczenia siê i rozwoju, jak rów-
nie¿ w³asnej pracy i zdolnoœci. Tymczasem w Polsce reforma obni¿y³a pierwszy
próg selekcji egzaminacyjnej o dwa lata, co nieuchronnie zwiêksza/wzmacnia si³ê
dziedziczenia spo³ecznego statusu (Szkudlarek 2007). To on uruchamia i nasila se-
gregacyjne praktyki w przestrzeni ogólnodostêpnego systemu edukacji, zarówno
miêdzy-, jak i wewn¹trzszkolne (miêdzyoddzia³owe).

Aktualnie przy braku rejonizacji szkolnictwa rodzice, ale tak¿e coraz czêœciej
uczniowie stali siê aktywnymi wyborcami szkó³ i poprzez stosowane w tych wy-
borach kryteria tworz¹ ich szczególn¹ przestrzenn¹ parcelacjê. Owa przestrzenna
parcelacja szkó³ jest wywo³ywana przez coraz wyraŸniej zauwa¿an¹ praktykê
ucieczki elit z miejsc zaniedbanych i wyboru dla dziecka takiej szko³y, która poza
tym, ¿e uzyskuje wysokie wyniki w rankingach, bêdzie dla niego w ocenie rodzi-
ców œrodowiskiem spo³ecznie „adekwatnym”. Ostatnio zjawisko to jest wzmac-
niane przez tworzenie siê w miastach i na przedmieœciach elitarnych dzielnic
mieszkaniowych. Poszukuj¹c rozwi¹zania dla wskazanego problemu, nie wydaje
siê, by by³ nim powrót do rejonizacji. Dokona³a siê bowiem i to w znacznym stop-
niu separacja przestrzeni zamieszkiwania elit spo³ecznych. Mo¿na jednak podej-
mowaæ dzia³ania na rzecz celowego ró¿nicowania populacji szkó³ poprzez admi-
nistracyjn¹ ingerencjê w proces dokonywania ich wyboru (Szkudlarek 2007).
Mimo ¿e takie dzia³ania bêd¹ bez w¹tpienia trudne do przeprowadzenia i zaakce-
ptowania, warto je podejmowaæ w celu ograniczania spo³ecznego rozwarstwienia
aktualnie pozornie egalitarnego systemu edukacyjnego.
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Równie istotn¹ kwesti¹ jest koniecznoœæ zmiany zasad tworzenia rankingów
szkó³ (miêdzy- i wewn¹trzszkolnych). Te stosowane obecnie nie informuj¹ o rze-
czywistej jakoœci pracy szko³y, lecz przede wszystkim segreguj¹ uczniów (Szkud-
larek 2007). S¹ tak¿e wysoce nieadekwatne i nieskuteczne w motywowaniu
nauczycieli do pracy. Sprawiaj¹, ¿e wychowanie, opieka czy sytuacja spo³eczno-
-rodzinna uczniów, ich emocjonalne, intelektualne, ale tak¿e specjalne potrzeby
mog¹ mieæ drugorzêdne znaczenie (por. Macha³ek 2009). W wyniku ich stosowa-
nia „usprawniany” jest przede wszystkim proces rekrutacji, a nie proces kszta³ce-
nia. Jednak to w³aœnie takie „usprawnienie” rekrutacji decyduje o sukcesie szko³y.
Wysi³ek nauczycieli w pracy z uczniami z niekorzystnych œrodowisk, maj¹cych
trudnoœci w uczeniu siê czy dotkniêtych niepe³nosprawnoœci¹ pozostaje nieza-
uwa¿ony i nie przek³ada siê na notowania szko³y. Uczniowie ci – jako najczêœciej
zani¿aj¹cy œrednie wyników nauczania i wymagaj¹cy opracowania indywidual-
nych dydaktyczno-rehabilitacyjnych programów, specyficznych metod pracy
i doskonale kompetencyjnie przygotowanych nauczycieli, jak równie¿ innych
specjalistów – mog¹ byæ w wyniku selekcyjnych zabiegów niekiedy ju¿ na etapie
rekrutacji wykluczani. Ograniczaj¹ przecie¿ mo¿liwoœci konkurowania klasy/
szko³y w olimpiadach, konkursach czy projektach, aktualnie w znacznym stopniu
wyznaczaj¹ce jej atrakcyjnoœæ i konkurencyjnoœæ na rynku edukacyjnym.
Wzglêdnie wysoki poziom wyników uzyskiwanych przez klasê/szko³ê zapewnia
jej dobr¹ ocenê ze strony w³adz kuratoryjnych i samorz¹dowych, czyni j¹ te¿ atrak-
cyjn¹ dla rodziców zaanga¿owanych w edukacyjn¹ karierê dziecka. Niskie wyni-
ki obliguj¹ do dzia³añ naprawczych i wyjaœnieñ, co dla wielu placówek i ich na-
uczycieli bywa upokarzaj¹ce. Dlatego te¿, jak podkreœla Krystyna Starczewska
(za: Winnicka 2009), szko³ami najlepszymi w naszym systemie edukacji okazuj¹
siê te, które nie przyjmuj¹ uczniów ze wskazaniami poradni psychologiczno-
-pedagogicznych, dotkniêtych chorob¹ czy niepe³nosprawnoœci¹, z domów dziecka,
uchodŸców, wymagaj¹cych wychowawczego wsparcia, a wiêc wszystkich
mog¹cych sprawiaæ problemy.

Propozycj¹ rozwi¹zania wskazanego problemu mo¿e byæ uwzglêdnienie
w ocenie pracy szkó³ nie wyników egzaminu koñcowego, a tzw. wartoœci dodanej
(edukacyjna wartoœæ dodana), mierzonej przyrostem osi¹gniêæ uczniów – ró¿nic¹
pomiêdzy wynikami na wejœciu, które by³y podstaw¹ jego przyjêcia do szko³y,
i na wyjœciu, po kilku latach kszta³cenia (Szkudlarek 2007; Dolata 2006). Zatem,
jeœli ju¿ musimy wprowadzaæ rankingi, powinniœmy mieæ na uwadze to, aby ko-
niecznie uwzglêdnia³y one jakoœæ pracy nauczycieli i szko³y, a nie gloryfikowa³y
wyników egzaminów nierzadko silnie warunkowanych kapita³em kulturowym
uczniów. Dotychczasowe w tym wzglêdzie podejœcie nazbyt czêsto uruchamia
uprzywilejowane i ograniczone w dostêpie dla „gorszych” œcie¿ki kszta³cenia.

Miêdzyszkolne segregacyjne praktyki s¹ przenoszone w przestrzeñ organiza-
cyjn¹ szkó³ i przejawiaj¹ siê w lokowaniu uczniów w oddzia³ach/klasach o po-
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dobnym sk³adzie spo³ecznym. Ju¿ oferta edukacyjna danej placówki bywa tak
formu³owana, aby zachêciæ uczniów dobrze rokuj¹cych, a zniechêciæ maj¹cych
problemy w nauce. Tymczasem jakoœæ edukacji poza organizacyjno-programow¹
ofert¹, warunkami materialnymi i kwalifikacjami nauczycieli w nie mniejszym
stopniu jest warunkowana odpowiednim sk³adem spo³ecznym zespo³u klasowe-
go (Murawska 2004, 2006). Jeœli jest on zró¿nicowany, to stwarzane s¹ w przestrze-
ni szkolnej kompensacyjne warunki dla rozwoju kulturowego i umiejêtnoœci
dzieci/uczniów wywodz¹cych siê z rodzin o niskich w tym zakresie mo¿liwoœ-
ciach. Tak wiêc w przypadku segregacyjnych dzia³añ na rzecz „wyrównywania”
owego sk³adu spo³ecznego, zarówno „w dó³”, jak i „w górê”, dochodzi do swoistej
kumulacji w okreœlonej jednostce organizacyjnej szko³y spo³ecznie naznaczo-
nych b¹dŸ wyró¿nionych uczniów. Konsekwencj¹ owego „wyrównania” w obrê-
bie danego oddzia³u jest wewn¹trzszkolne, ze wzglêdu na SES, posegregowanie
uczniów, którym w zale¿noœci od „zasobów” w tym zakresie s¹ oferowane od-
mienne jakoœciowo us³ugi edukacyjne.

Podzia³ uczniów na oddzia³y klasowe kszta³tuje w nich okreœlone warunki
nauczania (z kontrolowanym przydzia³em nauczycieli w³¹cznie) i w konsekwen-
cji korzystn¹ b¹dŸ nie psychologiczn¹ dla nich atmosferê. Kwestie podzia³u, a ra-
czej przydzia³u uczniów do okreœlonych klas, bardzo cynicznie skomentowa³
jeden z dyrektorów szko³y: „nie robimy w szkole gett, ale samo ¿ycie dzieli dzieci
– tzn. istniej¹ klasy jêzykowe, w których rodzice dop³acaj¹ za naukê jêzyka, infor-
matyczne, w których rodzice musz¹ zg³osiæ chêæ zapisania dziecka na informaty-
kê, oraz klasa c – dla dzieci, których rodzice nie interesuj¹ siê zbytnio tym, co siê
dzieje z dzieckiem” (Murawska 2004, s. 32). Tak oto „samo ¿ycie”, a dok³adniej SES
pochodzenia rodziny ucznia wyznacza jego umiejêtnoœci na progu szko³y i wa-
runki oraz efekty uczenia siê w klasie/szkole. Si³a zwi¹zku pomiêdzy nimi wyraŸ-
nie zwiêksza siê ju¿ w pierwszych trzech latach nauki szkolnej. Szko³a bowiem
w prowadzonej dzia³alnoœci edukacyjnej wykorzystuje przede wszystkim zaplecze
kulturowe rodziny ucznia. Dzieci pozbawione bezpoœredniego i sta³ego wsparcia
rodziny na ogó³ nie radz¹ sobie z zadaniami szkolnymi, a zatem w ich przypadku
szko³a, niestety, nie wywi¹zuje siê z funkcji kompensacyjnej i terapeutycznej. Jeœli
do tego dodamy nadal preferowan¹ w niej pracê równym frontem, mimo zaleca-
nej indywidualizacji nauczania, nieadekwatnoœæ wymagañ programowych (nie-
uwzglêdniaj¹cych wysoce zró¿nicowanych umiejêtnoœci uczniów, np. w zakresie
czytania, pisania, matematycznych), jak te¿ ograniczon¹ ofertê specjalistycznego
wsparcia dla pewnej grupy uczniów, to wspó³czesna polska szko³a niekoniecznie
jawi siê jako miejsce, w którym stosunkowo ³atwo i obficie mo¿na czerpaæ bodŸce
niezbêdne dla rozwoju (Murawska 2004). Koncentracja na uczniach o przeciêt-
nych mo¿liwoœciach przy jednoczesnym zaniedbywaniu dobrych, bo sami sobie
poradz¹, i s³abych, którym ma³y kulturowy kapita³ i tak nie pozwoli na osi¹gniê-
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cia, sprawia, ¿e stratyfikacje i podzia³y czynione w jej obrêbie pog³êbiaj¹ siê (Szku-
dlarek 2007).

Inn¹, nie mniej bulwersuj¹c¹ kwesti¹ jest programotwórczy wymiar stosowa-
nych testów w szko³ach, a w szczególnoœci w gimnazjach (uruchamiany przez
system egzaminów zewnêtrznych). Koncentruj¹ siê one przede wszystkim na
kszta³ceniu umiejêtnoœci ich rozwi¹zywania, a nie na zagadnieniach zawartych
w podstawie programowej, która przecie¿ ma rangê rozporz¹dzenia. W gimnaz-
jach, które w za³o¿eniach reformy mia³y staæ siê egalitaryzuj¹cym ogniwem syste-
mu edukacji, szczególnie uwidaczniaj¹ siê i nawarstwiaj¹ problemy wychowaw-
cze generowane przez anonimowe skupiska m³odzie¿y w trudnym wieku rozwo-
jowym (Tarkowska 2008). Wyniki badañ procesu segregacji uczniów ze wzglêdu
na SES rodziny na poziomie gimnazjum wykaza³y, ¿e ³¹czny „wk³ad” systemu
szkolnego w ów proces mo¿na oszacowaæ na oko³o 50%. Za pozosta³e odpowia-
daj¹ czynniki socjodemograficzne. Zatem system szkolny, niemal w takim samym
stopniu co czynniki makrospo³eczne, odpowiada za to, ¿e nauka w gimnazjalnych
oddzia³ach przebiega w bardzo zró¿nicowanych spo³ecznie warunkach. Przy
czym nasilenie procesów segregacji, zarówno przez procedury rekrutacji, jak
i stosowane metody podzia³u uczniów na oddzia³y, czêœciej odnotowywano
w szko³ach miejskich. Dla porównania w szko³ach wiejskich nierzadko i intencjo-
nalnie stosowano antysegregacyjne procedury (Dolata 2001, 2002; Murawska
2004). Niestety, ze wzglêdu na wskazane cechy ró¿nicuje siê tak¿e szkolnictwo,
pocz¹wszy od ponadgimnazjalnego, po wy¿sze w³¹cznie. Tak wiêc uprawiana
aktualnie prorankingowa i zarazem rynkowa polityka w edukacji ma wp³yw na
pog³êbianie nierównoœci zarówno szans, jak i wyników edukacyjnych, usztywnia
spo³eczne bariery miêdzy uczniami (Murawska 2004; Dolata 2002). Powszechnej
dostêpnoœci kszta³cenia towarzysz¹ procesy komercjalizacji i obni¿enia jego jakoœci,
a typ szko³y, po uczelnie wy¿sze w³¹cznie, coraz czêœciej odzwierciedla pozycje
spo³eczne rodzin pochodzenia uczniów/studentów (Tarkowska 2008).

To, czy wspó³czesna szko³a, stosuj¹c wskazane segregacyjne praktyki, jako in-
stytucja reprezentuj¹ca demokratyczne pañstwo, mo¿e stwarzaæ korzystne wa-
runki do równego traktowania wszystkich uczniów i integrowania czy w³¹czania
w jej spo³ecznoœæ tych o specjalnych potrzebach, jest dla mnie kwesti¹ wysoce
dyskusyjn¹. Konieczne s¹ zatem systemowe dzia³ania naprawcze kompatybilne
z tworzeniem w niej takich warunków i mo¿liwoœci dla ka¿dego ucznia, które,
optymalizuj¹c jego rozwój i kszta³cenie, bêd¹ im przede wszystkim zapobiegaæ.
Jednak w obecnej sytuacji priorytetem jest, z uwagi na eskalacjê destrukcyjnych
w swych skutkach wewn¹trz- i miêdzyszkolnych praktyk segreguj¹cych ucz-
niów, ich jak najszybsze rugowanie, nierzadko wsparte monitorowaniem „przo-
duj¹cych” w ich stosowaniu placówek. Szko³y nastawione na takie praktyki uru-
chamiaj¹ rywalizacjê miêdzy uczniami, poczucie wy¿szoœci i upokarzaj¹ce
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zachowania wobec uczniów o zdegradowanym w wyniku ich stosowania statu-
sie, nie kszta³tuj¹ atmosfery korzystnej dla tolerancji i akceptacji odmiennoœci,
niepe³nosprawnoœci czy specjalnych potrzeb rówieœników, jak te¿ odpowiedzial-
noœci za tworzon¹ z nimi wspólnotê.

Refleksje koñcowe

W sytuacji narastaj¹cego umasowienia edukacji o sukcesie szkolnym i ¿ycio-
wym ucznia/absolwenta nazbyt czêsto decyduje jego spo³eczny kapita³ wyzna-
czany spo³eczno-ekonomicznym, kulturowym statusem rodziny pochodzenia.
To on nierzadko stanowi istotne kryterium dla wprowadzanych przez szko³y
segregacyjnych praktyk, zarówno wewn¹trz, jak i miêdzyszkolnych. Owe praktyki
przy niedostatecznych wyrównuj¹cych edukacyjne szanse dzia³aniach pog³ê-
biaj¹ ju¿ i tak istniej¹ce spo³eczne ró¿nice miêdzy dzieæmi. Tak wiêc nie zdolnoœci,
mo¿liwoœci, umiejêtnoœci, zró¿nicowane potrzeby oraz zaanga¿owanie i praca,
nie wy³¹czaj¹c nauczycielskiej, wyznaczaj¹ edukacyjne drogi tych dzieci, ale na-
zbyt czêsto s¹ nimi w³aœciwoœci œrodowiska ¿ycia i pochodzenia.

System edukacji coraz silniej uczestniczy w reprodukcji lokalnych warunków
¿ycia, zatem poza wskazanymi nierównoœciami mo¿e pog³êbiaæ tak¿e nierównoœci
terytorialne (Dolata 2008). Dlatego te¿ dokonywane w nim zmiany powinny mieæ
na celu modernizowanie i weryfikacjê niekorzystnych i obecnych w jego prze-
strzeni zjawisk i procesów, a wspieranie tych, które pozytywnie go modyfikuj¹.
Tym bardziej, ¿e maj¹ one niebagatelne znaczenie dla skutecznoœci dzia³añ proin-
tegracyjnych i normalizuj¹cych ¿yciow¹ sytuacjê osób z niepe³nosprawnoœci¹.
Uczynienie systemu edukacji skutecznym narzêdziem podtrzymywania spójnoœci
spo³ecznej i w³¹czenie go w struktury lokalnej wspólnoty (Dolata 2008) umo¿liwi
realizacjê d³ugofalowej i ekosystemowo ujêtej strategii skutecznego i satysfakcjo-
nuj¹cego w³¹czania tych osób we wszystkie sfery i poziomy ¿ycia spo³ecznego.
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Problematic accessibility of educational system for persons with disability
(Summary)
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Jolanta RzeŸnicka-Krupa

Kapita³ kulturowy niepe³nosprawnych uczniów
w specjalnych i integracyjnych formach kszta³cenia

a kwestia znaczeñ
konstruuj¹cych spo³eczny dyskurs nierównoœci

Wprowadzenie w problematykê badawcz¹ – kapita³ kulturowy
w kontekœcie wykluczenia spo³ecznego

Pojêcie kapita³u w koncepcjach P. Bourdieu okreœla wszelkiego rodzaju w³as-
noœci czy te¿ zasoby jednostki, które nabywa ona w ci¹gu ¿ycia i które pomimo
swej niejednokrotnie materialnej oprawy maj¹ w istocie charakter symboliczny,
gdy¿ podlegaj¹ spo³ecznej i kulturowej percepcji i ewaluacji, stanowi¹c oznaki
przynale¿noœci jednostki do okreœlonej grupy i wyznaczaj¹c jej pozycjê w przes-
trzeni spo³ecznych relacji. Ostatecznie wiêc sprowadzaj¹ siê one do posiadanego
przez jednostkê kapita³u symbolicznego, oznaczaj¹cego prawomocnoœæ i uzasad-
nienie okreœlonego sposobu ¿ycia (bycie widzialnym, zauwa¿anym) i bêd¹cego
efektem spo³ecznie dziedziczonych (pochodzenie) oraz nabywanych umiejêtnoœci
i sprawnoœci, wœród których mo¿na wyodrêbniæ jego ró¿ne formy i postaci. Poszcze-
gólne elementy ró¿nych typów kapita³u wchodz¹ w zakres habitusu jednostki i s¹
postrzegane jako mniej lub bardziej „uprawomocnione”, czyli w ró¿nym stopniu
zwi¹zane z kultur¹ grup dominuj¹cych i wyznawanym przez nie etosem. Posia-
dany przez jednostkê kapita³ pozwala jej zaistnieæ i zajmowaæ okreœlone pozycje
w obszarach ró¿nych pól spo³ecznych, a w efekcie lokalizuje jednostkê w danym
miejscu struktury spo³ecznej, legitymizuj¹c wa¿noœæ nadanego jej „œwiadectwa
istnienia” (RzeŸnicka-Krupa 2007a, s. 64, a tak¿e Bourdieu, Wacquant 2001; Bourdieu
2005; Bourdieu, Passeron 2006; Ha³as 2001; Jacyno 1993). Pojêcie pola w koncepcjach
P. Bourdieu oznacza pewn¹ konfiguracjê obiektywnie istniej¹cych relacji miêdzy
pozycjami, jakie w danym polu, którego granice s¹ p³ynne, zajmuj¹ jednostki. Jest
to wiêc okreœlony obszar przestrzeni spo³ecznej (rozumianej jako sieæ powi¹zañ
pomiêdzy jednostkami i grupami), wyznaczany przez si³y oddzia³ywania intere-
sów ró¿nych grup spo³ecznych. W przestrzeni tej toczy siê walka o wp³ywy domi-



nuj¹cych wartoœci i treœci, okreœlaj¹ca strukturê i hierarchiê ka¿dego pola obej-
muj¹cego ró¿ne dziedziny ludzkiej dzia³alnoœci, np. pola naukowego, religijnego,
pola sztuki, edukacji, polityki itp. Symboliczna walka o panowanie toczy siê nie
tylko wewn¹trz pola, ale tak¿e miêdzy ró¿nymi polami, z których ka¿de dyspo-
nuje okreœlonym kapita³em symbolicznym (Jacyno 1993). W teorii P. Bourdieu
bardzo istotn¹ rolê odgrywa koncepcja habitusu, stanowi¹cego swoist¹, uwarun-
kowan¹ spo³ecznie i kulturowo strukturê mentaln¹, kszta³tuj¹c¹ sposób myœlenia
i dzia³ania jednostek, która wi¹¿e ich indywidualne struktury znaczeniowe (kon-
strukty o charakterze poznawczym i emocjonalnym) ze struktur¹ organizacji
spo³ecznej, w której hierarchiach funkcjonuj¹. Dlatego te¿ habitus stanowi jeden
z elementów kszta³tuj¹cych kapita³ spo³eczny i kulturowy jednostek oraz odgry-
wa istotn¹ rolê w procesach ich identyfikacji i lokalizacji, a tak¿e mechanizmach
budowania nierównoœci spo³ecznych, ekskluzji i samowykluczania. Pojêcie nie-
równoœci spo³ecznych w najbardziej ogólnym wymiarze oznacza nierówny
dostêp i mo¿liwoœæ korzystania z powszechnie dostêpnych dóbr spo³ecznych i us³ug,
co wi¹¿e siê z procesami dyskryminacji, marginalizacji i wykluczenia spo³ecznego
jednostek b¹dŸ ca³ych grup spo³ecznych. Nierównoœci, determinowane kumulo-
waniem siê cech indywidualnych (np. deficytów fizycznych, poznawczych, emo-
cjonalnych itp.) oraz kapita³u kulturowego rodzin i najbli¿szego œrodowiska jed-
nostek, s¹ nastêpnie wzmacniane przez immanentne cechy systemu edukacji
i instytucji kszta³cenia, zwi¹zane z wewnêtrzn¹ struktur¹ ich organizacji, a tak¿e
praktykami funkcjonowania (por. tak¿e Bernstein 1996). Wed³ug P. Bourdieu
struktura przestrzeni spo³ecznej jest okreœlana przez „wzajemne wykluczenie lub
dystynkcjê sk³adaj¹cych siê na ni¹ pozycji spo³ecznych”, zajmowanych w struk-
turze podzia³u ró¿nych rodzajów kapita³u. Aktorzy spo³eczni funkcjonuj¹cy
w owej przestrzeni, wraz z przypisanymi im atrybutami, znajduj¹ siê w okreœlo-
nym, odrêbnym i charakterystycznym miejscu, podlegaj¹c pewnej spo³ecznej to-
pologii opartej na nierównym podziale w³adzy oraz nierównym roz³o¿eniu ocze-
kiwañ i aspiracji determinowanych przede wszystkim wielkoœci¹ i struktur¹ ich
kapita³u. Wczesne i w miarê trwa³e umiejscowienie w obszarze definiowanym
przez warunki zwi¹zane z danym poziomem w³adzy kreuje okreœlone mo¿liwoœci
doœwiadczania sukcesów i pora¿ek, ucieleœniaj¹c w ten sposób dyspozycje do
mierzenia siê z rzeczywistoœci¹. Tak postrzegany habitus staje siê wiêc „mo¿noœci¹
bycia” jednostki, przekszta³caj¹c siê w d¹¿enie do wytwarzania praktyk dostosowa-
nych do mo¿liwoœci, a aspiracji i oczekiwañ do szans ich zaspokojenia (Bourdieu,
Passeron 2006, s. 192 i 309–311).

Dla Bourdieu pojêcie kapita³u okreœla swoist¹ „energiê spo³eczn¹” przep³ywa-
j¹c¹ i przekszta³can¹ przez si³y reguluj¹ce mechanizmy oraz struktury spo³eczne
i przejawia siê w trzech zasadniczych formach: kapitale ekonomicznym, spo³ecz-
nym i kulturowym. Ka¿dy z nich w obrêbie zaanga¿owania w grê rz¹dz¹cych siê
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okreœlon¹ logik¹ pól spo³ecznych przybiera formê kapita³u symbolicznego, zys-
kuj¹c okreœlon¹ wartoœæ zale¿n¹ od si³ panuj¹cych i dominuj¹cych w danym polu.
Kapita³ kulturowy jest zbiorem ró¿nego rodzaju zasobów jednostki, na które
sk³adaj¹ siê m.in. wiedza, kompetencje i kwalifikacje zawodowe, kompetencja
kulturowa, wyra¿aj¹ca siê w wymiarze ucieleœnionym (znajomoœæ konwencji
i form kulturowych, wzorów jêzyka i zachowañ nabywanych w du¿ej mierze
w toku socjalizacji rodzinnej), zmaterializowanym (posiadane konkretne obiekty
o wartoœci kulturowej) oraz zinstytucjonalizowanym (posiadane formalne wy-
kszta³cenie). Kapita³ kulturowy mo¿e mieæ charakter odziedziczony (zwi¹zany
z pochodzeniem i œrodowiskiem rodzinnym) lub nabyty i podlega reprodukcji
w ramach struktur i praktyk systemu kszta³cenia. Mo¿na go równie¿ postrzegaæ
jako efekt silnego oddzia³ywania kapita³u spo³ecznego, okreœlanego sieci¹ powi¹zañ
jednostki z innymi w obrêbie ró¿nych grup spo³ecznych (Bourdieu, Passeron
1990; Bourdieu, Wacquant 2001; Jakubowska 2006; Zarycki 2008). Jak zauwa¿a
francuski socjolog, szko³a jako instytucja maj¹ca monopol na zarz¹dzanie wy-
mian¹ odziedziczonego kapita³u kulturowego na kapita³ szkolny w zasadzie nie
tyle sama wytwarza kapita³ kulturowy, ile go sankcjonuje, wzmacnia i ocenia, po-
wielaj¹c pozycje kulturowych i spo³ecznych lokalizacji. Ró¿nice zwi¹zane ze
spo³eczn¹ trajektori¹ i wielkoœci¹ odziedziczonego kapita³u kulturowego powiêk-
szaj¹ siê w toku kszta³cenia na ró¿nych poziomach edukacji o ró¿nice odzwiercied-
laj¹ce relacje miêdzy systemem kszta³cenia a struktur¹ klas spo³ecznych. Wyra¿a
siê to w tym, ¿e – jak pisze T. Zarycki – powiêkszaj¹ce siê z ka¿dym etapem
kszta³cenia ró¿nice szans ¿yciowych miêdzy uczniami s¹ w szko³ach legitymizo-
wane i przedstawiane jako naturalne, wynikaj¹ce z wrodzonych dyspozycji (Bo-
urdieu 2005, s. 105–109; Zarycki 2008, s. 22).

W teorii P. Bourdieu zarówno struktura ka¿dego dyskursu, a wiêc tak¿e edu-
kacyjnego, realizowanego w szerszej przestrzeni spo³ecznej, jak i aktów mowy
realizowanych w ramach bezpoœrednich relacji interpersonalnych kszta³tuje siê
jako rezultat zetkniêcia siê habitusów jednostek z rynkiem jêzykowym, obecnym
w sferze oddzia³ywania ró¿nych pól spo³ecznych i kulturowych. Z jednej strony
mamy wiêc do czynienia z systemem spo³ecznie ukszta³towanych dyspozycji,
z których wynikaj¹ sk³onnoœæ do mówienia w okreœlony sposób i artyku³owania
pewnych tematów oraz okreœlone zdolnoœci i mo¿liwoœci pos³ugiwania siê jêzy-
kiem w ró¿nych sytuacjach spo³ecznych, z drugiej natomiast z systemem stosun-
ków si³y symbolicznej, narzucaj¹cych siê poprzez system sankcji i specyficznej
cenzury, który uczestniczy w praktykach dyskursywnych ustalaj¹cych wartoœæ
okreœlonych „produktów” lingwistycznych i komunikacyjnych. Niektóre z nich s¹
uwa¿ane za wartoœciowe i po¿¹dane, inne zaœ nie. Praca pedagogiczna instytucji
edukacyjnych w du¿ej mierze polega na opanowaniu jêzyka jako istotnego na-
rzêdzia transmisji znaczeñ, przez co jej uprawnionymi odbiorcami staj¹ siê g³ównie
jednostki, które uzyska³y odpowiednie umiejêtnoœci i kompetencje lingwistyczne
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w toku pierwotnej socjalizacji w rodzinie. W œwietle pogl¹dów tego autora kom-
petencja jêzykowa wyra¿ana w kapitale lingwistycznym jednostki nie jest wiêc je-
dynie swego rodzaju umiejêtnoœci¹ i wykszta³con¹ w mniejszym lub wiêkszym
stopniu sprawnoœci¹, lecz wi¹¿e siê œciœle ze spo³ecznym statusem osoby, co ozna-
cza, ¿e nie wszyscy rozmówcy s¹ równi i nie wszystkie wypowiedzi s¹ w równym
stopniu akceptowane (Bourdieu, Passeron 1990; Bourdieu, Wacquant 2001, s. 137,
a tak¿e RzeŸnicka-Krupa 2007a, s. 65–67). Autorytet mowy pochodzi bowiem
z zewnêtrznego nadania instytucji spo³ecznych b¹dŸ pewnych mechanizmów
kulturowych, sprawiaj¹c, ¿e ró¿norodnych zjawisk komunikacyjnych nie mo¿na
zrozumieæ bez osadzenia praktyk jêzykowych w ca³oœci praktyk kulturowych.

Pojawiaj¹ siê tutaj istotne pytania badawcze. Po pierwsze – jakie obszary znaczeñ
wi¹¿¹ siê z elementami instytucjonalnego, spo³ecznego i kulturowego kontekstu,
w ramach którego jest konstruowany dyskurs osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelek-
tualn¹? Po drugie – czy i w jaki sposób zró¿nicowanie w zakresie umiejêtnoœci
pos³ugiwania siê jêzykiem pozwala osobom niepe³nosprawnym intelektualnie,
które nie posiadaj¹ dostatecznie przyswojonego kodu kulturowego w postaci ka-
pita³u jêzykowego, spo³ecznego, symbolicznego, uczestniczyæ w uprawomocnio-
nym i dominuj¹cym kulturowo dyskursie? Rodzi siê tak¿e pytanie o to, w jaki
sposób takie elementy kapita³u kulturowego rodziny, jak poziom wykszta³cenia
i zawód rodziców, struktura oraz materialny status rodziny (czynniki zwi¹zane ze
statusem i presti¿em spo³ecznym oraz pozycj¹ rodziny w strukturze spo³ecznych
hierarchii), mog¹ kszta³towaæ i ró¿nicowaæ karierê szkoln¹ uczniów z niepe³no-
sprawnoœci¹?

Odpowiedzi na te pytania pozwoli³y czêœciowo udzieliæ badania prowadzone
w ramach dwóch odrêbnych studiów empirycznych w ró¿nego rodzaju instytu-
cjach tworz¹cych system edukacji w Polsce i obejmuj¹cych ró¿ne poziomy
kszta³cenia – pocz¹wszy od placówek przedszkolnych, poprzez szko³y podstawowe
i gimnazja, a skoñczywszy na szko³ach zawodowych i liceach ogólnokszta³c¹cych.
W niniejszej publikacji zostan¹ przedstawione g³ówne za³o¿enia i rezultaty oraz
konkluzje wyp³ywaj¹ce z badañ nad indywidualnymi i socjokulturowymi aspek-
tami dyskursu konstruuj¹cego praktyki specjalnej instytucji edukacyjnej dla dzieci
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, a tak¿e z badañ nad elementami kszta³tu-
j¹cymi uwarunkowany rodzinnie kapita³ kulturowy uczniów z niepe³nospraw-
noœci¹ w ró¿nych formach kszta³cenia (specjalnego i integracyjnego).

Empiryczne badania znaczeñ i konstrukcji spo³ecznych
– studium jakoœciowe i iloœciowe

Pierwsze w pe³ni zrealizowane i ju¿ zakoñczone analizy mia³y charakter jakoœ-
ciowych badañ terenowych (studium etnograficzne grupy przedszkolnej) nad
dzieciêcym dyskursem, postrzeganym jako kulturowo tworzony „tekst spo³ecz-
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ny”, konstruowany w przestrzeni instytucji edukacyjnej, jak¹ jest przedszkole
specjalne dla dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Jednym z zasadniczych
celów badania by³o ukazanie spo³ecznych i kulturowych mechanizmów determi-
nuj¹cych okreœlone lingwistyczne i pozajêzykowe aspekty analizowanego dys-
kursu, co z kolei pozwoli³o przybli¿yæ i lepiej zrozumieæ – czêsto ukryte pod po-
wierzchni¹ edukacyjnego i kulturowego kontekstu – znaczenia buduj¹ce swoist¹
semantykê niepe³nosprawnoœci intelektualnej�. Teoretyczny kontekst badañ two-
rzy³y m.in. koncepcja dyskursu pedagogicznego jako „rz¹dcy œwiadomoœci”
B. Bernsteina, teoria dyskursu w ujêciu M. Foucaulta i P. Bourdieu (w przypadku
tego ostatniego koncepcje kapita³u kulturowego i symbolicznego oraz habitusu),
a tak¿e zwi¹zane z nimi kategorie nierównoœci i wykluczenia jednostek. G³ówny
problem badawczy dotyczy³ znaczeñ wi¹¿¹cych siê z elementami instytucjonal-
nego, spo³ecznego i kulturowego kontekstu kszta³tuj¹cego ramy, w obszarze któ-
rych jest konstruowany dyskurs dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Pod-
stawowym podejœciem badawczym by³a jakoœciowa strategia badañ, zaœ dane
empiryczne by³y gromadzone w ramach badañ etnograficznych na terenie spe-
cjalnej instytucji edukacyjnej.

W drugim, zrealizowanym czêœciowo, studium badawczym kontekst teoretycz-
ny tworzy³a sformu³owania przez P. Bourdieu koncepcja kapita³u kulturowego
zwi¹zanego ze œrodowiskiem rodzinnym. G³ówny problem badawczy dotyczy³
relacji miêdzy takimi elementami kapita³u, jak poziom wykszta³cenia i pozycja za-
wodowa rodziców oraz status materialny rodziny a kariera szkolna dziecka z nie-
pe³nosprawnoœci¹. Gromadzone dane empiryczne mia³y charakter iloœciowy,
by³y zbierane na podstawie wczeœniej okreœlonych kryteriów za pomoc¹ rozmów
i analizy dokumentów w lokalnych instytucjach zajmuj¹cych siê kwestiami edu-
kacji oraz w placówkach przedszkolnych i szkolnych, obejmuj¹cych ró¿ne pozio-
my i formy kszta³cenia uczniów z niepe³nosprawnoœci¹�.

Zasadnicze rezultaty analiz dokonanych w ramach pierwszego studium ba-
dawczego, odnosz¹cego siê do indywidualnych i spo³eczno-kulturowych aspek-
tów dyskursu dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, zostan¹ przedstawione
jedynie w postaci ogólnych konkluzji, gdy¿ szczegó³owe rezultaty badañ by³y ju¿
wczeœniej prezentowane i s¹ dostêpne w innych publikacjach�. Otó¿ wy³onione
w toku badañ znaczenia i konstrukcje tworz¹, inspirowan¹ koncepcjami M. Fou-
caulta, a interpretowan¹ tak¿e jêzykiem pojêæ P. Bourdieu, kategoriê „dokumen-
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tarnej to¿samoœci” badanych podmiotów, w œwietle której prezentowany jest ob-
raz niepe³nosprawnego intelektualnie dziecka jako istoty cechuj¹cej siê nisk¹
zdolnoœci¹ uczestniczenia we wspólnocie komunikacyjnej, kreuj¹cej wytwory jê-
zykowe maj¹ce nisk¹ wartoœæ na rynku lingwistycznych i kulturowych praktyk
dyskursywnych (a wiêc niski poziom kapita³u lingwistycznego i symbolicznego),
wykazuj¹cej siê brakiem zdolnoœci do spe³niania norm i wymagañ spo³ecznych,
co za tym idzie – wkraczania w porz¹dek dominuj¹cego dyskursu. Dziecko z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ jest postrzegane przede wszystkim jako podda-
wany obserwacji, kontroli i ocenie „popsuty” obiekt, który w miarê mo¿liwoœci
powinien zostaæ naprawiony, usprawniony i udoskonalony za pomoc¹ ró¿nego
rodzaju procedur terapeutycznych i oddzia³ywañ edukacyjnych. Nie w pe³ni
sprawny – jeœli mo¿na to tak okreœliæ – habitus postrzeganych w ten sposób jednos-
tek wi¹¿e siê g³ównie z negatywnymi znaczeniami i jest odbierany w kategoriach
niskiego biologicznego, spo³ecznego i kulturowego kapita³u, tworz¹cego defek-
tywn¹, niepe³nowartoœciow¹ to¿samoœæ. Realizowana w instytucji dla dzieci
z niepe³nosprawnoœci¹ specjalna edukacja skupiona w swych za³o¿eniach na
opiece, wsparciu i terapii (jej swoist¹ odmianê mo¿e stanowiæ tak¿e edukacja inte-
gracyjna i w³¹czaj¹ca, oparte na idei specjalnych, zindywidualizowanych progra-
mów kszta³cenia, metod i narzêdzi dydaktycznych, specjalnych nauczycieli itp.)
skutkuje m.in. nierównym dostêpem do edukacji i nierównymi szansami uczest-
nictwa w procesach kszta³cenia, a w efekcie tak¿e partycypacji w ró¿nego rodzaju
praktykach spo³ecznych i kulturowych�.

Wstêpne analizy i rezultaty badañ prowadzonych w ramach drugiego stu-
dium empirycznego, zwi¹zanego z kwesti¹ kapita³u kulturowego uczniów z nie-
pe³nosprawnoœci¹ korzystaj¹cych z ró¿nych form kszta³cenia, specjalnego b¹dŸ
te¿ integracyjnego, zostan¹ tutaj przedstawione bardziej szczegó³owo�.

W badaniu przeanalizowano wstêpnie dane dotycz¹ce 104 uczniów z ró¿ny-
mi rodzajami niepe³nosprawnoœci (kryterium w³¹czenia do grupy badawczej by³o
orzeczenie o niepe³nosprawnoœci wydane przez poradniê psychologiczno-peda-
gogiczn¹, zaœ w tabeli i na wykresie przedstawionych poni¿ej uwzglêdniono
te rodzaje niepe³nosprawnoœci, które pojawia³y siê najczêœciej), korzystaj¹cych
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z ró¿nych form edukacji na poziomie przedszkola, szko³y podstawowej (klasy 1
i 6), gimnazjum (klasy 1 i 3) oraz kszta³cenia ponadgimnazjalnego (klasy 1 i 3).
Rozk³ad grupy badawczej w zale¿noœci od rodzaju niepe³nosprawnoœci oraz typu
kszta³cenia przedstawiaj¹ poni¿sze tabela i wykres.
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Z zebranych danych wynika, ¿e w badanej grupie 66,3% uczniów (69 osób)
uczêszcza do specjalnych placówek edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci
i m³odzie¿y z okreœlonymi trudnoœciami rozwojowymi i typami niepe³nospraw-
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noœci, natomiast 33,7% (35 osób) korzysta z integracyjnych form kszta³cenia w pos-
taci oddzia³ów integracyjnych w przedszkolach i szko³ach ogólnodostêpnych.
W grupie uczniów objêtych kszta³ceniem specjalnym wszyscy badani s¹ nie-
pe³nosprawni intelektualnie, przy czym blisko po³owa z nich (47,8%) przejawia
tak¿e dodatkowe zaburzenia i nieprawid³owoœci rozwojowe, przyjmuj¹ce postaæ
niepe³nosprawnoœci z³o¿onej. Natomiast wœród uczniów placówek integracyj-
nych wystêpuj¹ nieco bardziej zró¿nicowane odstêpstwa od tzw. normy rozwojo-
wej. Dominuje niepe³nosprawnoœæ intelektualna, któr¹ przejawia 40% badanych
uczniów, ale doœæ licznie jest reprezentowana tak¿e grupa z niepe³nosprawnoœci¹
fizyczn¹ (prawie 23%) oraz – stanowi¹ca ponad jedn¹ trzeci¹ – grupa dzieci scha-
rakteryzowanych jako uczniowie z zaburzeniami zachowania i trudnoœciami
emocjonalnymi (34,3% badanych uczniów), które to rodzaje niepe³nosprawnoœci
nie pojawiaj¹ siê wœród uczniów objêtych kszta³ceniem specjalnym.

Badania czynników kszta³tuj¹cych elementy kapita³u kulturowego skupia³y
siê na danych dotycz¹cych poziomu wykszta³cenia i zawodu rodziców, struktury
rodziny (z uwzglêdnieniem przede wszystkim liczby wychowuj¹cych siê w rodzi-
nie dzieci), a tak¿e poziomu i materialnych warunków ¿ycia rodziny, o których
wnioskowano m.in. równie¿ na podstawie posiadania przynajmniej przez jedno
z rodziców zatrudnienia i posiadanie sta³ego Ÿród³a dochodu. Informacje na te-
mat wykszta³cenia rodziców prezentowane s¹ poni¿ej.

wersja A – matki wersja B – ojcowie

Jak wynika z danych przedstawionych na wykresach, wœród rodziców ucz-
niów specjalnych placówek edukacyjnych dominuje wykszta³cenie podstawowe
(legitymuje siê nim oko³o 1/3 rodziców, a dok³adnie 36,2% matek i 31,4% ojców)
oraz zasadnicze zawodowe (30,4% matek i prawie po³owa ojców – 49%). Wy-
kszta³cenie wy¿sze ma w tej grupie niespe³na 4% ojców i nieco ponad 10% matek.
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Pozostali rodzice maj¹ œrednie wykszta³cenie. Wœród zawodów wymienianych
przez matki pojawiaj¹ siê zawody zwi¹zane z wykonywaniem pracy fizycznej
i us³ug (rolnik, piekarz, fryzjerka, sprzedawczyni), a tak¿e takie zawody, jak inten-
dentka, ksiêgowa, pielêgniarka, nauczycielka. Ojcowie w tej grupie wykonuj¹
w wiêkszoœci zawody zwi¹zane z prac¹ fizyczn¹ (rolnik, piekarz, hydraulik, kiero-
wca, murarz, pracownik ochrony), a tak¿e ekonomista i – w jednym przypadku –
przedsiêbiorca.

Informacje na temat poziomu wykszta³cenia rodziców uczniów uczêsz-
czaj¹cych do placówek o charakterze integracyjnym zosta³y zobrazowane na ko-
lejnym wykresie.

wersja A – matki wersja B – ojcowie

Na podstawie przedstawionych danych mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w grupie rodzi-
ców dzieci i m³odzie¿y uczêszczaj¹cych do oddzia³ów i placówek integracyjnych
poziom wykszta³cenia jest ogó³em wy¿szy ni¿ w grupie rodziców uczniów korzys-
taj¹cych z kszta³cenia specjalnego. Tutaj a¿ 75% matek i 60% ojców ma wy-
kszta³cenie œrednie lub wy¿sze (dyplom wy¿szej uczelni zdoby³o 15% matek i 20%
ojców). Czêœæ rodziców ma wykszta³cenie zasadnicze zawodowe (20% matek
i 35% ojców). Uwagê zwraca fakt, ¿e – inaczej ni¿ w grupie uczniów objêtych
kszta³ceniem specjalnym – tylko 5% rodziców (tyle samo matek i ojców) zakoñ-
czy³o swoj¹ edukacjê na poziomie szko³y podstawowej. W grupie tej tak¿e poja-
wiaj¹ siê zawody zwi¹zane z wykonywaniem pracy fizycznej, ale znacznie rza-
dziej (wœród matek – krawcowa i sprzedawczyni, a wœród ojców – marynarz,
budowlaniec, spawacz, sprzedawca, pracownik stoczniowy, pracownik fizyczny,
stolarz, kierowca). Zawody wymagaj¹ce wiêkszych kwalifikacji i kompetencji
zwi¹zanych z ogólnym, wy¿szym poziomem wykszta³cenia wykonywane w tej
grupie przez matki to: rehabilitantka, ksiêgowa, pracownica banku, pielêgniarka,
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nauczycielka, stomatolog. Natomiast wœród ojców pojawiaj¹ siê takie, jak oficer
w wojsku, informatyk, prawnik.

Kolejnym czynnikiem, który zosta³ poddany analizie, by³a struktura rodzin,
w jakich wychowuj¹ siê badani uczniowie. Niestety, ze wzglêdu na trudnoœci
w uzyskaniu tego rodzaju informacji nie uda³o siê zebraæ wystarczaj¹cych danych
na temat tego, czy s¹ to rodziny pe³ne, czy te¿ rodziny funkcjonuj¹ce pod opiek¹
samotnego rodzica b¹dŸ innego opiekuna prawnego. Dlatego te¿ poni¿ej przed-
stawiono graficzn¹ prezentacjê procentowego rozk³adu struktury rodzin, opartej
na liczbie wychowuj¹cych siê w nich dzieci.

Przedstawione na wykresie dane wskazuj¹ na fakt, ¿e w rodzinach uczniów
niepe³nosprawnych korzystaj¹cych ze specjalnych instytucji edukacyjnych wiê-
cej jest rodzin wielodzietnych posiadaj¹cych 4 lub wiêcej dzieci (blisko 50%), naj-
mniej zaœ tych, w których wychowywane jest tylko jedno dziecko (niespe³na 6%
rodzin) lub dwoje dzieci (30,4%). Natomiast w grupie uczniów korzystaj¹cych
z placówek integracyjnych sytuacja jest odwrotna, to znaczy najwiêcej jest rodzin
posiadaj¹cych jedno (ponad 20%) lub dwoje dzieci (ponad 44%), zaœ rodzin
maj¹cych czworo i wiêcej dzieci jest niespe³na 12%.

Ostatnim czynnikiem analizowanym w badaniach by³o posiadanie przynaj-
mniej przez jedno z rodziców zatrudnienia, stanowi¹cego w miarê stabilne, pod-
stawowe Ÿród³o dochodów rodziny. Dane na ten temat zawiera poni¿szy wykres.

Z danych wynika, ¿e w grupie rodzin uczniów korzystaj¹cych z ró¿nych form
kszta³cenia integracyjnego wiêcej rodziców ma pracê – ponad 38% matek i ponad
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dwukrotnie wiêcej ojców (powy¿ej 82%). W grupie rodzin uczniów uczêsz-
czaj¹cych do ró¿nych placówek kszta³cenia specjalnego tylko 29% matek i nie-
spe³na 47% ojców ma w miarê stabilne zatrudnienie, które mo¿e stanowiæ g³ówne
Ÿród³o utrzymania rodziny.

Kapita³ kulturowy i niepe³nosprawnoœæ – konkluzje,
interpretacje, implikacje

Dokonuj¹c podsumowania przedstawionych dotychczas wyników badañ
realizowanych w ramach studium na temat kapita³u kulturowego uczniów z nie-
pe³nosprawnoœci¹, mo¿na stwierdziæ, ¿e:
1) W zakresie poziomu wykszta³cenia rodziców w badanej grupie uczniów ko-

rzystaj¹cych z integracyjnych form kszta³cenia oko³o 75% matek i 60% ojców
ukoñczy³o szko³ê œredni¹ lub uzyska³o dyplom wy¿szej uczelni, a tylko oko³o
5% matek i mniej wiêcej tyle samo ojców zakoñczy³o edukacjê na poziomie
obowi¹zkowej w naszym kraju szko³y podstawowej. Pozostali rodzice legity-
muj¹ siê wykszta³ceniem zasadniczym zawodowym. W grupie rodzin uczniów
z placówek kszta³cenia specjalnego proporcje te wygl¹daj¹ nieco inaczej. Wy-
kszta³cenie œrednie lub wy¿sze ma ponad po³owa (53,6%) matek i niespe³na
jedna pi¹ta ojców (19,6%), zaœ 36,2% matek i 31,4% ojców ma zaledwie wy-
kszta³cenie podstawowe. W grupie tej prawie po³owa ojców (49%) legitymuje
siê wykszta³ceniem zasadniczym zawodowym i tylko niespe³na 4% wy-
kszta³ceniem wy¿szym.
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2) W odniesieniu do struktury rodzin badanych uczniów blisko 65% dzieci
i m³odzie¿y z placówek o charakterze integracyjnym wychowuje siê w rodzi-
nie posiadaj¹cej jedno lub dwoje dzieci. Natomiast niespe³na 12% ma troje lub
wiêcej rodzeñstwa wychowuj¹cych siê razem. W grupie uczniów ze specjal-
nych instytucji kszta³cenia prawie po³owa badanych (49,3%) wychowuje siê
w rodzinach wielodzietnych posiadaj¹cych czworo i wiêcej dzieci, a w rodzi-
nach z jednym lub dwojgiem dzieci ¿yje 36,2% badanych dzieci i m³odzie¿y.

3) Posiadaniem w miarê stabilnego zatrudnienia stanowi¹cego podstawowe
Ÿród³o dochodu i utrzymania rodziny wykazuje siê znaczna czêœæ rodziców
uczniów uczêszczaj¹cych do ró¿nego rodzaju placówek integracyjnych – pra-
wie 40% matek i a¿ dwukrotnie wiêcej ojców (82,4%). W grupie uczniów ko-
rzystaj¹cych ze specjalnych form kszta³cenia sytuacja przedstawia siê nieco
gorzej – sta³¹ pracê ma tylko niespe³na 30% matek i prawie 47% ojców.
Poziom wykszta³cenia rodziców, ich pozycja zawodowa, struktura rodziny,

a tak¿e warunki materialne ¿ycia rodziny zwi¹zane z posiadaniem b¹dŸ brakiem
regularnego Ÿród³a dochodu (najczêœciej w postaci sta³ego zatrudnienia) kszta³tuj¹
ogólny status spo³eczny i ekonomiczny œrodowiska rodzinnego, który determinu-
je dostêp do edukacji i warunki, w jakich ona przebiega, kreuj¹c oczekiwania
i aspiracje edukacyjne dzieci i m³odzie¿y oraz mo¿liwoœci ich zaspokojenia, a wiêc
tworz¹c potencjalne nierównoœci spo³eczne. Bior¹c pod uwagê powy¿sze czynni-
ki, z przedstawionych wczeœniej badañ wynika, ¿e kapita³ spo³eczny i kulturowy
zwi¹zany ze œrodowiskiem rodzinnym, w jakim wzrastaj¹ osoby niepe³nospraw-
ne, wydaje siê byæ ni¿szy w grupie uczniów uczêszczaj¹cych do specjalnych pla-
cówek edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci i m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœ-
ci¹. Zjawisko to mo¿na przypuszczalnie wi¹zaæ z faktem, ¿e rodzice (b¹dŸ opieku-
nowie) osób niepe³nosprawnych w wieku szkolnym posiadaj¹cy wy¿szy kapita³
kulturowy przywi¹zuj¹ wiêksz¹ wagê do kwestii wykszta³cenia, typu szko³y oraz
wi¹¿¹cych siê z tym szans edukacyjnych ich dzieci. Uczêszczaj¹c do klasy (szko³y)
integracyjnej, dziecko b¹dŸ m³ody cz³owiek nie tylko nie podlega w tak silnym
stopniu procesowi stygmatyzacji, jak ma to miejsce w przypadku uczêszczania do
placówki kszta³cenia specjalnego, ale tak¿e otrzymuje edukacjê wy¿szej jakoœci
(przy czym, mówi¹c o wy¿szej jakoœci, nie mam tutaj na myœli ¿adnych zobiek-
tywizowanych kryteriów ow¹ jakoœæ mierz¹cych, ale fakt, ¿e jest to edukacja wpi-
sana bezpoœrednio w nurt dominuj¹cych wartoœci kulturowych, reprodukowa-
nych w spo³eczeñstwie przez ogólnodostêpny, a wiêc potencjalnie dostêpny dla
wszystkich i stwarzaj¹cy równe szanse, nurt kszta³cenia). Dysponuj¹ce wy¿szym
kapita³em kulturowym dzieci mog¹ lepiej radziæ sobie w szkole, gdy¿ w wiêk-
szym stopniu s¹ w stanie spe³niæ oczekiwania i wymagania tej instytucji reprezen-
tuj¹cej wartoœci i kompetencje dominuj¹cych grup spo³ecznych. Natomiast edu-
kacyjny dyskurs instytucji specjalnej generuje spo³eczno-kulturowe znaczenia,
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konstruuj¹ce „niepe³nosprawne” to¿samoœci (por. przedstawione wczeœniej rezul-
taty badañ prowadzonych w ramach pierwszego studium badawczego), konser-
wuj¹c i wzmacniaj¹c pocz¹tkowy, czêsto niski, kapita³ kulturowy zwi¹zany ze
œrodowiskiem rodzinnym, a co za tym idzie, potêguj¹c trudnoœci i ograniczenia
oraz kreuj¹c w rezultacie ich habitus jako jednostek bardziej niepe³nosprawnych,
niedaj¹cych sobie rady w integracyjnym systemie kszta³cenia.

Tego rodzaju interpretacje, powstaj¹ce niejako „obok” rozwa¿añ umiejsco-
wiaj¹cych kwestiê specjalnej lub integracyjnej œcie¿ki szkolnej kariery dzieci
i m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœci¹ w ich „naturalnych” zasobach (uwarunkowa-
nych przede wszystkim rodzajem i stopniem g³êbokoœci danego zaburzenia
le¿¹cego u Ÿróde³ niepe³nosprawnoœci), mog¹ stanowiæ interesuj¹cy punkt odnie-
sienia do dalszych, pog³êbionych badañ, które w wiêkszym wymiarze uwzglêd-
nia³yby strukturalne w³asnoœci samego systemu edukacji i reprodukowanego
przezeñ ¿ycia spo³ecznego.
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Samoocena
uczniów niepe³nosprawnych intelektualnie

Wprowadzenie

Trzonem osobowoœci cz³owieka jest jego obraz samego siebie. W psychologii
poznawczej do nazywania tego sk³adnika osobowoœci u¿ywa siê wielu okreœleñ,
takich jak: obraz w³asnej osoby, wiedza o sobie i samowiedza (Kozielecki 1981).
Samoocena, obok samoopisu i standardów osobistych, jest traktowana jako jeden
z elementów samowiedzy. Józef Kozielecki przez samooceny (self-evaluation, self-
-estimate) rozumie s¹dy wartoœciuj¹ce, dotycz¹ce „specyficznych cech cz³owieka,
takich jak: w³aœciwoœci fizyczne (wygl¹d, zdrowie), cechy osobowoœci (zdolnoœci
twórcze, dojrza³oœæ emocjonalna, struktura motywacji), stosunki z innymi ludŸmi
(miejsce w rodzinie, atrakcyjnoœæ spo³eczna)” (Kozielecki 1981, s. 76). Z kolei
R. Koœcielak (1996) definiuje samoocenê (samowiedzê) jako zespó³ ró¿norodnych
s¹dów i opinii, które jednostka odnosi do swojej osoby, a w szczególnoœci do swe-
go wygl¹du, uzdolnieñ, osi¹gniêæ i mo¿liwoœci.

Samoocena jest uwa¿ana przez psychologów za wa¿ny mechanizm regula-
cyjny, gdy¿ jako wewnêtrzny system odniesienia okreœla to, czego, cz³owiek jest
gotów siê podj¹æ, a czego odmówiæ, na co siê zdecyduje, a czego bêdzie siê oba-
wia³. Ten wewnêtrzny system odniesienia jest podstaw¹ okreœlenia poziomu wy-
magañ, tzn. warunkuje stawianie przed sob¹ takich zadañ, do realizacji których,
w swoim przekonaniu, jest siê zdolnym. Ocena siebie samego pozwala zatem
cz³owiekowi na dopasowanie si³ do zadañ i wymogów otoczenia, aby w ten spo-
sób okreœliæ swoje cele (Kulas 1983).

Wp³yw samooceny na postêpowanie jednostki mo¿na uznaæ za wielostronny.
Samoocena wyznacza sposób funkcjonowania cz³owieka w ró¿nych rolach
spo³ecznych, a tak¿e stanowi jeden z najbardziej istotnych czynników determi-
nuj¹cych jego zwi¹zki z grup¹. Od tego bowiem, jak cz³owiek ocenia samego sie-
bie, zale¿y charakter jego relacji z innymi ludŸmi oraz efektywnoœæ jego funkcjo-
nowania spo³ecznego (Kulas 1983).



Samoocena stanowi wa¿ny mechanizm regulacyjny zarówno w przypadku
jednostek sprawnych, jak i niepe³nosprawnych, w tym niepe³nosprawnych inte-
lektualnie. Niniejszy artyku³ jest przegl¹dem badañ dotycz¹cych samooceny ucz-
niów niepe³nosprawnych intelektualnie, prezentowanych w literaturze polskiej
i zagranicznej, w aspekcie jej rozwoju, a tak¿e samoocen cz¹stkowych w zakresie
osi¹gniêæ szkolnych i funkcjonowania spo³ecznego oraz samooceny globalnej.
W artykule pominiêto charakterystykê rodzajów samooceny, gdy¿ jest ona szero-
ko omawiana w literaturze (Reykowski 1966, 1970, 1982; Tyszkowa 1972; Niebrzy-
dowski 1976, 1995; Kulas 1983).

Rozwój samooceny u dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹

Samoocena nie jest cech¹ wrodzon¹, ale kszta³towan¹ szczególnie intensyw-
nie w okresie dzieciñstwa i m³odoœci. Dopiero w okresie dorastania dochodzi do
powstania samooceny adekwatnej (Niebrzydowski 1976). U dziecka samoocena
jest z natury rzeczy znacznie mniej ustrukturalizowana i adekwatna, a tym sa-
mym bardziej niesta³a ni¿ u osoby doros³ej (¯mudzka 2003).

Józef Kozielecki (1981) w rozwoju samowiedzy dzieci i m³odzie¿y wyró¿nia
nastêpuj¹ce trzy stadia:
– wiedzy elementarnej (od 0 do 3–4 lat),
– samowiedzy zró¿nicowanej (od 4 do 11–12 lat),
– samowiedzy dojrza³ej (od 12 do 24 lat).

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym znajduj¹ siê w stadium
samowiedzy zró¿nicowanej, które obejmuje kszta³towanie siê pierwszych samo-
ocen i standardów osobistych. Dzieci w wieku przedszkolnym nie s¹ w stanie
dokonaæ samooceny, a ich obraz samego siebie jest œciœle zwi¹zany z ocen¹ do-
ros³ych. W okresie wczesnoszkolnym podstaw¹ wiedzy o sobie s¹ opinie innych,
szczególnie osób znacz¹cych i kontakty interpersonalne z rówieœnikami umo¿li-
wiaj¹ce dokonanie porównañ spo³ecznych. Opinie formu³owane przez dziecko
s¹ najczêœciej odwzorowaniem tego, co mówi¹ o nim rodzice, nauczyciele i kole-
dzy (Kozielecki 1981). Niekiedy etykietki nadawane dzieciom maj¹ znacz¹cy
i d³ugotrwa³y wp³yw na kszta³towanie siê obrazu w³asnej osoby i mog¹ przyczy-
niæ siê do powstawania ich niskiej b¹dŸ nieadekwatnej samooceny. Dzieci zyskuj¹
wiedzê o sobie tak¿e poprzez porównywanie swoich mo¿liwoœci z rówieœnikami
w trakcie wspólnych zabaw i innych zajêæ. Z chwil¹ pójœcia do szko³y nastêpuje
ponadto treœciowe wzbogacenie obrazu samego siebie o te cechy, które okreœlaj¹
stosunek ucznia do jego obowi¹zków szkolnych i zapewniaj¹ mu odpowiedni¹
pozycjê w klasie. Istotnego znaczenia w tym okresie nabieraj¹ takie cechy, jak:
obowi¹zkowoœæ, starannoœæ, umi³owanie zdobywanej wiedzy i pos³uszeñstwo.
W miarê rozwoju samodzielnoœci myœlenia i dzia³ania, samoocena oraz œwiadomoœæ
samego siebie uniezale¿niaj¹ siê coraz bardziej od oceny doros³ych (Bar³óg 2001).
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U dzieci normalnie rozwijaj¹cych siê wa¿ne zmiany w rozwoju samooceny
zachodz¹ przed rozpoczêciem klasy drugiej lub trzeciej. Dziecko nabywa w tym
okresie dwie wa¿ne umiejêtnoœci: umiejêtnoœæ korzystania z ró¿nych Ÿróde³ infor-
macji o samym sobie oraz umiejêtnoœæ dokonywania normatywnej oceny swoich
mo¿liwoœci. Te wa¿ne kroki w rozwoju pozwalaj¹ na kszta³towanie samoocen
w coraz wiêkszym stopniu w oparciu o czynniki obiektywne, np. osi¹gniêcia
szkolne, a szczególnie w oparciu o gromadzone doœwiadczenia dotycz¹ce swoich
osi¹gniêæ i mo¿liwoœci. Te dwie umiejêtnoœci przyczyniaj¹ siê te¿ w znacznym
stopniu do obni¿ania samooceny w zakresie kompetencji szkolnych na etapie
szko³y podstawowej. W odró¿nieniu od pierwszych lat nauki w szkole, starsze
dzieci nie postrzegaj¹ ju¿ wykonania zadañ ³atwych jako przejawu wysokich
mo¿liwoœci, ale w ocenie swoich kompetencji bior¹ pod uwagê wiele Ÿróde³ infor-
macji, a szczególnie porównanie siebie z rówieœnikami z klasy (Bear i in. 1998).

Dzieci z upoœledzeniem umys³owym ze wzglêdu na opóŸnienia rozwojowe
póŸniej przechodz¹ poszczególne etapy kszta³towania samooceny. Zdaniem
D.W. Evansa (2001) pojêcie Ja u dzieci upoœledzonych umys³owo w œrednim wie-
ku szkolnym jest podobne jak u m³odszych dzieci pe³nosprawnych, zarówno pod
wzglêdem treœci, jak i struktury. W zwi¹zku z tym dzieci niepe³nosprawne intelek-
tualnie nawet skonfrontowane z niskimi osi¹gniêciami mog¹ zachowaæ pozy-
tywn¹ ocenê swoich mo¿liwoœci d³u¿ej ni¿ ich pe³nosprawni rówieœnicy. Wydaje
siê, ¿e dzieci upoœledzone w wieku szkolnym, podobnie jak m³odsze dzieci pe³no-
sprawne, nie s¹ w stanie oceniæ trafnie swoich umiejêtnoœci i nie ró¿nicuj¹ ró¿-
nych aspektów Ja. Potwierdzaj¹ to badania prowadzone przez Fine i Caldwell
(1967, za: Evans 2001, s. 324), w których porównywano ocenê tych dzieci doko-
nan¹ przez nie same, ich nauczycieli i rówieœników. Samoopisy uczniów nie-
pe³nosprawnych by³y wyraŸnie lepsze ni¿ oceny nauczycieli. Dawa³y one nietraf-
ny, zawy¿ony i nierealistyczny obraz Ja uczniów z upoœledzeniem, co jest zbli¿one
do charakterystyki stosowanej wobec opisu m³odszych dzieci pe³nosprawnych
i podtrzymuje tezê o podobnym przebiegu rozwoju pojêcia Ja u przedstawicieli
obu tych grup. Zawy¿anie w³asnych kompetencji jest zatem cech¹ poznawcz¹
dzieci w stadium myœlenia przedoperacyjnego, niezale¿nie od ich wieku.

Zmiany w sposobie kszta³towania samoocen zachodz¹ w kontekœcie œrodowiska,
pocz¹tkowo g³ównie rodzinnego, a póŸniej rówieœniczego i szkolnego (Bear i in.
1998). Tezê o podobnym przebiegu rozwoju w³asnego Ja i znacz¹cym wp³ywie
wczesnych doœwiadczeñ p³yn¹cych ze œrodowiska na kszta³towanie samooceny
potwierdzaj¹ m.in. badania prowadzone przez E. Zigler i R.M. Hodapp (1986, za:
Evans 2001, s. 43) wœród dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie. Wy-
niki tych badañ wskazuj¹ na to, ¿e poczucie niesprawnoœci intelektualnej, powta-
rzaj¹ce siê pora¿ki oraz d³ugotrwa³e napiêtnowanie stanowi¹ czynniki ryzyka
powstania u badanych niskiego poczucia skutecznoœci i niskiej samooceny. Infor-
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macje zwrotne otrzymywane w œrodowisku mog¹ tak¿e wp³ywaæ na powstawa-
nie pozytywnego obrazu samego siebie, np. jeœli uczeñ otrzymuje czêsto ze strony
nauczyciela pozytywne informacje zwrotne, mo¿e to prowadziæ do zawy¿onej sa-
mooceny (Bear, Minke 1996).

Podobieñstwa pomiêdzy uczniami pe³nosprawnymi i niepe³nosprawnymi
intelektualnie istniej¹ tak¿e w zakresie uwarunkowañ samooceny. Z badañ pro-
wadzonych przez S. Vauhgn, B. Elbaum i J.S. Schumm (1996) wynika, ¿e samooce-
na uczniów z upoœledzeniem umys³owym, podobnie jak dzieci pe³nosprawnych,
jest uwarunkowana takimi czynnikami, jak: wygl¹d zewnêtrzny, przyjaŸñ oraz
globalne poczucie w³asnej wartoœci.

Wiêkszoœæ wspó³czesnych badañ dotyczy³a zarówno samooceny globalnej,
jak i poszczególnych aspektów samooceny cz¹stkowej osób upoœledzonych
umys³owo w odniesieniu do takich zmiennych, jak wiek, p³eæ i forma kszta³cenia.
Przegl¹du ich wyników dokonali G.G. Bear i in. (2002), analizuj¹c 61 badañ z lat
1986–2000 oraz S. Zelek (2004), analizuj¹c 30 badañ prowadzonych w latach
1987–2002. Poni¿sza charakterystyka jest oparta zarówno na wynikach tych ana-
liz, jak i innych doniesieniach polskich i zagranicznych.

Samoocena w dziedzinie osi¹gniêæ szkolnych

Zarówno G.G. Bear i in., jak i S. Zeleke na podstawie analiz wyników badañ
porównawczych pod³u¿nych i przekrojowych uznali, ¿e samooceny uczniów
pe³nosprawnych w dziedzinie osi¹gniêæ szkolnych by³y na ogó³ istotnie wy¿sze
ni¿ ich niepe³nosprawnych intelektualnie rówieœników. Nie wykazano ponadto
ró¿nic w tym zakresie w zale¿noœci od p³ci i wieku badanych. Rezultaty te potwier-
dzaj¹ badania prowadzone przez B. Priel i T. Leshem (1990), G.G. Bear i in. (1998),
P.J. Stanovitch i in. (1998), A. Clever i in. (1992), J.F. Carlisle i V. Chang (1996) oraz
C. Cambra i N. Silvestre (2003). Jedynie wyniki dwóch badañ nie s¹ zgodne z po-
wy¿szymi wnioskami. S¹ to badania uczniów klas trzecich, prowadzone przez
G.G. Bear i K.M. Minke (1996), w których zarówno uczniowie z upoœledzeniem
umys³owym, jak i pe³nosprawni wypowiadali siê pozytywnie o swoich osi¹gniê-
ciach szkolnych. Ich samoocena by³a oparta na zwrotnych informacjach uzyski-
wanych od nauczycieli na temat ich postêpów. Natomiast S. Vaughn i jego
wspó³pracownicy (1992, za: Zelek 2004) na podstawie badañ pod³u¿nych prowadzo-
nych od przedszkola do czwartej klasy szko³y podstawowej nie wykryli istotnych
ró¿nic w zakresie samooceny pomiêdzy grupami dzieci niepe³nosprawnych inte-
lektualnie a uczniami z niskimi, przeciêtnymi i wysokimi osi¹gniêciami w nauce.

Kolejn¹ zmienn¹ bran¹ pod uwagê by³a forma kszta³cenia. W przypadku ana-
liz porównawczych prowadzonych przez S. Zelek (2004) stwierdzono, ¿e ucznio-
wie z upoœledzeniem umys³owym kszta³ceni w klasach inkluzyjnych i uczniowie
odbywaj¹cy czêœæ zajêæ poza klas¹ inkluzyjn¹ (model resorce room) wykazywali
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istotnie ni¿szy poziom samooceny w zakresie osi¹gniêæ szkolnych ni¿ uczniowie
kszta³ceni w klasach specjalnych. Zawy¿ony poziom samooceny uczniów klas
specjalnych mo¿e zostaæ wyjaœniony na podstawie teorii spo³ecznego porówny-
wania siê. Zak³ada ona, ¿e uczniowie z klas specjalnych, porównuj¹c siê z innymi
uczniami ze swoich klas, stwierdzaj¹, ¿e s¹ na wy¿szym poziomie ni¿ oni, co
prowadzi do ich wy¿szej samooceny.

Przyk³adem badañ, które potwierdzaj¹ powy¿sz¹ tezê, s¹ badania prowadzo-
ne przez M.J. Renick i S. Harter (1989). Autorzy ci porównywali samoocenê ucz-
niów z upoœledzeniem umys³owym z klas 3 do 8, stwierdzaj¹c, ¿e wraz z wiekiem
istotnie obni¿a³ siê poziom samooceny uczniów kszta³conych w klasach inkluzyj-
nych, podczas gdy takiej tendencji nie wykryto w przypadku uczniów klas spec-
jalnych. Podobnie R. Butler i D. Marinov-Glassman (1994) sugeruj¹, ¿e u uczniów
z upoœledzeniem umys³owym samoocena kszta³tuje siê w odniesieniu do grupy
porównawczej dopiero wówczas, gdy spo³eczne porównywanie siê staje siê
g³ównym Ÿród³em samooceny, czyli dopiero w klasie pi¹tej, tzn. póŸniej ni¿
u dzieci pe³nosprawnych. W³aœnie w tym wieku najbardziej korzystnie przedsta-
wia³a siê samoocena badanych przez te autorki uczniów szkó³ specjalnych, dla
których istotn¹ grup¹ odniesienia by³y osoby najbardziej do nich podobne. Nato-
miast samoocena uczniów uczêszczaj¹cych do klas specjalnych by³a w tym czasie
relatywnie niska, gdy¿ ich grupê odniesienia stanowili uczniowie pe³nosprawni,
w porównaniu z którymi ci pierwsi wykazywali znacznie mniejsze mo¿liwoœci.

Anne Jordan i Paul Stanovich (2001) wykry³y ponadto, ¿e nauczyciele maj¹cy
poczucie odpowiedzialnoœci za osi¹gniêcia wszystkich uczniów ze swojej klasy
czêœciej nawi¹zywali z nimi interakcje i by³y to relacje na wy¿szym poziomie
zaanga¿owania poznawczego. Uczniowie uczêszczaj¹cy do klas prowadzonych
przez tych nauczycieli osi¹gnêli wy¿sze wyniki w zakresie samooceny.

Z kolei wyniki analiz prowadzonych przez G.G. Bear i in. (2002) nie wykaza³y
istotnego zró¿nicowania samooceny w zale¿noœci od formy kszta³cenia. Autorzy
stwierdzili, ¿e jedynie pobie¿na analiza prowadzi do takich wniosków, w rzeczy-
wistoœci jednak wyniki badañ s¹ zbyt zró¿nicowane, by mog³y prowadziæ do jed-
noznacznych rozstrzygniêæ w tej kwestii. Powodem niejednoznacznoœci wyni-
ków mo¿e byæ znaczne zró¿nicowanie poziomu osi¹gniêæ szkolnych uczniów
klas specjalnych, w których ucz¹ siê najczêœciej dzieci z powa¿niejszymi zaburze-
niami. Bear i in. (2002) stwierdzili ponadto, ¿e w wielu analizowanych przez nich
badaniach uczniowie z upoœledzeniem umys³owym mieli raczej tendencje do po-
równywania siê z uczniami pe³nosprawnymi ni¿ ze swoimi kolegami z klas spec-
jalnych. Brak wp³ywu grupy porównawczej na samoocenê uczniów wykaza³y
badania uczniów z upoœledzeniem umys³owym z klas trzecich i czwartych pro-
wadzone przez D.S. Smith i R.J. Nagle (1995).
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Samoocena w dziedzinie funkcjonowania spo³ecznego

Badania prowadzone od lat siedemdziesi¹tych wykaza³y, ¿e uczniowie z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ s¹, g³ównie w ocenie innych, nara¿eni na wiêksze
ryzyko deficytów funkcjonowania spo³ecznego ni¿ ich pe³nosprawni rówieœnicy
(Bear i in. 2002; Zelek 2004). Jednak¿e wyniki studiów porównawczych do-
tycz¹cych ich samooceny w zakresie funkcjonowania spo³ecznego nie s¹ ze sob¹
zbie¿ne. Czêœæ badañ dowiod³a, ¿e uczniowie niepe³nosprawni intelektualnie
przejawiaj¹ w tym zakresie ni¿sz¹ samoocenê ni¿ ich pe³nosprawni rówieœnicy
(La Greca, Stone 1990; Bear i in. 1991; Clever i in. 1992; Cambra, Silvestre 2003;
Smith, Nagle 1995). W przeciwieñstwie do nich inne badania nie potwierdzi³y wy-
stêpowania istotnych ró¿nic pomiêdzy tymi grupami (m.in. Priel, Leshem 1990).

Inne badania prowadzone w homogenicznych grupach uczniów z upoœle-
dzeniem umys³owym wykaza³y zró¿nicowania w obrêbie tej grupy, tzn. ¿e nie
wszyscy z nich maj¹ samoocenê ni¿sz¹ ni¿ ich rówieœnicy o normalnych osi¹gniê-
ciach. Durrant i in. (1990) dowiedli, ¿e chocia¿ spo³eczna samoocena uczniów
z upoœledzeniem umys³owym, którzy wykazywali zaburzenia zachowania, by³a
ni¿sza ni¿ ich rówieœników o normalnych osi¹gniêciach, to nie wykazano takiej
relacji w stosunku do uczniów z upoœledzeniem bez zaburzeñ zachowania. Tak¿e
W. Tabassam i J. Grainger (2002) udowodnili, ¿e uczniowie z upoœledzeniem
umys³owym i ADHD wykazywali ni¿sz¹ samoocenê w zakresie akceptacji rówieœ-
niczej.

Tak du¿a rozbie¿noœæ w wynikach badañ nad samoocen¹ w zakresie funkcjo-
nowania spo³ecznego w porównaniu z jednorodnymi wynikami w zakresie
osi¹gniêæ szkolnych, zdaniem T. Bryan i in. (2004), mo¿e wynikaæ z kilku powo-
dów. Po pierwsze, mo¿e byæ ona wynikiem deficytów w zakresie spostrzegania
spo³ecznego, wskutek których dziecko nie ocenia adekwatnie swoich kompeten-
cji spo³ecznych i zachowuje zbyt wysok¹ ocenê samego siebie. Po drugie, jeœli
dziecko z upoœledzeniem umys³owym ma chocia¿ jednego przyjaciela, mo¿e uz-
naæ siebie za spo³ecznie kompetentnego, nawet jeœli jego pozycja spo³eczna jest
niska. Ponadto w atmosferze braku wyœmiewania czy zastraszania jego pozycja
spo³eczna wed³ug kryterium kompetencji spo³ecznych mo¿e byæ rzeczywiœcie
wy¿sza ni¿ pozycja ustalana na podstawie kryterium osi¹gniêæ szkolnych.

Samoocena globalna

Podobnie jak w przypadku samooceny funkcjonowania spo³ecznego badania
dotycz¹ce globalnej samooceny uczniów z upoœledzeniem umys³owym nie po-
zwalaj¹ na wysuniêcie jednoznacznych wniosków (Bear i in. 2002; Zelek 2004).
Niektóre badania wskazuj¹ na ich istotnie ni¿sz¹ samoocenê w porównaniu z ró-
wieœnikami o normalnych osi¹gniêciach (La Greca, Stone 1990; Beltempo, Achille
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1990; Cambra, Silvestre 2003; Bear i in. 1991), inne zaœ na brak istotnej ró¿nicy po-
miêdzy tymi grupami (Kistner i in. 1987; Clever i in. 1992; Smith, Nagle 1995). Tak¿e
badania porównuj¹ce uczniów z upoœledzeniem umys³owym i o ró¿nych
osi¹gniêciach w nauce nie przynios³y jednoznacznych wyników. Jedni autorzy
twierdz¹, ¿e uczniowie niepe³nosprawni maj¹ wy¿sz¹ samoocenê globaln¹ ni¿
uczniowie o normalnych osi¹gniêciach (La Greca, Stone 1990), inni nie potwier-
dzaj¹ istotnoœci tych ró¿nic w porównaniu z uczniami zarówno o normalnych
(Clever i in. 1992), jak i wysokich osi¹gniêciach w nauce (Vaughn i in. 1996; Zelek
2004). Z kolei J.T.A. Bakker i in. (2007) na podstawie badañ stwierdzili, ¿e ucznio-
wie z upoœledzeniem umys³owym mieli ni¿sz¹ samoocenê ni¿ uczniowie z trudno-
œciami w uczeniu siê. Dotyczy³o to g³ównie dziewcz¹t.

Nie wykryto istotnej ró¿nicy w zakresie samooceny w zale¿noœci od wieku
uczniów (m.in. Cosden i in. 1999, za: Zelek 2004).

Natomiast, bior¹c pod uwagê formê kszta³cenia, wyniki badañ prowadz¹
zasadniczo do dwóch wniosków. Po pierwsze, wskazuj¹ one na to, ¿e uczniów
niepe³nosprawnych uczêszczaj¹cych do szko³y wraz z pe³nosprawnymi rówieœ-
nikami cechuje ni¿sza samoocena i samoakceptacja w porównaniu z uczniami
szkó³ specjalnych (Bar³óg 2001). Samoocena tych drugich jest najczêœciej nieadek-
watna, zawy¿ona i stabilna, wy¿sza u ch³opców ni¿ u dziewcz¹t (Koœcielak 1987;
Janiszewska-Nieœcioruk 2002). Tak¿e badania uczniów z upoœledzeniem umys³o-
wym klas trzecich uczêszczaj¹cych do klas specjalnych i do szkó³ specjalnych
wykaza³y stosunkowo pozytywn¹ samoocenê w przypadku obu grup (Butler,
Marinov-Glassman 1994).

Ponadto z badañ M.J. Renick i S. Harter (1989) wynika, ¿e samoocena uczniów
z upoœledzeniem umys³owym kszta³conych w klasach specjalnych utrzymywa³a siê
na wzglêdnie sta³ym poziomie, podczas gdy kszta³conych w klasach integracyjnych
obni¿a³a siê wraz z przechodzeniem do wy¿szych klas, co mo¿e byæ wyjaœnione
nak³adaniem siê negatywnych doœwiadczeñ w zakresie osi¹gniêæ szkolnych i mo¿-
liwoœci¹ porównania ich z osi¹gniêciami pe³nosprawnych kolegów z klasy.

Z kolei badania J.T.A. Bakker i A.M.T. Bosman (2003) wskazuj¹ na to, ¿e ucz-
niowie o niskich osi¹gniêciach w nauce, kszta³ceni w klasie ogólnodostêpnej mieli
podobny poziom samooceny i byli tak samo akceptowani niezale¿nie od tego, czy
otrzymywali specjaln¹ pomoc, czy nie. Ponadto poziom akceptacji i samooceny
uczniów ze szkó³ specjalnych by³ nieco wy¿szy ni¿ w przypadku uczniów o nis-
kich osi¹gniêciach ze szkó³ ogólnodostêpnych.

Natomiast M. ¯mudzka (2003) prowadzi³a badania porównawcze w zakresie
samoocen uczniów z upoœledzeniem umys³owym klas trzecich specjalnych i inte-
gracyjnych w zakresie ró¿nych kategorii. Autorka stwierdzi³a, ¿e œredni poziom
samoocen uczniów klas specjalnych jest wysoki i zró¿nicowany w poszczegól-
nych kategoriach. Uczniowie wy¿ej oceniaj¹ swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹, wygl¹d
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zewnêtrzny, sprawnoœæ intelektualn¹ i zachowanie ni¿ popularnoœæ w grupie, co
wi¹¿e siê z trudnoœci¹ formu³owania samooceny dotycz¹cej kontaktów z rówieœ-
nikami. Poziom samoocen uzyskanych przez uczniów klas integracyjnych jest
ni¿szy ni¿ uczniów klas specjalnych, a podobieñstwo dotyczy jedynie ich treœci.
Uczniowie oceniaj¹ najwy¿ej wygl¹d zewnêtrzny i sprawnoœæ fizyczn¹, nastêp-
nie zachowanie, a najni¿ej sprawnoœæ intelektualn¹ i popularnoœæ w grupie. Dzie-
ci z klas specjalnych wykazuj¹ samoocenê stabiln¹ we wszystkich kategoriach,
w wiêkszoœci przypadków jest ona nieadekwatna i zawy¿ona, co dotyczy g³ównie
takich kategorii, jak: popularnoœæ w grupie i sprawnoœæ intelektualna. Z kolei ucz-
niowie klas integracyjnych maj¹ samoocenê zmienn¹ i zró¿nicowan¹ w zale¿noœci
od kategorii. Uczniowie o samoocenie zawy¿onej najwy¿ej oceniali sprawnoœæ fi-
zyczn¹, wygl¹d zewnêtrzny i zachowanie, a uczniowie o zani¿onej samoocenie
najni¿ej oceniali swoj¹ pozycjê spo³eczn¹ i sprawnoœæ intelektualn¹.

Zdaniem P. Kurtka (2005) wysoki poziom samooceny sugeruje potrzebê aproba-
ty spo³ecznej lub zaburzenia poczucia w³asnej wartoœci, redukowane poprzez
przecenianie siebie. Wskazuje tak¿e na potrzebê adekwatnego obrazu siebie po-
przez odpowiednie kszta³towanie pozytywnych aspektów struktury „ja”. Istnieje
jednak¿e niebezpieczeñstwo, ¿e z powodu os³abionego krytycyzmu i du¿ej suges-
tywnoœci nawet przypadkowy sukces mo¿e spowodowaæ nieuzasadniony wzrost
samooceny (¯mudzka 2003). Zawy¿ona samoocena i wysoka samoakceptacja sta-
nowi¹ ponadto wewnêtrzn¹ przeszkodê w rozwijaniu mechanizmów samo-
doskonalenia, co utrudnia rozumienie oczekiwañ i wymagañ stawianych przez
otoczenie (Pilecka 2001).

Drugi wniosek wynikaj¹cy z badañ porównawczych nad samoocen¹ uczniów
niepe³nosprawnych intelektualnie i pe³nosprawnych wskazuje z kolei na korzyœci
wynikaj¹ce z inkluzji w postaci podniesienia poziomu samooceny uczniów nie-
pe³nosprawnych, bez wnikania jednak¿e w jej adekwatnoœæ. Badania nad samo-
ocen¹ przeprowadzone przez S. Vaughn i in. (1996) w klasach inkluzyjnych wska-
zywa³y na to, ¿e uczniowie niepe³nosprawni intelektualnie przejawiali istotnie
ni¿szy od pozosta³ych grup uczniów (osi¹gaj¹cych niskie, przeciêtne i wysokie
wyniki w nauce) poziom samooceny szkolnej. Zdaniem nauczycieli i pedagogów
specjalnych sukces kszta³cenia inkluzyjnego polega³ na wzroœcie samooceny tych
uczniów, natomiast zdaniem uczniów upoœledzonych poziom ich samooceny nie
uleg³ zmianie. Podobne wyniki uzyskali J. Wiener i Ch. Tardif (2004), twierdz¹c, ¿e
samoocena uczniów z upoœledzeniem umys³owym w dziedzinie umiejêtnoœci
szkolnych by³a wy¿sza u uczniów wspieranych w klasie przez nauczyciela ni¿
u tych, którzy okresowo musieli opuœciæ swoj¹ klasê i udaæ siê na dodatkowe zajê-
cia ze specjalist¹.

Tak¿e J. Beltempo i P.A. Achille (1990), badaj¹c samoocenê uczniów z upoœle-
dzeniem umys³owym w ró¿nym stopniu, w³¹czonych do klas ogólnodostêpnych,
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stwierdzili, ¿e forma kszta³cenia ma znacz¹cy wp³yw na samoocenê. Zarówno
uczniowie uczêszczaj¹cy do klas specjalnych (w których spêdzali ponad 70% cza-
su w tygodniu), jak i uczniowie kszta³ceni w ca³kowitej inkluzji przez ca³y rok
trwania eksperymentu wykazywali nisk¹ samoocenê, przy czym samoocena ucz-
niów uczêszczaj¹cych do klas specjalnych by³a nieco ni¿sza. Natomiast uczniowie
czêœciowo w³¹czeni do klas ogólnodostêpnych (do 30% czasu w tygodniu) od
pocz¹tku do koñca pierwszego roku nauki wykazywali samoocenê wysok¹. Zda-
niem autorów dla samooceny korzystna jest zatem forma, w jakiej uczniowie roz-
poznani jako posiadaj¹cy specjalne potrzeby edukacyjne korzystaj¹ z zajêæ spe-
cjalistycznych, ale s¹ te¿ zintegrowani z klas¹ ogólnodostêpn¹, w której mog¹
porównywaæ siê z adekwatn¹ grup¹ odniesienia.

Jednak zró¿nicowanie wyników badanych grup uczniów mo¿e wynikaæ tak-
¿e z kilku innych powodów. Po pierwsze, pomimo ¿e wszyscy badani uczniowie
byli zidentyfikowani przez szkolnego psychologa jako upoœledzeni umys³owo,
w doborze uczniów do ró¿nych form kszta³cenia decydenci mogli kierowaæ siê
czynnikami zwi¹zanymi ze spo³ecznym przystosowaniem dziecka i w³¹czaæ do
klas ogólnodostêpnych uczniów najlepiej przystosowanych. Ponadto u bardziej
zaburzonych uczniów kszta³conych w klasach specjalnych mo¿e znacznie trud-
niej przebiegaæ proces kszta³towania siê samooceny. Po drugie, niska samoocena
mo¿e te¿ wynikaæ z samego faktu kszta³cenia w klasie specjalnej, o czym dziecko
dowiaduje siê kilka miesiêcy przed rozpoczêciem nauki w tej klasie, co z kolei
dzia³a zgodnie z efektem samospe³niaj¹cego siê proroctwa. Wyniki sugeruj¹
ponadto, ¿e forma kszta³cenia ró¿nicuje samoocenê jedynie w przypadku
dziewcz¹t, gdy¿ od nich najczêœciej oczekuje siê bardziej poprawnego zachowa-
nia i wy¿szych osi¹gniêæ w nauce.

Zakoñczenie

Zaprezentowana powy¿ej analiza wyników badañ wskazuje na to, ¿e rozwój
samooceny uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ przebiega wed³ug ta-
kich samych etapów jak u dzieci pe³nosprawnych, ale jest w stosunku do niego
opóŸniony. Uczniowie niepe³nosprawni wykazuj¹ zatem d³u¿ej brak umiejêtnoœci
dokonywania samooceny w oparciu o porównywanie siebie z rówieœnikami
z otoczenia. Ich samoocena jest najczêœciej nieadekwatna, zawy¿ona i stabilna.
Dotyczy to zw³aszcza uczniów szkó³ specjalnych. Natomiast w przypadku ucz-
niów klas inkluzyjnych samoocena ulega zmianie. Proces jej rozwoju nastêpuje
bowiem w warunkach umo¿liwiaj¹cych dokonywanie adekwatnych porównañ
z grup¹ odniesienia. Samoocena uczniów klas inkluzyjnych obni¿a siê z wiekiem,
staj¹c siê przy tym bardziej adekwatn¹, co wydaje siê byæ zjawiskiem korzystnym
dla ich rozwoju.
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Jednak niska samoocena wydaje siê przeczyæ skutecznoœci dzia³añ inkluzyj-
nych. Wysi³ki nauczycieli tych klas zmierzaj¹ zatem w kierunku podwy¿szenia
samooceny uczniów niepe³nosprawnych intelektualnie, co, jak relacjonuj¹ bada-
nia, wydaje siê osi¹gaæ zamierzony efekt. Czy jednak samo podwy¿szenie samo-
oceny jest zawsze korzystne dla rozwoju i spo³ecznego funkcjonowania tych ucz-
niów? Z jednej strony wydaje siê, ¿e tak, gdy¿ mo¿e prowadziæ do kszta³towania
poczucia pewnoœci siebie, wiêkszej œmia³oœci w nawi¹zywaniu relacji spo³ecz-
nych, podejmowaniu nowych zadañ. Z drugiej strony jednak nale¿a³oby siê zgo-
dziæ z B. Elbaum i S. Vaughn (2003), ¿e nieadekwatnie wysoka samoocena jest nie-
korzystna dla spo³ecznego funkcjonowania uczniów. Mo¿e bowiem prowadziæ
do zachowañ bezkrytycznych i nie motywuje do zmian. Uczniowie z zawy¿on¹
samoocen¹ przejawiaj¹ czêœciej zachowania nieakceptowane spo³ecznie ni¿ ucz-
niowie z samoocen¹ adekwatn¹. Celem podejmowanych przez nauczycieli
dzia³añ powinno byæ zatem nie samo podwy¿szenie samooceny, ale raczej pomoc
w rozwoju samooceny adekwatnej, ale pozytywnej.
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Jaros³aw B¹bka

W poszukiwaniu nowych wyznaczników
spo³ecznej integracji

uczniów niepe³nosprawnych i pe³nosprawnych

Wprowadzenie

U podstaw rozwa¿añ dotycz¹cych wyznaczników spo³ecznej integracji znaj-
duje siê wizja spo³eczeñstwa oraz miejsce, jakie w nim zajmuj¹ osoby niepe³no-
sprawne oraz pe³nosprawne. Chodzi o to, na ile obie grupy bêd¹ obcowa³y z sob¹
w sytuacjach egzystencjalnych na zasadach wspó³zale¿noœci i wspó³pracy, a na ile
bêd¹ funkcjonowa³y obok siebie z ró¿nym stopniem poszanowania prawa do re-
spektowania w³asnej odrêbnoœci. Integracja to wspólnota wartoœci, norm, d¹¿eñ
i dzia³añ. Henry Armond Giroux (1994, s. 413–434) i Zygmunt Bauman (2006,
s. 260–308), znawcy problematyki wspó³czesnego œwiata, uwa¿aj¹, ¿e pomiêdzy
cz³onkami spo³eczeñstwa coraz czêœciej zaznaczaj¹ siê ró¿nice pod wzglêdem war-
toœci, norm, d¹¿eñ itp. Mo¿e to im utrudniaæ akceptacjê tych samych wartoœci
i norm, a tym samym os³abiaæ poczucie wspólnoty oraz spo³ecznej integracji. Wynika
z tego, ¿e wspólnota wartoœci i norm jest istotn¹, ale nie jedyn¹ kategori¹, na pod-
stawie której mo¿na wnioskowaæ o integracji spo³ecznej. Przegl¹d naukowego
dorobku pozwala ukazaæ kategorie pojêciowe wykorzystane w badaniach do-
tycz¹cych spo³ecznej integracji, któr¹ ujmowano w trzech aspektach: jako nurt
przemian spo³ecznych, system kszta³cenia oraz rodzaj relacji pomiêdzy niepe³no-
sprawnymi a pe³nosprawnymi. W opracowaniu przyjêto, ¿e wspó³praca odpo-
wiada typowi integracji funkcjonalnej, wyró¿nionej przez W.S. Landeckera (za:
Turowski 2001, s. 130–132) i mo¿e stanowiæ wskaŸnik integracji spo³ecznej wart
naukowych poszukiwañ. Zaprezentowany kierunek myœlenia wpisuje siê w wy-
zwania wspó³czesnej pedagogiki specjalnej. Zdaniem M. Chodkowskiej (1999,
s. 38) s¹ potrzebne badania dotycz¹ce integracji funkcjonalnej pomiêdzy nie-
pe³nosprawnymi a pe³nosprawnymi. Na gruncie pedagogiki specjalnej problem
integracji funkcjonalnej nie by³ podejmowany. Tym bardziej w dobie kryzysu
wartoœci i relacji miêdzyludzkich istnieje potrzeba podkreœlenia znaczenia istoty



wspó³zale¿noœci pomiêdzy niepe³nosprawnymi i pe³nosprawnymi, wspó³uczest-
nictwa, wspó³decydowania oraz wspó³pracy w wielu dziedzinach ¿ycia. W³adys-
³aw Dykcik podkreœla³, ¿e integracja spo³eczna jest „ideologi¹ partnerskiego
wspó³uczestnictwa i wspó³dzia³ania «wszystkich dla wszystkich»”.

Niniejszy tekst nale¿y traktowaæ jedynie jako przyczynek do poszukiwania
nowych sposobów myœlenia o zagadnieniu spo³ecznej integracji, które ci¹gle jest
aktualne. Dope³nienie rozwa¿añ stanowi egzemplifikacja dwóch analiz materia³u
obserwacyjnego dotycz¹cego wspó³pracy uczniów pe³nosprawnych i niepe³nospra-
wnych w sytuacji zadaniowej. Przyk³ad udanej i nieudanej wspó³pracy wœród ucz-
niów œwiadczy o tym, ¿e w szko³ach realizuj¹cych ideê spo³ecznej integracji warto
po³o¿yæ nacisk na uczenie wychowanków wspó³pracy. Tacy autorzy, jak M. Deutch
(2005, s. 21-40), R.M. Gillies (2007, s. 29–40) oraz R. Slavin (1983, s. 89–101), uwa¿aj¹,
¿e doœwiadczanie przez ludzi wspó³zale¿noœci i wspó³pracy sprzyja okazywaniu
sobie pomocy, sympatii, komunikowaniu siê, co prowadzi do wzrostu miêdzy nimi
spójnoœci w grupie, a tym samym spo³ecznej integracji.

Wybrane aspekty spo³ecznej integracji w polskiej literaturze przedmiotu

Rozwój idei integracji niepe³nosprawnych oraz pe³nosprawnych w Polsce
w latach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych minionego stulecia spowodowa³
zarówno wzrost zainteresowania siê problematyk¹ kszta³cenia obu grup, jak i ba-
dania relacji spo³ecznych pomiêdzy nimi. Na gruncie pedagogiki specjalnej ist-
nieje wiele opracowañ, które dotycz¹ szeroko ujmowanej idei spo³ecznej integra-
cji. Jedne z nich dotycz¹ kwestii organizacji integracyjnego kszta³cenia, a inne
wpisuj¹ siê w problematykê przejawów spo³ecznej integracji. Warto podkreœliæ,
¿e wczeœniej pedagogika specjalna nie dysponowa³a wystarczaj¹cym teoretycz-
nym zapleczem, które mo¿na by³oby wykorzystaæ w procesie organizacji integra-
cyjnego kszta³cenia, ani badaniami zachowañ spo³ecznych pomiêdzy osobami
niepe³nosprawnymi a pe³nosprawnymi. Realizacja za³o¿eñ idei spo³ecznej inte-
gracji wymaga³a przemian w podejœciu do osób o odmiennych mo¿liwoœciach
psychofizycznych, ukazywania podobieñstw z pe³nosprawnymi, a tak¿e poszu-
kiwania zasad organizacji kszta³cenia sprzyjaj¹cych przesuwaniu akcentu z ma-
sowoœci na indywidualnoœæ, przedmiotowoœci na podmiotowoœæ, unifikacji wy-
chowanków na wspomaganie rozwoju na miarê ich mo¿liwoœci. Wzrost
zainteresowania spo³eczn¹ integracj¹ wymaga³ przetransponowania dorobku so-
cjologii, np. w zakresie teorii integracji oraz ma³ych grup spo³ecznych, co wi¹za³o
siê z powstaniem nurtu socjopedagogiki specjalnej (Chodkowska 1999, s. 31).
Przyjêto, ¿e integracja spo³eczna jest procesem ³¹czenia siê czêœci albo cz³onków
w ca³oœæ. Zdaniem J. Turowskiego (2001, s. 129) procesy integracji w spo³eczeñ-
stwie wyra¿aj¹ siê w takich interakcjach pomiêdzy ludŸmi, które prowadz¹ do ich

) �������
���� ��
�� 
����������
 ���������	 ��������	�   2+



powi¹zania, kooperacji, koegzystencji, dostosowania siê czy te¿ rozwi¹zywania
konfliktów. Wspó³czeœnie na gruncie pedagogiki specjalnej istnieje wiele opraco-
wañ, które dotycz¹ idei spo³ecznej integracji, ujmowanej jako nurt przemian,
system kszta³cenia oraz rodzaj relacji spo³ecznych pomiêdzy niepe³nosprawnymi
a pe³nosprawnymi. Nie sposób przywo³aæ wszystkich opracowañ na ten temat.
W artykule skoncentrujê siê jedynie na wybranych pozycjach monograficznych,
które ukaza³y siê po roku 1990, w zwi¹zku ze zmianami systemowymi w Polsce.
Istniej¹cy dorobek na temat spo³ecznej integracji mo¿na usystematyzowaæ oraz
wyodrêbniæ w nim kilka nurtów: metateoretyczny, konceptualizacyjny oraz em-
piryczny. Znacz¹cy wk³ad w rozwój problematyki spo³ecznej integracji stanowi¹
prace o charakterze metateoretycznym, w których podnosi siê ogólne za³o¿enia
zwi¹zane z wielowymiarowoœci¹ idei spo³ecznej integracji (zob. Chodkowska
2002, 2004; Krause 2000; Mikulski, Auleytner 1996; Ossowski 1999; Szumski 2006).

Konceptualizacja idei spo³ecznej integracji zosta³a dokonana w opracowa-
niach na temat kszta³cenia osób z ró¿nymi rodzajami niepe³nosprawnoœci oraz na
ró¿nych etapach edukacji (zob. Al-Khamisy 2006; B¹bka 2001; Bogucka, Koœciel-
ska 1994; Dry¿a³owska 2007; Lis-Kujawski 2010; Zamkowska 2000 i inni). Nurt em-
piryczny stanowi¹ prace, w których ukazuje siê efekty zwi¹zane z realizacj¹ idei
spo³ecznej integracji w Polsce. Badacze wykorzystuj¹ ró¿ne kategorie analitycz-
ne, za pomoc¹ których mo¿na okreœliæ efektywnoœæ realizacji idei spo³ecznej inte-
gracji, np. wyniki w nauce, poziom przystosowania, relacje spo³eczne, szeroko
pojmowane kompetencje spo³eczne wychowanków korzystaj¹cych z form edu-
kacji integracyjnej (Baranowicz 2006; Bar³óg 2001; Chrzanowska 2010; Ochon-
czenko, Mi³kowska 2005; Sakowicz-Boboryko 1999; Zamkowska 2009 i inni).
W empirycznym nurcie opracowañ, który odnosi siê do œrodowiska szkolnego,
istotnym wskaŸnikiem spo³ecznej integracji uczniów niepe³nosprawnych jest ich
pozycja w strukturze grupy (zob. B¹bka 2001; Dry¿a³owska 2007; Nowicka 2001;
Lipiñska-Lokœ 2006; Zamkowska 2009 i inni). Relacje spo³eczne pomiêdzy nie-
pe³nosprawnymi a pe³nosprawnymi w zdecydowanej wiêkszoœci by³y badane
z wykorzystaniem metody socjometrycznej oraz odnosi³y siê do dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym. Niewiele jest na ten temat badañ z udzia³em doras-
taj¹cych oraz m³odzie¿y. O integracji spo³ecznej mo¿na te¿ wnioskowaæ na pod-
stawie sytuacji osób niepe³nosprawnych w spo³eczeñstwie oraz ich funkcjonowa-
nia w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych w œrodowisku lokalnym (zob. Juros, Otrêb-
ski 1997; Ostrowska i in. 2001; Trzebiñska 2007 i inni). Niezaprzeczaln¹ wartoœci¹
opracowañ jest to, ¿e stanowi¹ one próbê ukazania przejawów spo³ecznej inte-
gracji osób niepe³nosprawnych.
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Integracja funkcjonalna jako zaniedbany obszar badania relacji
spo³ecznych pomiêdzy uczniami niepe³nosprawnymi i pe³nosprawnymi

Znawcy teorii integracji, w tym J. Turowski (2001, s. 130–131), W. Jacher (1999,
s. 65–66), odwo³uj¹ siê do koncepcji W.S. Landeckera, który wyró¿ni³ cztery za-
kresy ¿ycia grupowego oraz cztery typy integracji: kulturow¹, normatywn¹, ko-
munikacyjn¹ i funkcjonaln¹. Na przyk³adzie zgodnoœci lub rozbie¿noœci w dzie-
dzinie uznawanych i realizowanych wzorów zachowañ przez cz³onków grupy
mo¿na wnioskowaæ o integracji kulturowej. Zgodnoœæ lub rozbie¿noœæ w zakresie
wartoœci i norm wi¹¿e siê z integracj¹ normatywn¹. Natomiast integracja komu-
nikacyjna odnosi siê do stopnia intensywnoœci kontaktów spo³ecznych pomiêdzy
cz³onkami spo³ecznoœci, które polegaj¹ na wymianie znaczeñ i informacji w gru-
pie. Stopieñ zale¿noœci pomiêdzy ludŸmi, którzy wymieniaj¹ miêdzy sob¹ œwiad-
czenia i us³ugi w grupie, œwiadczy o integracji funkcjonalnej. Pe³na integracja za-
chodzi wtedy, kiedy stopnie zintegrowania w poszczególnych sferach, np. grupy
czy spo³eczeñstwa, s¹ skorelowane i znajduj¹ siê na tym samym poziomie (Turow-
ski 2001, s. 130).

Wyró¿nione typy integracji: kulturowa, normatywna, komunikacyjna, funk-
cjonalna zosta³y w pedagogice specjalnej w ró¿nym stopniu poddane badaw-
czym eksploracjom. Omówionym ró¿nym rodzajom integracji spo³ecznej mo¿na
przyporz¹dkowaæ okreœlone kategorie analityczne. Na przyk³ad o integracji kul-
turowej mo¿na wnioskowaæ na podstawie wzorów zachowañ czy stylu ¿ycia. In-
tegracjê normatywn¹ mo¿na okreœliæ poprzez analizê wartoœci i norm. Natomiast
o integracji komunikacyjnej da siê wnioskowaæ na podstawie stosunków spo³ecz-
nych oraz pozycji spo³ecznej jednostki w grupie. Na gruncie pedagogiki specjal-
nej integracja komunikacyjna stanowi najczêœciej analizowany obszar spo³ecznej
integracji. Z dokonanego przegl¹du badañ wynika, ¿e o spo³ecznej integracji nie-
pe³nosprawnych i pe³nosprawnych w œrodowisku szkolnym wnioskowano na
podstawie pozycji spo³ecznej w grupie. Chodzi o to, ¿e struktura socjometryczna�

oddaje sieæ atrakcyjnoœci interpersonalnej, z której mo¿na wnioskowaæ o tenden-
cjach zbli¿ania siê ludzi do siebie b¹dŸ unikania siebie nawzajem (Mika 1998,
s. 114). Zdaniem W. Jachera (1999, s. 67) o integracji komunikacyjnej mo¿na wnios-
kowaæ na podstawie kontaktów spo³ecznych w grupie, a w szczególnoœci ich
czêstotliwoœci, liczby wyborów i odrzuceñ w grupie, liczby osób izolowanych
spo³ecznie w danej wspólnocie. Tego typu badania maj¹ du¿¹ wartoœæ poz-
nawcz¹, ale nie oddaj¹ dynamiki procesów grupowych pomiêdzy niepe³nospraw-
nymi a pe³nosprawnymi. Jeœli chodzi o integracjê funkcjonaln¹, to na gruncie pe-
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dagogiki zaznacza siê wyraŸna luka, zarówno pod k¹tem opracowañ teoretycz-
nych, jak i badañ. Integracja funkcjonalna polega na tym, ¿e pomiêdzy osobami
pe³nosprawnymi oraz niepe³nosprawnymi zachodzi wspó³zale¿noœæ, która mo¿e
wyra¿aæ siê w ró¿nych formach aktywnoœci podejmowanych przez jednych na
rzecz drugich. W³adys³aw Jacher (1999, s. 65–66) wi¹¿e integracjê funkcjonaln¹ ze
stopniem wspó³zale¿noœci wœród wspó³dzia³aj¹cych jednostek w systemie. Taki
model relacji spo³ecznych pomiêdzy niepe³nosprawnymi a pe³nosprawnymi nie
by³ analizowany na gruncie pedagogiki specjalnej. Warto podkreœliæ, ¿e pojêcie
integracji funkcjonalnej jest ró¿nie definiowane (por. Dry¿a³owska 2007, s. 85; Dy-
kcik 2001, s. 371). Najpe³niej istotê integracji funkcjonalnej ujmuje A. Hulek. Autor
uwa¿a, ¿e polega ona na uczestnictwie niepe³nosprawnych w ¿yciu grupy i takiej
czêstotliowoœci kontaktów, jakich wymaga sytuacja. Warto podkreœliæ, ¿e badacz
wi¹¿e integracjê funkcjonaln¹ z szeroko pojêtym wspó³dzia³aniem niepe³no-
sprawnych z otoczeniem spo³ecznym (Hulek 1988, s. 14).

Na u¿ytek niniejszego opracowania przyjêto, ¿e integracja funkcjonalna
stanowi zaniedbany typ integracji pomiêdzy niepe³nosprawnymi a pe³nosprawny-
mi. Kategori¹ analityczn¹ umo¿liwiaj¹c¹ poszukiwanie nowych sposobów bada-
nia integracji funkcjonalnej jest wspó³zale¿noœæ oraz wspó³dzia³anie (B¹bka
2010). Trudno jest sobie wyobraziæ zarówno wspó³czesne spo³eczeñstwa, jak
i dzia³aj¹ce w nich instytucje bez wyraŸnego podzia³u pracy oraz korespondencji
uzyskiwanych przez ludzi wyników. Oznacza to, ¿e cz³owiek ³¹czy siê w grupy,
aby realizowaæ zadania, których nie mo¿e wykonaæ w pojedynkê. Z punktu wi-
dzenia spo³ecznej integracji istnieje potrzeba przygotowania niepe³nosprawnych
nie tylko do podmiotowego samostanowienia, ale podejmowania aktywnoœci
w kooperacji z innymi ludŸmi, wymiany œwiadczeñ i us³ug. Wspó³zale¿noœæ
spo³eczna jest rodzajem relacji miêdzyludzkich, który polega na odczytywaniu,
konfrontowaniu i uzgadnianiu interesów jednostki z oczekiwaniami innych lu-
dzi. Wspó³zale¿noœæ zadaniowa dotyczy sytuacji, w których osi¹gniêcia ka¿dego
cz³onka grupy maj¹ okreœlone konsekwencje dla rezultatów dzia³ania pozo-
sta³ych uczestników. Im bardziej w danej sytuacji wymaga siê od grupy wspó³-
dzia³ania, tym wy¿szy jest stopieñ wspó³zale¿noœci zadaniowej (Stoner i in. 2001,
s. 492–493). Z badañ zachodnich autorów wynika, ¿e jeœli ludzie doœwiadczaj¹
wspó³zale¿noœci i wspó³pracy, to czêœciej siê komunikuj¹, okazuj¹ sobie pomoc
oraz sympatiê, co œwiadczy o wzroœcie spójnoœci zarówno w grupie, jak i spo³ecz-
nej integracji. Tak rozumian¹ integracjê mo¿na odnosiæ zarówno do poziomu
instytucjonalnego funkcjonowania osób niepe³nosprawnych w spo³eczeñstwie
(np. zak³ad pracy), jak i grupowego, np. klasa szkolna czy grupa rówieœników
(por. Brzeziñska 2000, s. 208). W jednym i drugim przypadku integracjê mo¿na
uj¹æ na kontinuum: od wysokiego stopnia wspó³zale¿noœci pomiêdzy niepe³no-
sprawnymi a pe³nosprawnymi w ró¿nych sytuacjach do wysokiego stopnia
samowystarczalnoœci jednych i drugich oraz braku zharmonizowania dzia³añ,
czyli dezintegracji funkcjonalnej (B¹bka 2010).
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Wspó³praca niepe³nosprawnych i pe³nosprawnych uczniów
jako wyznacznik spo³ecznej integracji

Przyjmuje siê, ¿e integracja spo³eczna jest procesem ³¹czenia siê czêœci albo
cz³onków w ca³oœæ. Zjawisko spo³ecznej integracji jest definiowane jako zwartoœæ
spo³eczna, zespolenie cz³onków zbiorowoœci spo³ecznej, które wyra¿a siê w inten-
sywnoœci i czêstotliwoœci kontaktów spo³ecznych, akceptacji w jej obrêbie wspól-
nych wartoœci i norm. Istotne jest, ¿e czynnikiem spo³ecznej integracji jest podobieñ-
stwo sytuacji ¿yciowej cz³onków danej grupy (por. Nowa encyklopedia powszechna
1995, s. 67).

Zdaniem J. Turowskiego (2001, s. 129) procesy integracji w spo³eczeñstwie
wyra¿aj¹ siê w takich interakcjach pomiêdzy ludŸmi, które prowadz¹ do ich
powi¹zania, kooperacji, koegzystencji, dostosowania siê czy te¿ rozwi¹zywania
konfliktów. Kontynuuj¹c myœl Turowskiego, mo¿na stwierdziæ, ¿e kooperacja
mo¿e stanowiæ wskaŸnik spo³ecznej integracji. W opracowaniu kooperacjê trak-
tujê jako synonim wspó³pracy, wy¿sz¹ formê wspó³dzia³ania, która polega na
zaanga¿owaniu siê kilku osób (co najmniej dwóch) w realizacjê wspólnego celu.

O wspó³pracy pomiêdzy niepe³nosprawnymi i pe³nosprawnymi uczniami
mo¿na wnioskowaæ, bior¹c pod uwagê dwa kryteria: (1) dotycz¹ce cech ich aktyw-
noœci oraz (2) uzyskiwanych przez nich efektów. W przypadku pierwszego kryte-
rium istotne jest, w jakim stopniu niepe³nosprawni i pe³nosprawni dostrzegaj¹
wspólny cel, wyra¿aj¹ chêæ wspólnego dzia³ania, podejmuj¹ rolê kieruj¹cego, lecz
nie dominuj¹, rozmawiaj¹ na temat zadania, s¹ zainteresowani jego wykonaniem,
s¹ pobudzeni poznawczo, a tak¿e wzajemnie sobie pomagaj¹.

Drugie kryterium wi¹¿e siê z analiz¹ efektywnoœci wspólnego dzia³ania, które
oprócz realizacji zamierzonego celu pozwala uzyskaæ efekt synergii�. Istotna jest
w tym wzglêdzie produktywnoœæ dzia³ania grupowego oraz przejawianie przez
uczestników wspólnego dzia³ania takich zachowañ, jak: zadowolenie ze wspólnie
wykonywanego zadania, dzielenie siê podczas aktywnoœci doœwiadczeniem
i wiedz¹, przejawianie radoœci, obdarzanie siê zaufaniem i akceptacj¹ (B¹bka 2007,
s. 40–43). Wynika z tego, ¿e nie ka¿de dzia³anie uczniów mo¿na uznaæ za wspó³pra-
cê. Zachowanie kooperacyjne to taki rodzaj dzia³ania, które pozwala uczestnikom
wspólnej aktywnoœci uzyskaæ jak najlepsze rezultaty (Grzelak 2000, s. 128). Ozna-
cza to, i¿ u podstaw zachowañ kooperacyjnych le¿y wspó³zale¿noœæ. Polega ona na
tym, ¿e powodzenie jednostki jest uwik³ane w sukces grupy i odwrotnie.

Znawcy problematyki, w tym np. R.T. Johnson, D.W. Johnosn (1989, s. 167–177),
R. Slavin (1983, s. 89–101) i R. Gillies (2001, s. 49–50), uwa¿aj¹, ¿e doœwiadczanie
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przez ludzi wspó³zale¿noœci i wspó³pracy prowadzi do spo³ecznej integracji.
Badacze zachodni dostarczyli dowodów na temat skutecznoœci uczenia we
wspó³pracy w odniesieniu do uczniów zaliczanych do ró¿nych kategorii innoœci,
np. niepe³nosprawnych, z niskim statusem spo³ecznym, odmiennych rasowo.
Z badañ autorów wynika, ¿e doœwiadczanie wspó³zale¿noœci zadaniowej sprzyja
przyrostowi u uczniów i studentów wiedzy oraz umiejêtnoœci przewidzianych
programem kszta³cenia. Udana wspó³praca sprzyja równie¿ likwidowaniu ste-
reotypów i uprzedzeñ rasowych, polepszeniu siê relacji spo³ecznych pomiêdzy
uczestnikami wspólnego dzia³ania oraz wzrostowi spójnoœci grupy. Warto pod-
kreœliæ, ¿e na podstawie wymienionych wskaŸników mo¿na wnioskowaæ
o spo³ecznej integracji.

Zachowania kooperacyjne niepe³nosprawnych i pe³nosprawnych
gimnazjalistów w œwietle badañ – egzemplifikacja

W opracowaniu przedstawiê jedynie wycinek badañ, których przedmiotem
by³y zachowania kooperacyjne niepe³nosprawnych i pe³nosprawnych gimnazja-
listów w sytuacjach zadaniowych. W badaniach wziêli udzia³ piêtnastoletni nie-
pe³nosprawni uczniowie w normie intelektualnej oraz ich pe³nosprawni rówieœ-
nicy. Udzia³ uczniów w badaniach by³ dobrowolny. Badania polega³y na tym, ¿e
spoœród wyselekcjonowanych niepe³nosprawnych i pe³nosprawnych uczniów
z klas integracyjnych utworzono czteroosobowe grupy zadaniowe. Wa¿ne by³o,
aby zespó³ tworzyli uczniowie z jednej klasy. Ka¿da grupa zadaniowa sk³ada³a siê
z dwóch osób niepe³nosprawnych i dwóch pe³nosprawnych. Zespó³ zosta³ posta-
wiony w sytuacji eksperymentalnej, polegaj¹cej na wykonaniu zadania wyma-
gaj¹cego kooperacji. Zachowania uczniów by³y rejestrowane przez specjalnie do
tego przygotowanych sêdziów kompetentnych. Ka¿dy zespó³ by³ obserwowany
tylko jeden raz w warunkach eksperymentalnych. Materia³ badawczy zebrano
z wykorzystaniem obserwacji fotograficznej oraz kategoryzowanej.

Analizê jakoœciow¹ materia³u obserwacyjnego dotycz¹cego dwóch przyk³a-
dowych grup zadaniowych ukierunkowano na poszukiwanie odpowiedzi na na-
stêpuj¹ce pytanie: Jakie s¹ przejawy kooperacji pomiêdzy niepe³nosprawnymi
a pe³nosprawnymi gimnazjalistami podczas wykonywania zadania? W toku anali-
zy materia³u obserwacyjnego skoncentrowano siê na dwóch aspektach wspó³pra-
cy. Pierwszy dotyczy³ takich cech aktywnoœci uczniów, jak: chêæ wspólnego
dzia³ania, komunikowanie siê, zainteresowanie zadaniem, wzajemna pomoc.
Drugie kryterium analizy polega³o na doszukiwaniu siê u gimnazjalistów takich
zachowañ, jak: dzielenie siê doœwiadczeniem oraz wiedz¹, przejawianie radoœci
i zadowolenia podczas wspó³pracy, obdarzanie kolegów zaufaniem i akceptacj¹.
Na tej podstawie wnioskowano o zachowaniach kooperacyjnych uczniów oraz
udanej b¹dŸ nieudanej miêdzy nimi wspó³pracy w grupie.
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Przyk³ad 1. Dobra wspó³praca pomiêdzy niepe³nosprawnymi
i pe³nosprawnymi uczniami w sytuacji zadaniowej

Grupa otrzyma³a zadanie polegaj¹ce na u³o¿eniu czterech takich samych kwa-
dratów z kawa³ków umieszczonych w czterech kopertach przydzielonych uczniom�.
W zadaniu wziêli udzia³ uczniowie III klasy gimnazjum: Aleksandra (niepe³no-
sprawnoœæ ruchowa, bardzo dobre wyniki w nauce), Krzysztof (niepe³nospraw-
noœæ ruchowa, dobre wyniki w nauce), Daniel (pe³nosprawny uczeñ, bardzo dobre
wyniki w nauce), Konstancja (pe³nosprawna uczennica, œrednie wyniki w nauce).
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W aktywnoœci uczniów mo¿na wyró¿niæ dwa etapy. Pierwszy polega³ na
dzia³aniu metod¹ prób i b³êdów oraz koncentracji badanych na realizacji indy-
widualnych celów. Uczniowie chcieli u³o¿yæ kwadraty bez zwi¹zku z innymi oso-
bami. Aleksandra, niepe³nosprawna uczennica, jako pierwsza zauwa¿y³a mo¿li-
woœæ wymiany kawa³ków kwadratów. Aleksandra dostrzeg³a u Konstancji
elementy, które by³y potrzebne do u³o¿enia swojego kwadratu. Dziewczynka
pierwsza wykaza³a inicjatywê wspó³pracy poprzez wymianê figur. Warto pod-
kreœliæ, ¿e Aleksandra podsuwa³a pomys³y i mia³a wyraŸny wp³yw na zachowa-
nie siê pozosta³ych uczniów. Konstancja, pe³nosprawna gimnazjalistka, dziêki
Aleksandrze dostrzeg³a wspó³zale¿noœæ sytuacji zadaniowej, o czym œwiadczy
wypowiedŸ: Mo¿e siê wymienimy czêœciami. Konstancja równie¿ podsuwa³a i wery-
fikowa³a pomys³y. Pe³ni³a funkcjê osoby kieruj¹cej, lecz nie dominowa³a. Wpro-
wadza³a radosn¹ atmosferê, uœmiecha³a siê, g³oœno komentowa³a swoje dzia³anie
oraz aktywnoœæ pozosta³ych uczestników. Mo¿na stwierdziæ, ¿e uczennica najle-
piej wspó³pracowa³a w grupie. Krzysztof, drugi niepe³nosprawny gimnazjalista,
wykazywa³ du¿e zainteresowanie zadaniem. Dzia³a³ w sposób refleksyjny. Szyb-
ko spostrzeg³, ¿e brakuj¹ce elementy mo¿na po¿yczyæ od kolegi (po¿ycz mi jakiegoœ
kawa³ka). G³oœno komentowa³ swoje dzia³anie, u¿ywa³ przy tym wielu zwrotów
grzecznoœciowych, np. dziêkujê, dziêkujê. Daniel, pe³nosprawny uczeñ, tylko na
pocz¹tku wykazywa³ zainteresowanie zadaniem. W odró¿nieniu od pozosta³ych
uczestników zespo³u milcza³. Oczekiwa³ on na pomoc kolegów w u³o¿eniu kwa-
dratu. Ch³opiec najs³abiej anga¿owa³ siê we wspó³pracê. Z analizy materia³u ob-
serwacyjnego wynika, ¿e uczniowie niepe³nosprawni wyró¿niali siê w zespole
pomys³owoœci¹ i zaanga¿owaniem. Niepe³nosprawnoœæ uczniów w ¿aden sposób
nie zmniejszy³a ich aktywnoœci oraz nastawienia na wspó³pracê. Pe³nosprawni
i niepe³nosprawni gimnazjaliœci podczas wykonywania zadania podchodzili do
siebie ¿yczliwie oraz bez uprzedzeñ. Badani doœwiadczyli w grupie wspó³zale¿-
noœci, która polega³a na tym, ¿e sukces zespo³u by³ uzale¿niony od wzajemnej
wspó³pracy. Uczniowie przychodzili sobie z pomoc¹ oraz cieszyli siê z wykonania
zadania. Mo¿na s¹dziæ, ¿e pozytywna atmosfera, jaka panowa³a w trakcie
dzia³ania, oraz sukces grupy bêd¹ sprzyjaæ dobrym relacjom pomiêdzy uczniami
w podobnych sytuacjach wymagaj¹cych wspólnej aktywnoœci.

Przyk³ad 2. S³aba wspó³praca pomiêdzy niepe³nosprawnymi
i pe³nosprawnymi uczniami w sytuacji zadaniowej

Grupa uczniów otrzyma³a takie samo zadanie, jak zespó³ opisany wy¿ej.
W zadaniu wziêli udzia³ uczniowie III klasy gimnazjum: Agnieszka (zaburzenia
zachowania, s³abe wyniki w nauce), Kinga (przewlek³a choroba, dobre wyniki
w nauce), Ania (pe³nosprawna uczennica, bardzo dobre wyniki w nauce), Sylwia
(pe³nosprawna uczennica, œrednie wyniki w nauce).
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Uczennice na pocz¹tku by³y zdezorientowane. Tylko Kinga (niepe³nospraw-
na dziewczynka) dostrzeg³a koniecznoœæ wymiany elementów, aby u³o¿yæ kwa-
draty. Pozosta³e gimnazjalistki przejawia³y zachowania indywidualistyczne, któ-
re uniemo¿liwia³y grupie wykonanie zadania. W przypadku uczestniczek tego
zespo³u nie odnotowano wyraŸnych cech œwiadcz¹cych o zachowaniach ko-
operacyjnych. Badane nie komunikowa³y siê ze sob¹, za wyj¹tkiem Kingi, co
utrudnia³o im uzgodnienie wspólnego celu. Uczennice nie dostrzeg³y wspó³zale¿-
noœci. Trudno siê dziwiæ, ¿e nie myœla³y o sobie jako o zespole. Agnieszka pierwsza
wykona³a zadanie. By³a z tego zadowolona. Nie wyra¿a³a jednak zaniepokojenia,
¿e pozosta³e kole¿anki nie maj¹ jeszcze u³o¿onych kwadratów. Œwiadczy o tym,
¿e badana koncentrowa³a siê na w³asnym sukcesie. Obserwowane dziewczêta
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bardzo d³ugo wykonywa³y zadanie, oko³o 25 minut. Badane nie rozmawia³y ze
sob¹, nie wyrazi³y te¿ radoœci z wykonanego zadania, a raczej ulgê, ¿e to ju¿ ko-
niec. Uczennice nie doœwiadczy³y wspólnoty, wspó³odpowiedzialnoœci oraz
wspó³uczestnictwa w realizacji celu. Mo¿na wnioskowaæ, ¿e taki rodzaj wspólne-
go dzia³ania uczniów nie sprzyja³ ich spo³ecznej integracji. Olaf Axel-Burow (1992,
s. 113), znawca problemu, twierdzi, ¿e w ka¿dym cz³owieku tkwi¹ niewykorzysta-
ne si³y zwi¹zane ze wspó³prac¹ z innymi osobami. Kinga by³a od samego
pocz¹tku najbardziej zorientowana na wspó³pracê. Natomiast u pozosta³ych
dziewcz¹t zadanie nie wp³ynê³o na rozwiniêcie potencja³u synergetycznej
wspó³pracy.

Dyskusja nad wynikami badañ

Z materia³u obserwacyjnego wybrano dwa kontrastowe przyk³ady zachowa-
nia siê niepe³nosprawnych i pe³nosprawnych gimnazjalistów w sytuacji wyma-
gaj¹cej wspó³pracy w grupie. Istotne by³o ukazanie, ¿e pomiêdzy uczniami nie-
pe³nosprawnymi i pe³nosprawnymi jest mo¿liwa efektywna wspó³praca, która
siê wi¹¿e z komunikowaniem, uwzglêdnianiem punktu widzenia innych osób
oraz wspó³odpowiedzialnoœci¹ za wynik. Œwiadcz¹ o tym zachowania m³odzie¿y
w pierwszym opisanym przyk³adzie. Warto podkreœliæ, ¿e niepe³nosprawni ucz-
niowie nie byli biernymi uczestnikami zespo³u. Wrêcz przeciwnie, w³o¿yli du¿o
pracy w sukces grupy, a tym samym mogli cieszyæ siê uznaniem rówieœników. To,
¿e byli oni bardzo dobrymi i dobrymi uczniami, mo¿e t³umaczyæ ogólne pobudze-
nie poznawcze oraz chêæ rozwi¹zywania problemu. Drugi przyk³ad œwiadczy
o tym, ¿e zachowañ kooperacyjnych nie da siê wyzwalaæ jedynie poprzez sfor-
mu³owanie zadania sprzyjaj¹cego wspó³pracy. Uczestnicy tego zespo³u, choæ wy-
konali zadanie, to raczej nie doœwiadczyli efektu synergii wpisanego w efektywn¹
kooperacjê.

Obserwowane uczennice nie komunikowa³y siê ze sob¹, nie okazywa³y sobie
zaufania. Tylko jedna uczestniczka, Kinga, by³a nastawiona na wspó³pracê. Brak
zaanga¿owania pozosta³ych kole¿anek spowodowa³ nisk¹ skutecznoœæ dzia³ania
grupy oraz mniejszy zysk edukacyjny, który by³ wpisany w za³o¿enia zadania.
Poniewa¿ uczestnicy pierwszego zespo³u doœwiadczyli wspó³zale¿noœci oraz efek-
tywnej wspó³pracy, to mo¿na podejrzewaæ, ¿e ta sytuacja nie by³a obojêtna dla
poczucia ich spo³ecznej integracji. U tych uczniów, w porównaniu z uczestnikami
drugiego zespo³u, czêœciej wystêpowa³o zjawisko myœlenia o sobie w kategoriach
My. Z badañ R.M. Gilliesa (2001, s. 49–56) wynika, ¿e doœwiadczenia, jakie ucznio-
wie gromadz¹ w toku wspó³pracy, mog¹ wp³ywaæ na relacje spo³eczne pomiêdzy
nimi. Analiza jakoœciowa materia³u obserwacyjnego zmusza do nastêpuj¹cej
refleksji. O spo³ecznej integracji mo¿na wnioskowaæ na podstawie dynamiki pro-
cesów grupowych, w których bierze siê pod uwagê takie zachowania, jak: komu-
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nikacja, empatia, nawi¹zywanie relacji, okazywanie sobie pomocy, radoœæ
z dzia³ania itp. Zasadne jest równie¿ uwzglêdnienie w badaniach innych aspektów,
np. cech osobowoœciowych wychowanków, ich kompetencji czy te¿ zdobytych
wczeœniej doœwiadczeñ dotycz¹cych organizacji przez nauczycieli procesu
kszta³cenia w szkole, w tym uczestnictwa w grupowych formach pracy. Te kwestie
zostan¹ uwzglêdnione w kolejnych etapach badawczych poszukiwañ autora
artyku³u�.

Podsumowanie

W opracowaniu przyjêto, ¿e o spo³ecznej integracji mo¿na wnioskowaæ nie
tylko na podstawie wspólnych wartoœci i norm, co odpowiada integracji norma-
tywnej, oraz relacji spo³ecznych, które wyznaczaj¹ integracjê komunikacyjn¹.
Wyzwania teorii i praktyki pedagogiki specjalnej wi¹¿¹ siê z koniecznoœci¹ poszu-
kiwania nowych podejœæ zwi¹zanych z analiz¹ sytuacji niepe³nosprawnego
cz³owieka w szkole, grupie rówieœniczej czy spo³eczeñstwie. Zaproponowany
kierunek poszukiwañ wi¹¿e siê z koncentracj¹ na umiejêtnoœci wspólnego
dzia³ania uczniów pe³nosprawnych i niepe³nosprawnych. O integracji spo³ecznej
mo¿na wnioskowaæ nie tylko wtedy, kiedy siê ludzie lubi¹, wyznaj¹ takie same
wartoœci, ale równie¿ w sytuacji, gdy tworz¹ grupê osób wspó³zale¿nych, potra-
fi¹cych ze sob¹ wspó³pracowaæ pomimo wystêpuj¹cych pomiêdzy nimi ró¿nic.
Z³o¿onoœæ problemu polega na tym, ¿e o niepe³nosprawnych pisze siê jako o kate-
gorii ludzi zale¿nych od innych. Jest to zwi¹zane ze stanem ich zdrowia, ograni-
czonymi mo¿liwoœci dzia³ania, a tak¿e z wyuczon¹ bezradnoœci¹, tendencji¹ do
samoizolacji czy te¿ orientacji indywidualistycznej. Takie postawy nie s¹ obce
równie¿ pe³nosprawnym. Oznacza to, ¿e w toku edukacji istnieje potrzeba przy-
gotowania do efektywnej wspó³pracy jednych i drugich. Mo¿na podaæ wiele
przyk³adów sytuacji ¿yciowych, w których od osób niepe³nosprawnych i pe³no-
sprawnych bêdzie siê oczekiwa³o wspó³pracy. Z wczeœniejszych rozwa¿añ wyni-
ka, ¿e wspó³praca sprzyja integracji ludzi.
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In search of new indicators of social integration
of disabled and non-disabled pupils

(Summary)
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Katarzyna Æwirynka³o

Pe³nosprawni uczniowie
wobec swoich rówieœników z niepe³nosprawnoœci¹

Wprowadzenie

Zagadnienie spo³ecznej akceptacji osób z niepe³nosprawnoœci¹ le¿y w cen-
trum zainteresowañ wielu badaczy. Nasilaj¹ce siê w ostatnim æwieræwieczu ten-
dencje integracyjne dotycz¹ coraz wiêkszej liczby dziedzin ludzkiego ¿ycia i, choæ
zwraca siê uwagê na wiele barier stoj¹cych na drodze do integracji, obserwuje siê
przy tym rosn¹c¹ aprobatê spo³eczeñstwa, tak¿e w Polsce, zarówno wobec samych
osób z odchyleniami od normy, jak i praktyk integracyjnych (Ostrowska 1997).

Liczne badania dotycz¹ce integracji uczniów pe³nosprawnych i z niepe³no-
sprawnoœci¹ w klasach ogólnodostêpnych wskazuj¹ zarówno na szanse, jak i za-
gro¿enia p³yn¹ce dla obu grup. Efektywnoœæ integracji jest determinowana wielo-
ma czynnikami. Wœród zasadniczych Cz. Kosakowski (2000) wymienia: warunki
materialne oraz dydaktyczno-wychowawcze, w jakich funkcjonuje szko³a, przy-
gotowanie nauczyciela-wychowawcy, zatrudnienie specjalistów wspieraj¹cych
kszta³cenie uczniów z niepe³nosprawnoœci¹, a tak¿e wspó³pracê szko³y z placów-
kami specjalistycznymi i domem rodzinnym dzieci. Za efekt kszta³cenia integra-
cyjnego, jak równie¿ warunek skutecznej integracji mo¿na uznaæ równie¿ jakoœæ
relacji spo³eczno-emocjonalnych w grupach integracyjnych (Parys 2009). Analiza
doniesieñ badawczych poœwiêconych wzajemnym stosunkom uczniów pe³no-
i niepe³nosprawnych najczêœciej nie napawa optymizmem. Z jednej strony w ró¿-
nych publikacjach (np. Maciarz 1985; Palak 1993; Lipiñska 1999; Janion 2000; Æwi-
rynka³o 2003; Lipiñska-Lokœ 2003; Chodkowska 2004; Nowicka, Ochonczenko
2004; Wi¹cek 2005; Zamkowska 2005) wskazuje siê, ¿e dzieci i m³odzie¿ z nie-
pe³nosprawnoœci¹ czêœciej, w porównaniu do zdrowych rówieœników, zajmuj¹
w grupie pozycje ni¿sze, niekorzystne. Z drugiej jednak strony czêœæ badañ prze-
konuje o pozytywnych efektach integracji w zakresie wzajemnych relacji obu
grup uczniów (Sakowicz-Boboryko 2003; Kornaœ 2004; Osik-Chudowolska 2008).



Zró¿nicowane wyniki badañ dotycz¹ce charakteru i uwarunkowañ interakcji
pomiêdzy osobami pe³nosprawnymi a niepe³nosprawnymi na gruncie szko³y sta-
nowi³y impuls do przyjêcia za przedmiot zainteresowañ niniejszego opracowania
spo³ecznej akceptacji osób z niepe³nosprawnoœci¹ ucz¹cych siê w szko³ach ogól-
nodostêpnych (do których zaliczono szko³y masowe i integracyjne) przez ich ró-
wieœników z klas, do których uczêszczaj¹.

Badania w³asne

Zaprezentowane poni¿ej wyniki s¹ kontynuacj¹ analizy szerzej zakrojonych
badañ, z których materia³ badawczy zosta³ ju¿ czêœciowo zaprezentowany na III
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi w drodze ku doros³oœci”, zorganizowanej przez Zak³ad Rewalidacji
i Terapii Pedagogicznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego J. Kocha-
nowskiego w Kielcach w dniach 22–23 kwietnia 2009 roku (Æwirynka³o, praca
w druku).

Na potrzeby pracy badaniom poddano 357 uczniów pe³nosprawnych z 18
klas ogólnodostêpnych ze szkó³ masowych i 7 klas integracyjnych (ze szkó³ ogólno-
dostêpnych z oddzia³ami integracyjnymi). Byli to uczniowie pochodz¹cy z ró¿-
nych szczebli szkolnych: pocz¹wszy od szko³y podstawowej (klasy IV–VI), po-
przez gimnazjum (klasy I–III) do szkó³ ponadgimnazjalnych (klasy I–III). Podsta-
wowym kryterium doboru grupy badawczej by³o uczêszczanie do ich klas
przynajmniej jednego ucznia z niepe³nosprawnoœci¹ lub (co mia³o miejsce w przy-
padku dwóch klas technikum) uczestnictwo w zajêciach ³¹czonych razem z grup¹
uczniów niepe³nosprawnych.

Badania zosta³y przeprowadzone przez studentów stacjonarnych pedagogiki
specjalnej Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie w marcu i kwiet-
niu 2009 roku.

Przygotowana na potrzeby niniejszego opracowania analiza zebranego mate-
ria³u badawczego dotyczy nastêpuj¹cych aspektów stosunku uczniów pe³no-
sprawnych do ich rówieœników z niepe³nosprawnoœci¹ oraz ich wzajemnych in-
terakcji: kontakty na przerwach œródlekcyjnych, szkolnych zabawach/ dysko-
tekach, interakcje pozaszkolne, chêæ zdobycia wiedzy na temat niepe³nospraw-
noœci oraz zaanga¿owania siê w wolontariat na rzecz osób niepe³nosprawnych.

Pierwszym z badanych obszarów by³y interakcje uczniów sprawnych i nie-
pe³nosprawnych na przerwach miêdzylekcyjnych. Wyniki przedstawia tabela 1.
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Zaprezentowany w powy¿szej tabeli materia³ zebrano, analizuj¹c odpowie-
dzi badanych na dwa pytania: 1) Jeœli osoba niepe³nosprawna podesz³aby do Cie-
bie i grupy Twoich przyjació³ na przerwie, obiedzie itp., czy zaprosi³byœ j¹ do
wspólnej rozmowy?; 2) Jeœli wiedzia³byœ wiêcej o tym, jak postêpowaæ i zachowy-
waæ siê wobec osób niepe³nosprawnych, czy chêtniej w³¹cza³byœ je do rozmowy?
W odpowiedzi na pierwsze z pytañ 54,6% badanych zapewni³o, ¿e zaprosi³oby
osobê z niepe³nosprawnoœci¹ do wspólnej rozmowy. Uczniowie ci, uzasadniaj¹c
swoje odpowiedzi, akcentowali swoje pozytywne postawy wobec osób niepe³no-
sprawnych w ogóle (np. Nie mam uprzedzeñ; Ka¿da osoba niepe³nosprawna te¿ mo¿e
byæ fajnym towarzyszem; Nie uwa¿am ich za gorszych; Osoba niepe³nosprawna ma takie
same prawa i nale¿y j¹ normalnie traktowaæ; Jeœli siê znamy, to dlaczego nie – jest to osoba
jak ka¿da inna; Nie wybieram sobie znajomego po tym, czy jest chory, czy nie; Traktujê te
osoby jak inne) lub konkretnych osób z niepe³nosprawnoœci¹, które znaj¹ (np. Zna
dobre ¿arty i jest dusz¹ towarzystwa w naszej klasie; Dobrze nam siê rozmawia; Lubiê go;
Bo to przyjaciel). W niektórych wypowiedziach mo¿na zauwa¿yæ troskê badanych
o uczucia osób niepe³nosprawnych (np. Nie chcia³abym, aby czu³a siê samotna;
Czu³aby siê lepiej; ¯eby nie czu³a siê odtr¹cona; ¯eby nie by³ sam; Poniewa¿ nikt inny nie
chce z ni¹ rozmawiaæ; Bo mo¿e nie ma z kim pogadaæ), u innych zaproszenie do rozmo-
wy, wynika np. z ciekawoœci, chêci omówienia ró¿nych spraw itp. (np. ¯yjemy
w takim samym œrodowisku, wiêc zawsze mog¹ znaleŸæ siê wspólne tematy; Ciekawa
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by³abym, co ma do powiedzenia; Mam z nim o czym rozmawiaæ; Ona ma te¿ ciekawe rzeczy
do powiedzenia; Chcê poznaæ lepiej ludzi; Poniewa¿ fajnie siê z nimi rozmawia; Ka¿dy
mo¿e porozmawiaæ, mo¿emy mieæ wspólne zainteresowania; Mo¿e mieæ coœ œmiesznego do
powiedzenia; To oczywiste – im wiêcej osób rozmawia, tym lepiej). Czêœæ respondentów
podkreœli³a, ¿e zachowa³aby siê tak z uwagi na swoje cechy osobowoœci, wycho-
wanie, zasady, których przestrzega (np. Z ka¿dym trzeba rozmawiaæ; Tak wypada;
Z takimi ludŸmi te¿ nale¿y rozmawiaæ; Jestem towarzyski; Trzeba byæ kulturalnym; Tak
jest grzecznie; Bo jestem kole¿eñski).

Doœæ du¿a grupa uczniów (38,9%) stwierdzi³a, ¿e trudno jednoznacznie okreœ-
liæ, czy zaprosi³aby osobê z niepe³nosprawnoœci¹ do wspólnej rozmowy ze swoi-
mi przyjació³mi. Badani z regu³y uzale¿niali to od ró¿nych czynników, np. od
tego, z kim by rozmawiali (np. Zale¿y od towarzystwa, z którym bym siê spotka³a; Nie
wiem, czy inni by siê zgodzili; Zale¿y, z kim bym siedzia³), od tematu prowadzonej roz-
mowy (np. Zale¿y o czym rozmawia³abym z przyjació³mi; Myœlê, ¿e jeœli mielibyœmy
wspólny temat, rozmowa sama by siê rozwinê³a), od samej osoby niepe³nosprawnej
(np. Zale¿y od charakteru tej osoby) lub stopnia jej znajomoœci przez pozosta³ych roz-
mówców (np. Jakby oni j¹ znali, to tak). Niektórzy respondenci stwierdzili, ¿e konta-
kty utrzymuj¹, jednak nie d¹¿¹ do ich rozwijania. Oto jedna z wypowiedzi: Zapra-
szaæ to raczej nie, g³upio..., ale gdyby o coœ zapyta³a, odpowiedzia³bym. Czêœæ uczniów
stwierdzi³a, ¿e nie by³o wczeœniej w takiej sytuacji, trudno im oceniæ, jak zachowa-
liby siê w niej.

Niewielka grupa uczniów (5,9%) przyzna³a, ¿e jeœli osoba niepe³nosprawna
podesz³aby do nich i grupy ich przyjació³, nie zaprosiliby jej do w³¹czenia siê do roz-
mowy. Respondenci ci wskazywali na presjê grupy jako jeden z czynników o tym
decyduj¹cych b¹dŸ swój stosunek do osób/ osoby z niepe³nosprawnoœci¹ i/lub ich/jej
cechy, a tak¿e brak wiedzy na temat niepe³nosprawnoœci (np. Wolê sprawnych, nie
chcia³oby mi siê od nowa zaczynaæ rozmowy; Ka¿dy ma swoich znajomych; Ta osoba nie wie-
dzia³aby, o co chodzi; On nic by do grupy nie wniós³; A o czym mam z nim gadaæ?). Co intere-
suj¹ce, czynnikiem takim bywa³a niekiedy troska o osobê z niepe³nosprawnoœci¹ (np.
Bo inni mogliby tê osobê wyœmiaæ; Niektóre tematy mog¹ uraziæ tê osobê).

Analiza wypowiedzi uczniów wskazuje na pewn¹ zale¿noœæ: im wy¿szy
szczebel szkolny, tym wiêcej uczniów pe³nosprawnych jest sk³onnych zaprosiæ
osobê niepe³nosprawn¹ do wspólnej rozmowy z przyjació³mi (szko³a podstawo-
wa – 46,3%, gimnazjum – 50,0%, szko³a ponadgimnazjalna – 65,5%). Mo¿e siê to
wi¹zaæ z przyk³adaniem przez starszych uczniów wiêkszej wagi do zasad kultu-
ralnego zachowania siê, ale te¿ ich wiêksz¹ œwiadomoœci¹, niezale¿noœci¹ myœle-
nia (mniejszym lêkiem przed presj¹ grupy).

Poniewa¿ uznano, ¿e wiedza na temat niepe³nosprawnoœci mo¿e wp³ywaæ na
obni¿enie lêku wobec osób ni¹ dotkniêtych oraz wzrost chêci do wchodzenia z ni-
mi w relacje, respondenci zostali zapytani, czy jeœli wiedzieliby wiêcej o tym, jak
postêpowaæ i zachowywaæ siê wobec osób niepe³nosprawnych, chêtniej w³¹czali-
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by je do rozmowy. Wyniki potwierdzi³y przypuszczenia. Blisko po³owa respon-
dentów (47,3%) odpowiedzia³a na to pytanie twierdz¹co. Oto niektóre z ich wy-
powiedzi: Niewiedza powoduje strach; Czasem bojê siê, ¿e ura¿ê tê osobê; Im wiêcej siê wie
o drugim cz³owieku, tym lepiej mo¿na go poznaæ i mu pomóc; Bo czasem nie wiem, jak siê
zachowaæ. Gdybym wiedzia³, jak rozmawiaæ, by³oby o wiele przyjemniej, mi i tej osobie;
Wydaje mi siê, ¿e nale¿y wiêcej siê dowiadywaæ na temat problemów osób niepe³nospraw-
nych; Wiedzia³bym, jak siê zachowaæ, ¿eby nie sprawiæ im przykroœci; Nie powiedzia³abym
nic g³upiego, co mog³oby j¹ zraniæ; Mielibyœmy wiêcej tematów, bo wtedy wiedzia³bym, co
tak¹ osobê mo¿e zraniæ; Wiedzia³bym, co czuje, jak odbiera ró¿ne sytuacje.

Du¿a grupa badanych (42%) mia³a trudnoœci z jednoznacznym stwierdze-
niem, czy dodatkowa wiedza na temat niepe³nosprawnoœci wp³ynê³aby na ich
chêæ do wspólnych rozmów z rówieœnikami z odchyleniami od normy. Osoby te
po prostu nie wiedz¹, czy coœ mog³oby siê zmieniæ (np. Musia³aby rzeczywiœcie taka
sytuacja nast¹piæ – nie wiem, czy to coœ zmienia) lub uzale¿niaj¹ to od ró¿nych czynni-
ków (np. Zale¿y to od samej osoby niepe³nosprawnej; Nie wiem, czy bym ich polubi³a
mimo wszystko, bez wzglêdu na niepe³nosprawnoœæ). Czêœæ osób zaznacza, ¿e trudno
im to okreœliæ, gdy¿ i tak zachowuj¹ siê, ich zdaniem, normalnie wobec tych osób
(np. I tak rozmawiam z nimi normalnie).

Tylko 9,5% respondentów stwierdzi³o, ¿e nie w³¹czaliby chêtniej osób z nie-
pe³nosprawnoœci¹ do rozmowy, gdyby wiêcej o nich wiedzieli. Równie¿ i w tym
przypadku czêœæ osób odpowiedzia³o, ¿e nie, gdy¿ ich zachowanie ju¿ teraz ce-
chuje siê otwartoœci¹ wobec osób niepe³nosprawnych (np. By³oby tak samo jak i te-
raz – chêtnie z nimi rozmawiam; Bez tego mogê z nimi rozmawiaæ; Nie muszê wiedzieæ
wiêcej – wystarczy mi to, co wiem teraz do rozmowy). Pozostali nie widz¹ mo¿liwoœci
lub potrzeby zmiany swojego zachowania (np. Z tymi osobami po prostu nie chcê roz-
mawiaæ; Nie czujê, aby by³o mi to potrzebne).

Kolejnym badanym aspektem by³y interakcje uczniów pe³no- i niepe³nospra-
wnych na szkolnych dyskotekach/ zabawach. Uczniowie odpowiadali na pytanie,
czy zatañczyliby na szkolnej dyskotece z osob¹ niepe³nosprawn¹. Materia³ iloœ-
ciowy zawiera tabela 2.

Zaprezentowane dane wskazuj¹, ¿e niespe³na 1/3 respondentów (29,7%)
stwierdzi³a, i¿ zatañczy³aby z osob¹ niepe³nosprawn¹ na szkolnej dyskotece,
41,2% nie potrafi³o tego jasno okreœliæ, a 28,3% badanych nie zrobi³oby tego.
Mo¿na przy tym zauwa¿yæ ró¿nice pomiêdzy uczniami poszczególnych szczebli
szkolnych. Najczêœciej niechêæ do interakcji w tym zakresie wykazuj¹ uczniowie
gimnazjum (40,9% respondentów nie zatañczy³oby z osob¹ z niepe³nosprawnoœci¹),
rzadziej szkó³ podstawowych (34,2%) i najrzadziej szkó³ ponadgimnazjalnych
(16,2%). Byæ mo¿e sytuacja taka wynika z faktu, ¿e w wieku gimnazjalnym badani
znajduj¹ siê pod du¿¹ presj¹ grupy rówieœniczej, spore znaczenie przypisuj¹
identyfikacji z grup¹ oraz takim wartoœciom, jak wygl¹d, zdrowie, osi¹gniêcia.
Ponadto mo¿liwe jest, ¿e w okresie tym opory uczniów, aby nie ³amaæ pewnych
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zasad (kultury, dobrego wychowania), s¹ mniejsze ni¿ w m³odszym wieku szkol-
nym i u uczniów szkó³ œrednich.
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Badani, którzy uznali, ¿e zatañczyliby z osob¹ niepe³nosprawn¹ na szkolnej
dyskotece, stwierdzali, i¿ wynika to z braku ich uprzedzeñ, pozytywnego stosun-
ku do osób/osoby z niepe³nosprawnoœci¹ lub wysokiej kultury osobistej (np. Bawiæ
mo¿na siê z ka¿dym; Nie widzê w tym nic nienormalnego; Nie mam uprzedzeñ; Kultura
tego wymaga; Dla mnie nie chodzi o urodê, tylko uczucia i dobroæ; Gdyby mi zapropono-
wa³a taniec, nie umia³bym odmówiæ; ¯eby sprawiæ jej przyjemnoœæ). Czêœæ podkreœla³a,
¿e s¹ wa¿niejsze czynniki decyduj¹ce o tym, z kim zatañczyæ, ni¿ niepe³nospraw-
noœæ osoby (np. Jeœli by³aby ³adn¹ dziewczyn¹, to czemu nie).

Najwiêksza czêœæ respondentów (41,2%) stwierdzi³a, ¿e nie mo¿e jednoznacz-
nie odpowiedzieæ, czy zatañczyliby z osob¹ niepe³nosprawn¹. Uzale¿niaj¹ to, dla
przyk³adu, od rodzaju i stopnia niepe³nosprawnoœci (np. Zale¿y jaka to niepe³no-
sprawnoœæ), konkretnej osoby (np. Zale¿y czy lubiê tê osobê, czy nie; Zale¿y, czy ta osoba
by chcia³a). Swoje obiekcje niektórzy badani ³¹czyli z brakiem wiedzy na temat
osób niepe³nosprawnych (np. Nie jestem pewna, czy wiedzia³abym, jak siê zachowaæ).

Pozostali badani (28,3%) przyznali, ¿e nie zatañczyliby w szkole z osob¹ nie-
pe³nosprawn¹. Zwi¹zane by³o to doœæ czêsto z presj¹ grupy (np. Bym siê wstydzi³;
Ba³bym siê reakcji innych; Ka¿dy by zaraz siê œmia³; Wstyd (siara)), rzadziej z sam¹
osob¹ niepe³nosprawn¹ lub trosk¹ o ni¹ (np. Na pewno ona nie umie tañczyæ; Nie
chcia³bym zrobiæ jej krzywdy; Jak mo¿na tañczyæ z osob¹ na wózku?). Kolejn¹ przyczyn¹
by³o nieuczêszczanie badanych na dyskoteki lub brak ich organizacji w szko³ach.
Doœæ du¿a grupa uczniów stwierdzi³a, ¿e w ogóle nie tañczy b¹dŸ nie lubi tañczyæ,
st¹d te¿ nie widz¹ mo¿liwoœci tañca równie¿ z osob¹ niepe³nosprawn¹. Ponadto
czêœæ uczniów, g³ównie m³odszych, ze szkó³ podstawowych, stwierdzi³a, ¿e nie
tañczy z osobami p³ci przeciwnej (np. Nie tañczê z dziewczynami). Warto przy tym
dodaæ, ¿e równie¿ w przypadkach, kiedy respondent i osoba z niepe³nosprawnoœci¹
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byli tej samej p³ci, odpowiedŸ takich badanych na zadane pytanie by³a przecz¹ca
(np. Bo jedyni niepe³nosprawni w naszej klasie to ch³opcy; To przecie¿ facet). Wypowiedzi
takie œwiadczy³y o tym, ¿e niektórzy respondenci, odpowiadaj¹c na zadane pyta-
nie, mieli na myœli jedynie te osoby niepe³nosprawne, które znaj¹ ze swoich klas.

Wzajemne relacje uczniów z jednej klasy szkolnej z regu³y nie ograniczaj¹ siê
do kontaktów na terenie szko³y. Z uwagi na powy¿sze, punktem zainteresowania
uczyniono równie¿ interakcje uczniów sprawnych i z niepe³nosprawnoœci¹ poza
szko³¹. Dane liczbowe zawiera tabela 3.
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Jak pokazuje analiza zebranego materia³u empirycznego, stosunek procento-
wy uczniów spotykaj¹cych siê z osobami z niepe³nosprawnoœci¹ do tych, którzy
tego nie robi¹, wynosi mniej wiêcej 1:2. Nie ma przy tym ponadto istotnych ró¿nic
pomiêdzy uczniami poszczególnych szczebli szkolnych. Warto przyjrzeæ siê
dok³adniej motywom, dla których respondenci wchodz¹ b¹dŸ nie w interakcje
z osobami z niepe³nosprawnoœci¹ poza szko³¹. Okazuje siê, ¿e stosunkowo rzad-
ko wi¹¿¹ je ze stosunkiem do osób niepe³nosprawnych (znanych badanym lub
w ogóle). Wœród przyczyn s¹ zarówno te, dla których badani spotykaj¹ siê z oso-
bami z niepe³nosprawnoœci¹ (np. To moi przyjaciele; Gram z nim w szachy, bo dobrze
gra; To bardzo mi³e, utalentowane i sympatyczne osoby), jak i te, ze wzglêdu na które
tego nie czyni¹ (np. Nie mam o czym z nimi rozmawiaæ; Ciê¿ko jest im wyjœæ na miasto;
Nie spotykam siê z nimi, bo oni siê wstydz¹; Takie osoby s¹ zazwyczaj uzale¿nione od osób
trzecich i trudno by³oby coœ takiego zorganizowaæ; Rodzice im nie pozwalaj¹). Znacznie
czêœciej pojawiaj¹ siê powody zwi¹zane z miejscem zamieszkania badanych (np.
Czasem spotykam Jurka, bo mieszka w moim bloku; Ci koledzy nie s¹ z mojego miasta, wiêc
nie wychodzimy razem; W mojej wsi nie ma takich osób; Mam za daleko; Nie wiem, gdzie
oni mieszkaj¹), niewielkim stopniem znajomoœci (lub nawet jej brakiem) osób z od-
chyleniami od normy (np. Nie znam na tyle, aby spotykaæ siê poza szko³¹; Wszyscy moi
znajomi s¹ pe³nosprawni; Nie mam takich znajomych; ¯adna osoba niepe³nosprawna nie
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jest mi na tyle bliska, bym spotka³a siê z ni¹ poza szko³¹) lub takimi ograniczeniami, jak
np. brak czasu, chêci czy presja grupy (np. Nie mam na to czasu. Mam lepsze zajêcia;
Rzadko z kimkolwiek siê spotykam; Unikam ich, bo siê wstydzê).

Aby dok³adniej przyjrzeæ siê badanemu zagadnieniu, zapytano responden-
tów (tych, którzy odpowiedzieli twierdz¹co, ¿e spotykaj¹ siê z niepe³nosprawny-
mi poza szko³¹), w jakich sytuacjach ma to miejsce. Wyniki nie napawaj¹ optymiz-
mem, œwiadcz¹c raczej o ubogich relacjach kole¿eñskich i przyjacielskich uczniów
pe³no- i niepe³nosprawnych. Do wiêkszoœci spotkañ, zdaniem badanych, docho-
dzi okazjonalnie, przypadkowo (jak to opisa³ jeden z uczniów: „przelotem”): na
mieœcie, w sklepie, podczas wspólnych dojazdów do/ze szko³y, w sto³ówce, na uli-
cy, w szpitalu, w autobusie. Rzadziej pojawiaj¹ siê takie sytuacje, jak: wolontariat,
wspólne zajêcia integracyjne, sportowe (np. gra w pi³kê, przeja¿d¿ka rowerowa
lub hulajnog¹), harcerstwo, zabawy, festyny, warsztaty, „spotkania” internetowe
(gg), spotkania w domu, rodzinne, towarzyskie (np. kino, imprezy, w tym urodzi-
ny, wspólne wyjœcie „na papierosa”, na basen, wspólne rozmowy, odrabianie prac
domowych, dyskoteki).

Jak ju¿ wspomniano wczeœniej, mo¿na przypuszczaæ, ¿e wiedza na temat nie-
pe³nosprawnoœci jest jednym z istotnych determinantów podejmowania inter-
akcji z osobami niepe³nosprawnymi. Badani zostali zapytani, czy chcieliby na-
uczyæ siê czegoœ wiêcej o niepe³nosprawnoœci. Zestawienie iloœciowe tych danych
zawiera tabela 4.
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Zebrane wyniki wskazuj¹ na du¿e zapotrzebowanie ze strony uczniów
pe³nosprawnych na zdobycie wiedzy dotycz¹cej niepe³nosprawnoœci. Zaledwie
co pi¹ty respondent nie wyrazi³ chêci nauczenia siê wiêcej na ten temat. Pozostali
albo zadeklarowali tak¹ chêæ (45,4%), albo nie udzielili jednoznacznej odpowie-
dzi, uzale¿niaj¹c to od ró¿nych czynników (33,9%). Zwraca przy tym uwagê fakt,
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¿e im wy¿szy szczebel szkolny, tym czêœciej uczniowie pe³nosprawni stwierdzali
potrzebê zdobycia dodatkowej wiedzy o niepe³nosprawnoœci.

Badani, którzy stwierdzili, ¿e chcieliby nauczyæ siê czegoœ wiêcej na temat nie-
pe³nosprawnoœci, podawali ró¿ne powody. Wi¹za³y siê one z ogóln¹ chêci¹ zdo-
bywania wiedzy przez uczniów (np. Ka¿de doœwiadczenie jest cenne; Zawsze warto
mieæ wiedzê na ró¿ne tematy; Cz³owiek ka¿dego dnia powinien uczyæ siê nowych rzeczy;
Wiêcej wiedzy nie zaszkodzi; Lubiê poznawaæ nowe rzeczy) albo – czêœciej – z osobami
z niepe³nosprawnoœci¹, chêci¹ nawi¹zywania z nimi kontaktów lub niesienia im
pomocy (np. U³atwi³oby mi to kontakt z osobami niepe³nosprawnymi; £atwiej bym siê
z nimi komunikowa³a; Lepiej zrozumia³abym ich potrzeby; Wiedzia³abym, jak z takimi oso-
bami rozmawiaæ i nawi¹zaæ kontakt. Nigdy nie wiemy, kiedy spotkamy osobê niepe³no-
sprawn¹; Fajnie jest znaæ problemy innych i pomagaæ je rozwi¹zywaæ; Chcia³abym rozu-
mieæ problem; Pozna³bym ró¿ne typy upoœledzeñ; Jestem ciekawa, jakie jest ¿ycie chorych
osób). U niektórych badanych zainteresowanie zagadnieniem niepe³nosprawnoœci
wynika, jak twierdz¹, z faktu czêstego kontaktowania siê z osobami z niepe³no-
sprawnoœci¹, np. w rodzinie (np. Du¿o znam takich osób; Mam niepe³nosprawnego ku-
zyna). Co ciekawe, niektórzy wykazuj¹ siê potrzeb¹ zdobycia wiedzy o niepe³no-
sprawnoœci, gdy¿ przewiduj¹, ¿e istnieje mo¿liwoœæ zetkniêcia siê z osobami
niepe³nosprawnymi w przysz³oœci. Jeden z uczniów szko³y podstawowej napisa³:
Na przyk³ad bym mia³ dziecko niepe³nosprawne, to bym wiedzia³, co robiæ. Czêœæ bada-
nych zauwa¿y³o niedosyt wiedzy na temat niepe³nosprawnoœci równie¿ w szer-
szych krêgach spo³ecznych (np. Uwa¿am, ¿e nasze spo³eczeñstwo jest za ma³o poinfor-
mowane, jeœli chodzi o niepe³nosprawnoœæ). Mo¿na równie¿ dodaæ, ¿e w przypadku
kilku uczniów szkó³ œrednich dostrzegalne s¹ znacz¹ce zainteresowania proble-
matyk¹ niepe³nosprawnoœci, które mog¹ zadecydowaæ o wyborze kariery zawo-
dowej (np. Chcê iœæ na takie studia, ¿eby pracowaæ z osobami niepe³nosprawnymi).

Respondenci, którym trudno by³o udzieliæ jednoznacznej odpowiedzi na po-
stawione pytanie, uzale¿niali to od takich czynników, jak: czas, mo¿liwoœci, okolicz-
noœci, potrzeba, rodzaj dostarczanej wiedzy (np. Musia³bym d³u¿ej pomyœleæ, zale¿y
czy mi siê to do czegoœ przyda, ale lubiê dowiadywaæ siê o ró¿nych rzeczach; Na co dzieñ nie
mam stycznoœci z takimi osobami, ale jeœli przyda³oby mi siê to w przysz³oœci, to owszem;
Zale¿y, czego by uczyli). W czêœci przypadków badani podawali pozytywne i nega-
tywne, ich zdaniem, strony zdobywania dodatkowej wiedzy o niepe³nosprawnoœci
(np. Z jednej strony tak, bo wiedzia³abym o tych osobach wiêcej, z drugiej strony nie, bo to
przykre rzeczy).

Spoœród badanych uczniów 1/5 stwierdzi³a, ¿e nie chc¹ dowiadywaæ siê cze-
goœ wiêcej na temat niepe³nosprawnoœci. Respondenci ci t³umaczyli to brakiem
zainteresowania problemem niepe³nosprawnoœci (np. Nie interesuje mnie to; Mam
ciekawsze tematy), brakiem czasu, brakiem potrzeby, brakiem chêci do nauki
w ogóle, posiadaniem w chwili obecnej wystarczaj¹co du¿ej wiedzy o niepe³no-
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sprawnoœci (np. Nie czujê, aby by³o mi to potrzebne; I tak mam du¿o nauki; Bo wiem ju¿
wystarczaj¹co; Uwa¿am, ¿e i tak du¿o wiem; Przesz³am ju¿ du¿o takich zajêæ; Myœlê, ¿e tak
jak z nimi teraz postêpujê, jest OK; Nie przepadam za intensywn¹ nauk¹).

Ostatnim z badanych obszarów uczyniono chêæ zaanga¿owania siê uczniów
w pracê wolontariack¹ na rzecz osób z niepe³nosprawnoœci¹. Wyniki badañ
w tym zakresie zawiera tabela 5.
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Uzyskane w badaniach wyniki mo¿na uznaæ za optymistyczne. A¿ 38,9% ba-
danych uczniów pe³nosprawnych zadeklarowa³o, ¿e zgodzi³oby siê zaanga¿owaæ
w pracê jako wolontariusz pomagaj¹cy osobom niepe³nosprawnym, 37,3% nie
udzieli³o jednoznacznej odpowiedzi i zaledwie 23,5% stwierdzi³o, ¿e nie uczy-
ni³oby tego. Dane te wskazuj¹ na du¿e otwarcie dzieci i m³odzie¿y na pracê z oso-
bami niepe³nosprawnymi i popularnoœæ wolontariatu.

Wœród motywów, dla których respondenci zgodziliby siê zaanga¿owaæ w pracê
wolontariack¹ w celu udzielenia pomocy osobom niepe³nosprawnym, mo¿na
wymieniæ: chêæ polepszenia sytuacji ludzi potrzebuj¹cych (np. Aby im pomóc; ¯eby
nie czuli siê samotni; ¯eby ludzie nie byli g³odni i mieli uœmiech na twarzy), cechy w³as-
nej osobowoœci (np. Jestem uczynna. Lubiê pomagaæ innym; Jestem pomocny), dostrze-
ganie potrzeb osób z niepe³nosprawnoœci¹ (np. Oni potrzebuj¹ pomocy; ¯eby nie
czu³y siê same), posiadanie wœród bliskich znajomych lub cz³onków rodziny osób
z niepe³nosprawnoœci¹ (np. Bo sam mam wujka niepe³nosprawnego), pozytywne do-
œwiadczenia w³asne lub bliskich osób zdobyte w pracy wolontariackiej (np. Moja
siostra jest wolontariuszk¹; Ju¿ jestem wolontariuszem; Jestem w PCK, ¿eby pomóc im i po-
kazaæ, ¿e maj¹ przyjació³ na œwiecie), a tak¿e atrakcyjnoœæ takiej pracy (np. To mog³oby
byæ ciekawe doœwiadczenie; Mog³oby byæ fajnie, ró¿ne zabawy; Myœlê, ¿e by³oby to mi³e i sa-
tysfakcjonuj¹ce doœwiadczenie) i spodziewane z niej korzyœci dla siebie (np. Byæ mo¿e
dosta³abym dodatkowe punkty do szkó³).
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Uczniowie, którzy nie udzielili jednoznacznej odpowiedzi na postawione py-
tanie, z regu³y podawali czynniki, od jakich uzale¿niali sw¹ ewentualn¹ pracê na
rzecz osób z niepe³nosprawnoœci¹. By³y one nastêpuj¹ce: czas, czêstotliwoœæ i cha-
rakter zajêæ (np. Zale¿y, w jakich godzinach; Nie wiem, czy mia³bym czas; Nie mam cier-
pliwoœci, ale raz na jakiœ czas mogê; Zale¿y, jaka by³aby forma wolontariatu), stopieñ
trudnoœci wykonywanej pracy (np. Chyba tak, ale jak nie bêdzie to zbyt trudne), rodzaj
niepe³nosprawnoœci osób, którym mieliby pomagaæ (np. Zale¿y, z jakimi osobami
mia³bym pracowaæ; Zale¿y od rodzaju niepe³nosprawnoœci) oraz swój stan i/lub wiek
(np. Nie wiem, czy bym podo³a³a. Wszystko zale¿y od sytuacji i mojego stanu psychiczne-
go; Nie wiem, czy potrafi³abym patrzeæ na krzywdê ludzi, ale jeœli by³abym w stanie, to tak;
Tak, ale jak bêdê du¿y; Nie wiem, czy da³bym sobie radê). W niektórych przypadkach re-
spondenci stwierdzali, ¿e nie mog¹ na to pytanie odpowiedzieæ, gdy¿ nie przemy-
œleli tego (np. Nigdy o tym nie pomyœla³em).

Z kolei badani, którzy nie zadeklarowali chêci pracy jako wolontariusze po-
magaj¹cy osobom z niepe³nosprawnoœci¹, najczêœciej t³umaczyli to brakiem czasu
i/lub zaanga¿owaniem w inne zajêcia (np. I tak nie mam czasu dla siebie; Uczê siê do
matury i mam ma³o czasu; Mam du¿o zajêæ. Ci¹gle wychodzê; Nie mam zbytnio czasu.
Jestem zabiegan¹ osob¹; Mam inne obowi¹zki; Wolê inn¹ pracê; Mam inne plany; Po lekcjach
chodzê na angielski; Nie lubiê pracowaæ za darmo). W nielicznych przypadkach ucz-
niowie w swoich wypowiedziach wskazywali na w³asne cechy, takie jak brak od-
pornoœci lub cierpliwoœci (np. To ciê¿ka i wyczerpuj¹ca praca, a ja nie mam cierpliwoœci;
To praca dla osób silnych psychicznie; Brak predyspozycji; Nie poradzi³abym chyba sobie),
okazywali niechêæ wobec osób z niepe³nosprawnoœci¹ b¹dŸ zaznaczali, ¿e praca
taka nie przyniesie, ich zdaniem, pozytywnych efektów (np. Osoby te s¹ ohydne; To
strata czasu, nie chce mi siê).

Zakoñczenie

Zaprezentowane wyniki badañ œwiadcz¹ o du¿ym zró¿nicowaniu pe³no-
sprawnych uczniów w zakresie ich ustosunkowania siê do rówieœników z nie-
pe³nosprawnoœci¹. Podsumowuj¹c je, mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:
1) W zakresie interakcji na przerwach œródlekcyjnych 54,6% badanych uczniów

pe³nosprawnych zadeklarowa³o, ¿e zaprosi³oby osobê niepe³nosprawn¹ do
wspólnej rozmowy z grup¹ swoich przyjació³, gdyby ona do nich podesz³a,
38,9% respondentów uzale¿ni³o to od ró¿nych czynników (np. towarzystwo,
z którym przebywaliby, temat rozmowy, sama osoba niepe³nosprawna,
stopieñ znajomoœci rozmówców), a 5,9% przyzna³o, i¿ nie w³¹czyliby osoby
niepe³nosprawnej do wspólnej rozmowy. Warto zaznaczyæ, ¿e otwartoœæ ucz-
niów do w³¹czania osób z niepe³nosprawnoœci¹ do wspólnej rozmowy wzras-
ta³a z wiekiem badanych uczniów (najwy¿sza w szkole ponadgimnazjalnej,
najni¿sza w podstawowej).
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2) W zakresie interakcji na szkolnych dyskotekach 29,7% badanych uczniów
pe³nosprawnych zadeklarowa³o, ¿e zatañczyliby z osob¹ niepe³nosprawn¹,
podobna liczba respondentów (28,3%) nie uczyni³aby tego, a 41,2% uzale¿ni³o
to od takich czynników, jak: rodzaj, stopieñ niepe³nosprawnoœci, stopieñ jej
znajomoœci i inne. Stwierdzono przy tym najczêœciej niechêæ do wspólnego
tañca z osob¹ z niepe³nosprawnoœci¹ przejawiali uczniowie gimnazjów, a naj-
rzadziej uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych.

3) W zakresie interakcji pozaszkolnych stwierdzono, ¿e 2/3 uczniów pe³nospraw-
nych (66,7%) nie spotyka siê z osobami z niepe³nosprawnoœci¹, a w przypad-
ku pozosta³ych kontakty czêsto s¹ ubogie, okazjonalne. Podobne wyniki mo¿-
na dostrzec te¿ w innych badaniach. Dla przyk³adu, badania Jurgielewicz-
-Wojtaszek i Karczerowskiej (2005), dotycz¹ce interakcji uczniów z wad¹
s³uchu (uczêszczaj¹cych do klasy specjalnej) i ich pe³nosprawnych rówieœni-
ków wskazuj¹, ¿e uczniowie ci nie tylko w niewielkim stopniu kontaktuj¹ siê
w szkole, ale te¿ zupe³nie nie spêdzaj¹ wspólnie czasu poza ni¹. Powy¿sze
dane œwiadcz¹ o tym, i¿ czêsto mamy do czynienia z integracj¹ jedynie na po-
ziomie instytucjonalnym, a integracja interpersonalna ma miejsce tylko na
gruncie szko³y. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w wielu przypadkach nie mo¿na mó-
wiæ o osi¹gniêciu integracji wewn¹trzpsychicznej. Potwierdza to spostrze¿e-
nia A. Krause (2000), którego zdaniem w spo³eczeñstwie wysoko rozwiniêtym
mo¿na zaobserwowaæ polepszenie warunków integracji zewnêtrznej przy
równoczesnym pogorszeniu siê warunków integracji wewn¹trzpsychicznej.

4) W zakresie wiedzy na temat niepe³nosprawnoœci 45,4% badanych uczniów
pe³nosprawnych wykaza³o chêæ jej poszerzenia, 33,9% uzale¿ni³o to od
ró¿nych czynników (np. czas, mo¿liwoœci, potrzeba, rodzaj dostarczanej wie-
dzy), a 20,4% respondentów nie okaza³o takiej potrzeby. Zaobserwowano, ¿e
potrzeba uzyskania wiedzy na temat niepe³nosprawnoœci przejawiana jest
czêœciej przez uczniów starszych (szko³y ponadgimnazjalne), rzadziej m³od-
szych (szko³y podstawowe). Powy¿sze dane œwiadcz¹ o wysokim zapotrzebo-
waniu ze strony uczniów pe³nosprawnych na uzyskanie informacji
o niepe³nosprawnoœci i osobach ni¹ dotkniêtych i mog¹ stanowiæ istotn¹
wskazówkê dla szkó³ i nauczycieli. Przypuszczalnie wiedza na temat nie-
pe³nosprawnoœci jest istotnym czynnikiem decyduj¹cym o spo³ecznej akcep-
tacji osób z niepe³nosprawnoœci¹, a jej brak mo¿e siê przyczyniaæ do
os³abienia interakcji z niepe³nosprawnymi rówieœnikami (obawa przed kon-
taktami, unikanie) (por. Sparling 2002).

5) Jeœli chodzi o chêæ zaanga¿owania siê uczniów pe³nosprawnych w pracê wo-
lontariack¹ na rzecz osób z niepe³nosprawnoœci¹, wyrazi³o j¹ 38,9% badanych,
37,3% uzale¿ni³o to od ró¿nych czynników (np. posiadanie czasu, czêstotli-
woœæ, charakter i stopieñ trudnoœci pracy, rodzaj niepe³nosprawnoœci osób, któ-
rym mieliby pomagaæ), a zaledwie 23,5% jednoznacznie stwierdzi³o, ¿e nie s¹
tak¹ prac¹ zainteresowani (t³umacz¹c to zwykle brakiem czasu i innymi obo-
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wi¹zkami). Z pewnoœci¹ takie rezultaty mo¿na uznaæ za optymistyczne,
œwiadcz¹ce o otwartoœci badanych na tego typu doœwiadczenia. Warto przy
tym podkreœliæ, ¿e niektórzy z poddanych badaniom uczniów ju¿ s¹ zaanga-
¿owani w pracê z osobami z niepe³nosprawnoœci¹ w formie wolontariatu.
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Terapia pedagogiczna
wobec wyzwañ edukacji integracyjnej

Wspó³czesna szko³a zdaje siê znajdowaæ pod przemo¿n¹ presj¹, wywieran¹
na ni¹ przez ró¿norodne œrodowiska. Dotyczy to tak¿e œrodowiska uczniów i ich
rodzin. Dostrzegaj¹ oni merytokratyczny charakter spo³eczeñstwa postindustrial-
nego, w którym – jak zauwa¿a D. Bell (1975) – „zró¿nicowany status i dochody s¹
oparte na technicznych umiejêtnoœciach i wy¿szym wykszta³ceniu, a wy¿sze sta-
nowiska s¹ dostêpne jedynie dla nielicznych bez takich kwalifikacji” (za: Young
1996, s. XVI–XVII). Potwierdza to obserwacja rynku pracy, którego nacisk „prowa-
dzi do coraz wê¿szej specjalizacji zawodowej (…) najlepsi specjaliœci zarabiaj¹
najwiêcej i najmniej ryzykuj¹, ¿e trafi¹ na bezrobocie” (Leszczyñski 2009). St¹d te¿
wiedza stopniowo staje siê „g³ównym zasobem ekonomicznym, licz¹cym siê bar-
dziej od kapita³u lub surowców naturalnych” (Saleh 2006, s. 125).

Jej zdobycie wymaga od m³odego cz³owieka nie tylko pewnych wrodzonych
predyspozycji i w³asnej aktywnoœci, ale tak¿e odpowiedniego kapita³u kulturo-
wego, nabytego w czasie uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym. Wyra¿a siê on przede
wszystkim w jêzykowych i kulturowych kompetencjach jednostki, dotycz¹cych
m.in. konwencji kulturowych i towarzyskich, sformalizowanego wykszta³cenia
i posiadanych dóbr kulturowych (Kozyr-Kowalski 2000, s. 128–129). Malcolm
Gladwell wskazuje, ¿e dla osi¹gniêcia sukcesu istotne jest odbycie 10 tysiêcy go-
dzin æwiczeñ w wybranej dziedzinie. Do tego jednak dziecko potrzebuje pomocy
z zewn¹trz: „potrzeba zachêty i wsparcia rodziców. (…) wiêkszoœæ z nas ma szan-
se osi¹gn¹æ tê magiczn¹ liczbê tylko wtedy, gdy uczestniczy w zajêciach dodatko-
wych” (Gladwell 2009, s. 52). Rodzice inwestuj¹ zatem dla swojego dziecka m.in.
w dobr¹, renomowan¹ szko³ê, bo tylko taka gwarantuje w przysz³oœci dobre
studia i odpowiedni kr¹g znajomych, a one z kolei stwarzaj¹ szansê udzia³u
w ogólnym podziale rynku pracy (Krause 2000, s. 35).

Osoby, które w dzieciñstwie i m³odoœci takich mo¿liwoœci nie maj¹, zostaj¹
w wielu przypadkach skazane na funkcjonowanie na pozycjach peryferyjnych,



gdy¿ „zachodnie spo³eczeñstwa niezwykle rzadko daj¹ dzieciom drug¹ lub trze-
ci¹ szansê. W najlepszym wypadku daj¹ jedn¹, a i to rzadko” (Makarenko 2009).
Tak wiêc nierównoœci wynikaj¹ce ze znacz¹cych ró¿nic w posiadanej wiedzy
w coraz wiêkszym stopniu determinuj¹ ekonomiczny i spo³eczny status cz³owieka.
W tym kontekœcie uwidacznia siê znaczenie edukacji jako pierwszej linii „obrony
spo³eczeñstwa przed polityk¹ dyskryminacji” (Saleh 2006, s. 125).

Problem dyskryminacji ze wzglêdu na poziom wykszta³cenia dotyczy przede
wszystkim uczniów z trudnoœciami w uczeniu siê, a wiêc grupy, której liczebnoœæ
szacuje siê zazwyczaj na poziomie 10–15% populacji (por. Saleh 2006, s. 125), przy
czym tempo jej wzrostu jest zdecydowanie szybsze ani¿eli uczniów z innymi
zaburzeniami (Smith 2009, s. 129). Ta kategoria utrudnieñ w rozwoju bywa trakto-
wana jak „«wysypisko œmieci», do którego wrzucani s¹ wszyscy uczniowie do-
znaj¹cy niepowodzeñ w realizacji powszechnego programu nauczania” (Reschly
2002, za: Smith 2009, s. 130). Jednak upoœledzeniem edukacyjnym zagro¿eni s¹
wszyscy uczniowie, którzy w procesie uczenia siê prezentuj¹ potrzeby zró¿nico-
wanego wsparcia (diverse support needs – por. Parkinson, Humphrey 2008). Zjawisko
to przybiera na sile w warunkach kszta³cenia integracyjnego.

Mo¿liwoœæ uczêszczania dziecka do lokalnej szko³y wraz ze swymi rówieœni-
kami i dokonywania wyborów zwi¹zanych z procesem kszta³cenia, dostêp do ta-
kich samych programów nauczania i do niezbêdnego wsparcia to niektóre z praw
dziecka, potwierdzone w Konwencji ONZ o Prawach Dziecka, le¿¹ce u podstaw
idei edukacji integracyjnej (Saleh 2006, s. 126–127). Równie¿ w Deklaracji z Sala-
manki podkreœla siê, ¿e szko³a powinna wspieraæ uczestników procesu edukacji
i odpowiadaæ na indywidualne potrzeby uczniów, akceptuj¹c ró¿nice miêdzy
nimi (The Salamanca Statement… 1994). Realizacja powy¿szych postanowieñ pro-
wadzi do coraz powszechniejszej obecnoœci dzieci i m³odzie¿y z ró¿nymi katego-
riami niepe³nosprawnoœci w szko³ach masowych poszczególnych szczebli. Stawia
to te placówki i ich pracowników w zupe³nie nowej sytuacji zarówno organizacyj-
nej, jak i programowej czy psychicznej.

Jednym z podstawowych zagadnieñ, z jakim musi zmierzyæ siê szko³a, reali-
zuj¹ca ideê kszta³cenia integracyjnego, jest problem wsparcia, którego powinien
doœwiadczaæ w niej uczeñ z niepe³nosprawnoœci¹. Rozwi¹zania wymagaj¹ m.in.
kwestie diagnozy rodzaju i zakresu niezbêdnej pomocy, kompetencji osób wspie-
raj¹cych czy wreszcie samej formu³y udzielania wsparcia. W tym miejscu warto
zastanowiæ siê nad usytuowaniem w tych procesach terapii pedagogicznej. Jej cel
nadrzêdny definiuje siê jako „stwarzanie mo¿liwoœci wszechstronnego rozwoju
umys³owego, psychicznego i spo³ecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi,
rozwoju na miarê ich mo¿liwoœci”, co umo¿liwia uczniom „prawid³owe funkcjo-
nowanie w sytuacjach szkolnych” (Czajkowska, Herda 1996, s. 66). Terapia peda-
gogiczna w swojej istocie stanowi „dzia³ania interwencyjne o charakterze napraw-
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czym podejmowane w ramach systemu wychowawczego” (Gruszczyk-Kol-
czyñska 1992, s. 154). Tradycyjnie koncentruje siê na dzieciach, które nie maj¹ od-
powiednich do rozpoczêcia nauki szkolnej kompetencji emocjonalno-poznaw-
czo-motorycznych oraz tych, które, bêd¹c ju¿ w trybach systemu szkolnego, nie
potrafi¹ sprostaæ stawianym im wymaganiom (por. Gruszczyk-Kolczyñska 1992,
s. 154–155). Wydaje siê wiêc, ¿e z racji swoich doœwiadczeñ terapia pedagogiczna
bardzo dobrze wpisuje siê w dzie³o wspierania uczniów. Przeniesienie jej doœwiad-
czeñ z pracy z dzieæmi ze specyficznymi trudnoœciami w uczeniu siê na jednostki
z utrudnieniami w uczeniu siê o innej patogenezie jest nie tylko mo¿liwe, ale te¿
wskazane. Wymaga to jednak przeformu³owania jawnych i ukrytych za³o¿eñ tej
dziedziny dzia³alnoœci edukacyjnej. Zasadne wydaje siê wiêc wprowadzenie no-
wych paradygmatów:
1) ustawicznego oddzia³ywania terapeutycznego,
2) i 3) globalizacji podmiotu i przedmiotu oddzia³ywañ,
4) terapeutycznego przygotowania nauczycieli.

Paradygmat ustawicznego oddzia³ywania terapeutycznego zak³ada roz-
ci¹gniêcie pracy terapeutycznej na niemal ca³e ¿ycie jednostki, poza okres szkol-
ny. Od dziecka rozpoczynaj¹cego naukê w szkole wymaga siê posiadania odpo-
wiedniej wiedzy, umiejêtnoœci i nawyków, okreœlanych zazwyczaj mianem
gotowoœci lub dojrza³oœci szkolnej. Gwarantuje ona odniesienie sukcesu w nauce,
odbywaj¹cej siê – jak uœciœla to E. Gruszczyk-Kolczyñska (1992, s. 14) – „na sposób
szkolny albo w warunkach szkolnych”. Poniewa¿ wiêkszoœæ uczniów z utrudnie-
niami w rozwoju takowej gotowoœci nie osi¹ga, niezbêdne wydaje siê przygoto-
wanie ich do edukacji szkolnej w okresie poprzedzaj¹cym.

Takie wczesne postêpowanie pedagogiczno-terapeutyczne obejmowa³oby
nie tylko ogólne usprawnianie, ale tak¿e opanowywanie podstawowych umiejêt-
noœci szkolnych, jak np. podstaw czytania i pisania oraz liczenia. Prekursorem
takiego podejœcia by³ G. Doman, propaguj¹cy rozpoczynanie zajêæ typowo edu-
kacyjnych ju¿ w wieku niemowlêcym (por. Doman, Doman 1992). Z jednej strony
odpowiednie roz³o¿enie nauki (realizowanej w formie naturalnej dla tego wieku
aktywnoœci, g³ównie zabawowej) w czasie nawet 7–8 lat (bo rozpoczêtej np. miê-
dzy 1. a 2. rokiem ¿ycia) zamiast szkolnych 2–3 lat wczesnej edukacji daje ucznio-
wi szansê na bardziej efektywne korzystanie z lekcji w warunkach szko³y maso-
wej i integracyjnej, gdy¿ wyposa¿a go stosunkowo wczeœnie w wa¿ne narzêdzia
poznawania œwiata. Umo¿liwia mu pozostanie w obszarze normalnoœci. Z drugiej
strony wyd³u¿ony czas nauki podstawowych umiejêtnoœci szkolnych mo¿e mieæ
te¿ pozytywny wp³yw na opiekunów i terapeutów, którzy uwolnieni od presji
osi¹gania natychmiastowych rezultatów i ich porównywania do standardów
bêd¹ bardziej sk³onni do wykazywania siê cierpliwoœci¹ w oczekiwaniu na
sukces, w wielokrotnym pokazywaniu i wyjaœnianiu tego samego, wielkodusz-

,������ ������������ 
���� 
��
�- ������	� ���������	��	 "#+



noœci¹ wobec dziecka, jego b³êdów i pomy³ek, co stanowi podstawê prawid³owe-
go rozwoju i kszta³towania pozytywnego nastawienia wobec nauki (Brzeziñska
i in. 2009, s. 39–40).

Omawiany tutaj paradygmat rozci¹ga terapeutyczne wsparcie osób z utrud-
nieniami w rozwoju tak¿e na okres kszta³cenia ponadpodstawowego oraz czas
doros³oœci. Nale¿y zdawaæ sobie sprawê, ¿e – z jednej strony – dla czêœci uczniów
dodatkowe wspomaganie procesów uczenia siê jest w mniejszym b¹dŸ wiêkszym
stopniu niezbêdne w ró¿nych fragmentach ich m³odzieñczego i doros³ego ¿ycia;
z drugiej natomiast – dynamika ¿ycia politycznego, spo³ecznego i ekonomicznego
sprawia, ¿e wiedza i umiejêtnoœci wyniesione ze szko³y szybko wymagaj¹ prze-
orientowania, pog³êbienia czy uzupe³nienia. Samodzielne dzia³ania w tym zakre-
sie lub korzystanie z konwencjonalnych form dokszta³cania mog¹ napotkaæ na
podobne bariery, jak w przypadku wczeœniejszej edukacji szkolnej. Terapia peda-
gogiczna wychodzi³aby zatem naprzeciw potrzebom edukacyjnego wsparcia
poza obszarem obowi¹zku szkolnego.

Paradygmat globalizacji podmiotu oddzia³ywañ terapeutycznych rozszerza
zakres zainteresowañ terapii pedagogicznej daleko poza grupê uczniów ze spe-
cyficznymi trudnoœciami w uczeniu siê. Jego genezy mo¿na upatrywaæ m.in.
w idei kszta³cenia integracyjnego. Szko³y integracyjne (z klasami integracyjnymi)
w³¹czy³y do swej uczniowskiej spo³ecznoœci tych, którzy wczeœniej znajdowali siê
w placówkach o charakterze segregacyjnym lub pozostawali poza nimi w swych
domach. W najwiêkszym stopniu dotyczy to dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ intelek-
tualn¹, zarówno z pogranicza upoœledzenia, jak i z niepe³nosprawnoœci¹ w stop-
niu lekkim i umiarkowanym (Pop³awska, Sierpiñska 2001, s. 7–8), a wiêc tych,
u których problemy w zakresie uczenia siê na sposób szkolny s¹ wpisane w kliniczn¹
charakterystykê ich niepe³nosprawnoœci. O ile szko³a specjalna we wszystkich
aspektach swej dzia³alnoœci (przynajmniej w za³o¿eniach) by³a nastawiona na
zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb, o tyle w szkole masowej (nawet przy
zatrudnieniu nauczyciela wspomagaj¹cego) nie jest to ju¿ tak oczywiste. Problem
ten dotyczy tak¿e uczniów z innymi kategoriami niepe³nosprawnoœci.

W tym miejscu warto zauwa¿yæ, ¿e liczba uczniów wymagaj¹cych ró¿nych
form wsparcia stale wzrasta. Pojawiaj¹ siê nowe jednostki chorobowe, których kil-
kadziesi¹t lat temu w ogóle nie diagnozowano, czego przyk³adem mo¿e byæ alko-
holowy zespó³ p³odowy (FAS) i alkoholowy efekt p³odowy (FAE). Zwiêksza siê
liczba czynników zagra¿aj¹cych rozwojowi dziecka, a jednoczeœnie postêp medycy-
ny pozwala ratowaæ ¿ycie w przypadkach skrajnie trudnych, nie gwarantuj¹c jed-
nak pe³ni zdrowia. Sytuacjê pogarsza niska œwiadomoœæ zdrowotna spo³eczeñ-
stwa, w którym 11% kobiet przyznaje siê do palenia papierosów w czasie ci¹¿y,
a 14% – do picia alkoholu (GIS… 2010).

Trudnoœci w uczeniu siê s¹ charakterystyczne nie tylko dla osób z niepe³no-
sprawnoœci¹. Odnosz¹ siê m.in. równie¿ do uczniów zró¿nicowanych kulturowo
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i jêzykowo, szczególnie gdy zró¿nicowaniu temu towarzyszy ubóstwo (gorszy
dostêp do opieki medycznej, lepszych szkó³ itd.) (Smith 2009, s. 226). „Pochodze-
nie z kultury, która nie jest dominuj¹c¹ kultur¹ narodu, mo¿e zwiêkszaæ ryzyko
bycia uznanym za osobê z niepe³nosprawnoœci¹ na tym czy innym etapie nauki
szkolnej” (Smith 2009, s. 228), a brak bieg³oœci w jêzyku wyk³adowym os³abia za-
zwyczaj osi¹gniêcia szkolne uczniów.

Odrêbn¹ grupê, która w wielu przypadkach wymaga interwencji terapeu-
tycznej, stanowi¹ tzw. uczniowie trudni. Ich indywidualne cechy temperamentu
(np. impulsywnoœæ, upór, wzmo¿ona energia), przejawiaj¹ce siê sk³onnoœci¹ do
pewnych zachowañ i okreœlonego stylu bycia, na gruncie szko³y czêsto nie znaj-
duj¹ zrozumienia, staj¹c siê powodem licznych konfliktów. W tym przypadku
standardowe metody postêpowania nie sprawdzaj¹ siê, gdy¿ mimo prawid³owe-
go rozwoju dzieci te wymagaj¹ „szczególnego podejœcia, gdy chodzi o dyscyplinê,
doœwiadczenia spo³eczne, wsparcie emocjonalne czy budowanie samooceny
i wiary we w³asne si³y” (Poland 2001, s. 17).

Zasygnalizowana powy¿ej ró¿norodnoœæ uczniów z trudnoœciami w uczeniu
siê, którzy funkcjonuj¹ w obrêbie szko³y masowej (integracyjnej) dobrze, jak siê
wydaje, uzasadnia potrzebê rozszerzenia oddzia³ywania terapeutycznego na
nowe podmioty.

Paradygmat globalizacji przedmiotu oddzia³ywañ terapeutycznych oznacza
potrzebê holistycznego ujmowania osoby ucznia z jego osadzeniem w konkretnej
rzeczywistoœci spo³eczno-kulturowej. W polskiej praktyce oœwiatowej podsta-
wow¹ form¹ wspierania ucznia z utrudnieniami w uczeniu siê s¹ ró¿norodne
pozalekcyjne zajêcia dodatkowe, wœród których mo¿na wyró¿niæ m.in. zajêcia
dydaktyczno-wychowawcze, zajêcia korekcyjno-kompensacyjne, reedukacjê –
usprawnianie technik szkolnych, zajêcia logopedyczne, gimnastykê korekcyjn¹
czy zajêcia socjoterapeutyczne (Dyduch 2002, s. 99–102). Wszystkie one koncen-
truj¹ siê na usprawnianiu odosobnionych sfer rozwoju dziecka: poznawczej, jêzy-
kowej, fizycznej czy spo³ecznej. O ile takie rozcz³onkowanie zajêæ terapeutycz-
nych mo¿e mieæ pewne uzasadnienie w przypadku zaburzeñ wyizolowanych,
o tyle ich sens przy zaburzeniach sprzê¿onych jest mocno dyskusyjny i rodzi kon-
trowersje przynajmniej dwojakiej natury: fizyczno-wydolnoœciowej i poznaw-
czej. Po pierwsze, trudno wyobraziæ sobie, aby uczeñ poza swoimi normalnymi
lekcjami (i nauk¹ domow¹) by³ w stanie sprostaæ fizycznie i psychicznie uczestnic-
twu w zajêciach tu wymienionych w liczbie wiêkszej ni¿ jedno, dwa. Przy du¿ym
obci¹¿eniu zajêciami dodatkowymi dziecku mo¿e zabrakn¹æ czasu na odpoczy-
nek, nie mówi¹c ju¿ o rozwijaniu w³asnych pasji i zainteresowañ. Po drugie, roz-
dzielenie ró¿nych sfer rozwoju miêdzy oddzielnie realizowane zajêcia utrudnia
dziecku syntezê nabywanej wiedzy i umiejêtnoœci, a niekiedy wrêcz zaburza
proces postrzegania rzeczywistoœci. Przypad³oœæ ta dotyczy nie tylko tzw. zajêæ
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dodatkowych, ale ca³ego systemu szkolnego. Poniewa¿ podstawa programowa
okreœla jedynie, co ma siê zmieœciæ w danym cyklu nauczania, np. trzyletnim
gimnazjum, zosta³a zerwana jakakolwiek koordynacja i synchronizacja treœci na-
uczania. W rezultacie „dziœ uczy siê w oderwaniu od siebie. Uczniowie jak «strasz-
ni mieszczanie»: patrz¹c, widz¹ wszystko oddzielnie, ¿e dom … ¿e Stasiek … ¿e
koñ … ¿e drzewo …” (Bajtlik 2010).

Paradygmat terapeutycznego przygotowania nauczycieli podkreœla koniecz-
noœæ przygotowania ka¿dego nauczyciela do pracy z uczniami ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Chodzi tu nie tylko o wiedzê merytoryczn¹ z zakresu
pedagogiki specjalnej (b¹dŸ pedagogiki korekcyjnej) czy te¿ umiejêtnoœci meto-
dyczne, wyra¿aj¹ce siê m.in. w takim opracowywaniu programu nauczania, by
ka¿dy uczeñ mia³ wystarczaj¹c¹ iloœæ czasu na opanowanie poszczególnych ce-
lów lekcji. Podstawowy problem tkwi w wewnêtrznym przeœwiadczeniu nauczy-
cieli o podmiotowoœci dziecka i traktowaniu jego niepe³nosprawnoœci w katego-
riach cechy, a nie braku, a wiêc definiowaniu go jako osoby, a nie rodzaju
niepe³nosprawnoœci. Istotne jest tak¿e przekonanie pedagogów, ¿e „edukacja
dzieci ze specjalnymi potrzebami opiera siê na solidnych i sprawdzonych zasa-
dach pedagogicznych, które s¹ korzystne dla wszystkich dzieci” (Saleh 2006,
s. 133). Myœl tê obrazowo uj¹³ Otton Lipkowski, cytuj¹c Linusa Boppa: „Rolnik,
który zdo³a wyhodowaæ ziarno na ma³o urodzajnej glebie, zdo³a to te¿ uczyniæ na
glebie dobrej. Nie zawsze jednak bywa odwrotnie” (1979, s. 16).

Postulat terapeutycznego przygotowania wszystkich nauczycieli nie przekre-
œla w edukacji integracyjnej znacz¹cej roli pedagogów specjalnych. Ich zadania
nale¿y jednak rozpatrywaæ przede wszystkim na p³aszczyŸnie konsultacyjnej,
doradczej, motywacyjnej, koordynacyjnej, a tak¿e profesjonalnej pomocy.
Dzia³ania w tych zakresach mog¹ stanowiæ istotne wsparcie dla pozosta³ych pe-
dagogów, przyczyniaj¹c siê do zwiêkszenia ich poczucia bezpieczeñstwa i pew-
noœci siebie w pracy z dzieæmi z utrudnieniami w rozwoju. Negatywne skutki dla
procesu integracji niesie za sob¹ obarczanie specjalistów z ró¿nych dziedzin peda-
gogiki specjalnej g³ówn¹ odpowiedzialnoœci¹ za grupê uczniów ze specjalnymi
potrzebami. „W ten sposób bowiem jeden problem i przeszkodê – klasy specjalne
– zastêpuje siê inn¹, nieco subtelniejsz¹ barier¹ na drodze integracji – segregacj¹
wewn¹trz klasy” (Saleh 2006, s. 133). Zjawisko to dobrze ilustruje wypowiedŸ jed-
nej ze studentek pedagogiki Uniwersytetu Gdañskiego: „Chodzi³am do klasy
integracyjnej w gimnazjum i nie wspominam tych doœwiadczeñ dobrze. Pamiê-
tam, jak na lekcjach matematyki nauczyciel wspomagaj¹cy siedzia³ na koñcu kla-
sy z uczniami niepe³nosprawnymi i prowadzi³ z nimi zajêcia niezale¿nie od g³ów-
nego nurtu lekcji. Bardzo mi to przeszkadza³o, poniewa¿ siedzia³am w ostatnim
rzêdzie i to, co dzia³o siê obok (dochodz¹cy gwar), bardzo mnie rozprasza³o”.
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Z jednej strony spojrzenie na procesy edukacyjne zachodz¹ce w szkole (nie
tylko integracyjnej) przez pryzmat doœwiadczeñ i wzorców zaczerpniêtych z tera-
pii pedagogicznej mo¿e nadaæ im bardziej terapeutyczny charakter. Z drugiej
strony rozszerzenie teoretycznej i praktycznej p³aszczyzny terapii stwarza jej
szansê na wyzwolenie siê z ciasnego gorsetu w¹skiej specjalizacji.
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Pedagogical therapy and the challenges of integrative education
(Summary)
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Iwona Myœliwczyk

Dziecko z ADHD w szkole integracyjnej
– doœwiadczenia w narracjach rodziców

Kilka s³ów o integracji

Idea integracji szkolnej, jako jedna z form kszta³cenia i wychowania dzieci
niepe³nosprawnych, powsta³a i zaczê³a siê rozwijaæ, aby w³¹czyæ dzieci niepe³no-
sprawne w powszechny system szkó³ i placówek oœwiatowych na wszystkich po-
ziomach edukacji, wraz z zapewnieniem im odpowiednich warunków i pomocy
w zaspokojeniu ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Wychowanie i kszta³cenie
dzieci niepe³nosprawnych wspólnie ze zdrowymi staje siê zjawiskiem coraz bar-
dziej powszechnym.

INTEGRACJA – pisze B. Szczygie³ – to „dziesiêæ liter, w których zawarta jest
przysz³oœæ dzieci pokrzywdzonych przez los, szansa na bycie pe³noprawnym cz³on-
kiem grupy przedszkolnej, klasy, zespo³u, a wreszcie spo³eczeñstwa” (2003, s. 57).

Dziecko „pokrzywdzone przez los” to dziecko o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych. Do grup integracyjnych trafiaj¹ ró¿ne dzieci. S¹ wœród nich – pisz¹
J. Bogucka i M. Koœcielska – dzieci nadpobudliwe psychoruchowo, charaktery-
zuj¹ce siê „niepokojem ruchowym, niezgrabnoœci¹ ruchow¹, zaburzeniami kon-
centracji, które powoduj¹, ¿e bardzo szybko je rozpoznajemy. Dzieci te maj¹ trud-
noœci w kontaktach z rówieœnikami i problemy w podporz¹dkowaniu siê
regu³om. Wprowadzaj¹ do grupy du¿o niepokoju i chaosu. Bardzo czêsto maj¹
k³opoty w nauce. Nieustannie korygowane i krytykowane, trac¹ pewnoœæ siebie,
pozytywny obraz swojej osoby” (1996, s. 61).

W coraz lepszym funkcjonowaniu pomog¹ im wyrozumia³oœæ, akceptacja,
ukierunkowana terapia i czytelne zasady, które mog¹ byæ wyuczone tylko w kon-
kretnych sytuacjach spo³ecznych (Bogucka, Koœcielska 1996).

Dziecko w szkole integracyjnej jest postrzegane jako jednostka i oceniane na
poziomie swoich umiejêtnoœci, natomiast w szko³ach publicznych ocenie podlega
efekt uczenia siê, a nie zaanga¿owanie czy w³o¿ony wysi³ek (Szczygie³ 2003, s. 58).
Autorka oczywiœcie zaznacza, ¿e takie podejœcie szkó³ publicznych nie wynika
z braku chêci, lecz z zadañ szko³y.



Podstawowym celem integracji jest w³¹czenie osób niepe³nosprawnych
w zwyk³e formy ¿ycia indywidualnego i zbiorowego, a przez to zaspokajanie ich
potrzeb. Pe³na integracja, jak zaznacza A. Maciarz, polega na bezwarunkowej
akceptacji osoby niepe³nosprawnej i spostrzeganiu jej jako normalnego cz³owie-
ka, który boryka siê z pewnymi czynnikami, utrudniaj¹cymi codzienne funkcjo-
nowanie (1992, s. 19).

Teorie psychologiczne i filozoficzne potwierdzaj¹ s³usznoœæ kszta³cenia zinte-
growanego, które powinno u³atwiaæ z³o¿ony proces rozwoju ucznia, stwarzaæ
mo¿liwoœci zindywidualizowanego i wielokierunkowego doœwiadczenia, dzia³ania
i realizowania samego siebie (W³och 2007, s. 173).

Wa¿ne jednak jest, aby integracji nie stosowaæ na si³ê i traktowaæ dobro oraz
pe³ny rozwój dziecka jako wartoœæ najwy¿sz¹ (Ochojska 2007, s. 132). Zadaniem
edukacji zintegrowanej ma byæ bowiem stwarzanie uczniom równych szans, lik-
widowanie zaniedbañ czy deficytów i bycie przyjazn¹ wobec dzieci zaniedba-
nych wychowawczo, z trudnoœciami w nauce (W³och 2007, s. 173).

Proces integracji jest z³o¿ony, wielop³aszczyznowy i zale¿y od wielu czynni-
ków. Szczególn¹ rolê odgrywa tu nauczyciel, który jest ogniwem ³¹cz¹cym œrodo-
wisko rodzinne ze szkolnym dziecka. W literaturze przedmiotu czytamy o wielu
po¿¹danych cechach pedagoga, takich jak: otwartoœæ i ³atwoœæ nawi¹zywania
kontaktów, empatia, sprawiedliwoœæ, obiektywizm, nastawienie na dialogowoœæ
i wiele innych (Day 2004, s. 90).

Przed nauczycielem kszta³cenia integracyjnego stoj¹ jednak dodatkowe wy-
magania. Obok kompetencji realizacyjnych – podkreœla D. Ochojska – wymienia
siê „zdolnoœci komunikacyjne, interpersonalne s³u¿¹ce porozumiewaniu siê wer-
balnemu i pozawerbalnemu osób, obejmuj¹ce umiejêtnoœæ s³uchania, tworzenia
¿yczliwej atmosfery, zapewniaj¹cej poczucie bezpieczeñstwa, porozumiewanie
siê dwukierunkowe, bêd¹ce wymian¹ myœli i wartoœci, stosowanie w³aœciwych
kodów komunikacyjnych, adekwatnych do w³aœciwoœci odbiorcy komunikatu”
(2007, s. 123). Jednak, jak siê okazuje – pisze S. W³och – nauczyciel nie zosta³ odpo-
wiednio przygotowany do zadañ zintegrowanej edukacji (2007, s. 175).

Mimo wszystko autorka dopatruje siê szans w kszta³ceniu zintegrowanym,
pod warunkiem wprowadzenia zmian dotycz¹cych:
– zindywidualizowania procesu rozwoju na miarê ucznia,
– zdiagnozowania uczniów, poznania ich wiedzy, umiejêtnoœci i doœwiadczeñ,
– tworzenia przestrzeni edukacyjnej do samodzielnego uczenia siê i pokonywa-

nia trudnoœci,
– uwzglêdniania rytmu biologicznego i sprawnoœci dziecka,
– ³¹czenia kszta³cenia z wychowaniem, stymulowania nie tylko struktur poznaw-

czych, ale równie¿ emocjonalno-motywacyjnych (W³och 2007, s. 175–176).
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Po¿¹danych czynników wp³ywaj¹cych na poprawê jakoœci kszta³cenia zinte-
growanego jest oczywiœcie wiele wiêcej. Jednak, jak zauwa¿a D. Klus-Stañska,
integracja w nauczaniu pocz¹tkowym sprowadza siê najczêœciej do jednego twar-
dego wymogu, polegaj¹cego na budowaniu zajêæ wokó³ tematu kluczowego,
realizowanego w ci¹gu kilku dni oraz trzech postulatów:
1) postulat uatrakcyjniania zajêæ – przybieraj¹cy najczêœciej postaæ kolorowych

podrêczników czy czêstszych wycieczek,
2) postulat metod aktywnych, realizowany g³ównie przez gry i zabawy lub wy-

cinanki czy kolorowanie,
3) postulat twórczoœci, wype³niany szczególnie czêsto podczas aktywnoœci plas-

tycznej, rzadziej polonistycznej, bardzo rzadko matematycznej (2003, s. 115–116).
Niepokój budzi fakt, podkreœla E.M. Minczakiewicz, ¿e w obserwowanych

dynamicznie przebiegaj¹cych dzia³aniach, jakie s¹ podejmowane na gruncie
kszta³cenia, niewiele uwagi poœwiêca siê edukacji obejmuj¹cej uczniów o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych (2009, s. 93–94). Mo¿e to oznaczaæ, ¿e dziecko z zes-
po³em ADHD nie odnajdzie siê w szkole masowej czy zintegrowanej. Alterna-
tyw¹ dla niego bêdzie kszta³cenie specjalne, które w pewnym stopniu ograniczy
jego rozwój i mo¿liwoœci, tym samym pozbawi okreœlonych kompetencji spo³ecz-
nych. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e równie¿ te dzieci „maj¹ pe³ne prawo do swojego
miejsca, swojej godnoœci, powszechnego nauczania i indywidualnego rozwoju”
(Dykcik, za: Minczakiewicz 2009, s. 94).

T³o metodologiczne

Podjête przeze mnie badania zosta³y osadzone w nurcie badañ interpretatyw-
nych. Podejœcie to nie zosta³o wybrane przypadkowo. Moim celem by³o znalezie-
nie we fragmentach rzeczywistoœci prezentowanych przez rodziców dzieci
z ADHD odpowiedzi na pytania zwi¹zane z edukacj¹ dziecka w szkole integracyj-
nej. Moje badania zosta³y wiêc zainspirowane przez perspektywy: fenomenolo-
giczn¹, hermeneutyczn¹ i interakcjonizmu symbolicznego, które stanowi¹ pod-
stawê badañ konstruktywistycznych.

Zrozumienie fenomenologii pozwoli³o mi postawiæ pytania o to, jak rozumia-
ne jest znaczenie nadawane przez rodziców dzieci z ADHD w³asnym doœwiad-
czeniom zwi¹zanym z edukacj¹ dziecka b¹dŸ jaki sens doœwiadczenie to nadaje
ich ¿yciu. S¹dzê, ¿e dziêki tej perspektywie pozna³am subiektywne aspekty za-
chowania rodziców wychowuj¹cych dziecko nadpobudliwe. Stara³am siê zrozu-
mieæ, co i jak myœl¹ rodzice o edukacji dziecka oraz jak interpretuj¹ w³asne do-
œwiadczenie zwi¹zane z pobytem dziecka z ADHD w szkole integracyjnej.

Aby znaleŸæ odpowiedŸ na postawiony dla potrzeb artyku³u problem badaw-
czy, stara³am siê dotrzeæ do znaczeñ, jakie s¹ nadawane przez rodziców zachowa-
niom dziecka z ADHD w szkole integracyjnej. D¹¿y³am do tego, aby sens i istota
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nadawane doœwiadczeniom przez rodziców by³y przeze mnie rozumiane w taki
sposób, w jaki rodzice je interpretuj¹.

Dlatego te¿ drugim pr¹dem metodologicznym badañ konstruktywistycz-
nych, stanowi¹cym inspiracjê do moich badañ, by³a hermeneutyka, która pozwo-
li³a mi poznaæ owe znaczenia poprzez interpretacjê. Rodzice opowiadali swoje
historie ¿ycia, przeplatane emocjami i uczuciami, jakich doœwiadczyli. Historie te
zosta³y utrwalone poprzez transkrypcjê i za ka¿dym razem bêd¹ wa¿nym opisem
œwiadomego prze¿ycia.

Fenomenologiczne dotarcie do znaczeñ i sensów nadawanych przez rodzi-
ców funkcjonowaniu dziecka z ADHD w szkole, po³¹czone z hermeneutyczn¹ in-
terpretacj¹ doœwiadczeñ rodziców oraz symboli nadawanych interakcjom
spo³ecznym tworzonym przez rodziców, nauczycieli i dzieci nadpobudliwe, po-
zwoli³o mi – jak s¹dzê – zrozumieæ to, co subiektywne i niepowtarzalne, co jest
istotne z punktu widzenia rodziców.

Celem moich badañ by³a rekonstrukcja opowieœci i dotarcie do subiektyw-
nych znaczeñ, jakie nadaj¹ rodzice dzieci z ADHD temu zaburzeniu zachowania.

Przedmiotem badañ sta³y siê subiektywne sensy, intencje i interpretacje na-
dawane przez rodziców ¿yciu szkolnemu dziecka nadpobudliwego. Nie bada³am
losu rodziny z dzieckiem z ADHD, nie rekonstruowa³am biografii. Bada³am, jak
rodzice poprzez swoje mówienie definiuj¹ edukacjê dziecka, jakie znaczenia jej
nadaj¹, co w ich perspektywie jest najwa¿niejsze, czyli rekonstruowa³am rodzi-
cielski dyskurs losu dziecka z ADHD. W celu podsumowania uzasadnienia wybo-
ru przeze mnie podejœcia konstruktywistycznego przytoczê s³owa Krasnodêb-
skiego, który podkreœla, ¿e obecnie zaciera siê granica miêdzy sytuacj¹, gdy
badacz chce zrozumieæ œwiat a sytuacj¹, gdy badacz chce zrozumieæ, jak inni œwiat
rozumiej¹ (1986, s. 208).

Dziecko z ADHD w szkole integracyjnej w narracji rodziców

Problemy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo zaczynaj¹ siê doœæ
wczeœnie i trwaj¹ ca³y czas. Jednak, kiedy dziecko idzie do szko³y, trudnoœci z za-
chowaniem, nauk¹ i relacjami kole¿eñskimi dziecka przyjmuj¹ inny wymiar. Dla
rodziców jest to kolejne nowe doœwiadczenie, któremu musz¹ stawiæ czo³o.
W wyniku tego rodzice dzieci z ADHD staj¹ przed trudnym wyborem: szko³a ma-
sowa czy integracyjna?

Rodzice bardzo czêsto maj¹ sprecyzowane oczekiwania dotycz¹ce edukacji
swoich dzieci. W wyniku zaistnia³ej sytuacji, a wiêc problemów, jakie implikuje
zespó³ ADHD, czêœæ badanych podjê³a decyzjê o szkole integracyjnej, a czêœæ
o szkole masowej. Ci rodzice, którzy zdecydowali siê na szko³ê integracyjn¹, pod-
jêt¹ decyzjê motywowali tym, ¿e „w klasie integracyjnej dzieci ucz¹ siê tolerancji
i szacunku dla innych, s¹ akceptowane niezale¿nie od ich wiedzy, jak¹ posiadaj¹
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czy objawów, jakie prezentuj¹”. Badani nie ukrywaj¹, ¿e, decyduj¹c siê na szko³ê
zintegrowan¹, liczyli przede wszystkim na zrozumienie objawów syndromu i po-
moc dziecku w nawi¹zywaniu relacji z innymi. Rodzice ponadto maj¹ œwiado-
moœæ, ¿e objawy zespo³u na tyle utrudniaj¹ edukacjê dziecku, ¿e jest ono dziec-
kiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dziecko z zespo³em nadpobudliwoœci psychoruchowej bardzo czêsto jest
postrzegane przez pryzmat objawów, jakie wynikaj¹ z ADHD. Czêsto zdarza siê,
¿e dzieci te odznaczaj¹ siê wysokim ilorazem inteligencji, ale trudnoœci z zacho-
waniem wp³ywaj¹ na ich wizerunek w oczach nauczycieli, który negatywnie od-
bija siê na ocenach. Brak niepe³nosprawnoœci fizycznej czy intelektualnej powo-
duje – podkreœlaj¹ badani – ¿e dziecko jest postrzegane jako niegrzeczne lub Ÿle
wychowane, ale na pewno niepotrzebuj¹ce specjalnego podejœcia.

Dziecko id¹ce do szko³y ma pewne oczekiwania i potrzeby, które pragnie za-
spokoiæ. Uczeñ z zespo³em nadpobudliwoœci psychoruchowej ma tak¿e wiele po-
trzeb. Od stopnia ich realizacji zale¿y jego poczucie bezpieczeñstwa, wrastania
w grupê czy akceptacja spo³eczna. Badani, podejmuj¹c decyzjê o edukacji zinte-
growanej, mieli nadziejê, ¿e szko³a integracyjna uwzglêdni potrzeby ich dzieci.

Opowieœci o edukacji dziecka w szkole integracyjnej w wiêkszoœci s¹ nega-
tywne. Zapewne nale¿a³oby tu wzi¹æ pod uwagê sytuacjê samych nauczycieli.
Praca w klasie integracyjnej to dla nauczyciela wyzwanie. Oprócz pracy wycho-
wawczej, nale¿y przecie¿ realizowaæ normalny program nauczania. Umiejêtnoœæ
pracy z dzieckiem niepe³nosprawnym (lub „trudnym” jak ADHD-owiec) czêsto
jest elementem weryfikuj¹cym zdolnoœci pedagogiczne nauczyciela. Czêœæ na-
uczycieli w ogóle nie nadaje siê do tego zawodu, a ¿aden z nich nie przechodzi
testów psychologicznych. Sytuacja taka œwiadczy o s³aboœci systemu edukacji,
w tym edukacji zintegrowanej. Zdaniem rodziców szko³y, w których przebywa³y
lub przebywaj¹ ich dzieci, nie funkcjonuj¹ najlepiej. Jedna z badanych mówi, ¿e:
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Wypowiedzi w podobnym tonie jest wiêcej, tak jak rodziców niezadowolo-
nych z podejœcia nauczycieli w szkole zintegrowanej.

Oczywiœcie, nie mo¿na generalizowaæ, bo przecie¿ mamy œwietnych pedago-
gów, którzy oprócz wymaganego doœwiadczenia maj¹ tak¿e inne cechy po¿¹dane
w osobowoœci nauczyciela. Poza dobrym przygotowaniem merytorycznym, na-
uczyciele s¹ otwarci, komunikatywni, wyczuleni na potrzeby dziecka, maj¹ umie-
jêtnoœci terapeutyczne, a poprzez partnerskie podejœcie pozwalaj¹ dziecku czuæ
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siê naprawdê wa¿nym w systemie edukacji. Swoj¹ pracê traktuj¹ jako powo³anie,
wk³adaj¹c w ni¹ wiele serca.

Jak wynika z narracji badanych, problemem w szkole integracyjnej nie jest
dziecko niepe³nosprawne, lecz dziecko z ADHD, które nie odbiega od normy
intelektualnej czy fizycznej, ale w wyniku objawów zespo³u jest bardzo absor-
buj¹ce. Dziecko z ADHD jest postrzegane w szkole zintegrowanej jako „inne”
i wydawaæ by siê mog³o, ¿e w³aœnie z racji swej „innoœci” powinno siê tam czuæ
dobrze. Okazuje siê jednak, ¿e nie wszyscy nauczyciele respektuj¹ tê inn¹ „in-
noœæ”, a przecie¿ „ADHD to dar specyficzny” (Bobula 2006, s. 126).

Rodzice uwa¿aj¹, ¿e to, w jaki sposób nauczyciele postrzegaj¹ dziecko,
wp³ywa pozytywnie lub negatywnie na jego funkcjonowanie w szkole, jego rela-
cje z rówieœnikami i na w³asne poczucie wartoœci. Niestety, w wiêkszoœci przypad-
ków dziecko z ADHD jest postrzegane bardzo Ÿle przez nauczycieli, którzy – zda-
niem badanych – kreuj¹ jego wizerunek przez pryzmat zachowania. Nauczyciele
nie przyjmuj¹ do wiadomoœci, ¿e wiêkszoœæ negatywnych zachowañ dziecka wy-
nika z objawów schorzenia i jest od niego niezale¿na, przez co potrzebuje ono
specjalnego podejœcia nauczyciela. Tote¿ z narracji rodziców wynika, ¿e szko³a
integracyjna nie realizuje w pe³ni potrzeb dziecka z ADHD, a nauczyciele nie
umiej¹ b¹dŸ nie chc¹ pracowaæ z takim uczniem. Historie badanych s¹ prze-
pe³nione uczuciami ¿alu, przykroœci, z³oœci, bezsilnoœci oraz poczucia winy. Emo-
cje te pojawia³y siê, kiedy proœby i oczekiwania rodziców spotyka³y siê z biern¹
postaw¹ nauczycieli. Moi rozmówcy oczekiwali od nauczycieli „odrobiny dobrej
woli”, która wp³ynê³aby pozytywnie na dziecko i pozwoli³aby mu zapomnieæ
o swojej „innoœci”. Owa „innoœæ” ci¹¿y na dzieciach z ADHD i jest napiêtnowana,
przez co czuj¹ siê one gorsze i odrzucone, a przecie¿ idea szko³y integracyjnej
zak³ada akceptacjê ka¿dej osoby o wielorakim upoœledzeniu.

Rodzic posy³a dziecko do szko³y, aby rozwija³o siê i przygotowywa³o do pe³nie-
nia ról spo³ecznych oraz funkcjonowania w ¿yciu spo³ecznym poprzez kszta³ce-
nie i wychowanie. Rodzice dzieci z zespo³em nadpobudliwoœci psychoruchowej
maj¹ takie same oczekiwania w stosunku do szko³y, ale potrzebuj¹ dodatkowego
wsparcia i zrozumienia ze strony nauczycieli. Dlatego te¿, dla lepszego funkcjo-
nowania dziecka w szkole, wskazana jest wspó³praca miêdzy rodzicami a nauczy-
cielami. Stosowanie tych samych zasad wychowawczych w szkole i w domu znacz-
nie odci¹¿a zmêczonych ró¿nymi sytuacjami rodziców, a tak¿e pomaga dziecku
przezwyciê¿yæ ci¹g³y niepokój i zdenerwowanie.

G³ówny zarzut rodziców dzieci z ADHD w stosunku do nauczycieli szkó³
integracyjnych to brak wspó³pracy. Badani mówi¹ nawet, ¿e „nie jest to wspó³pra-
ca, lecz wojna”. Rodzice mieli nadziejê, ¿e szko³y integracyjne bêd¹ lepiej rozu-
mieæ potrzeby dzieci z ADHD ni¿ szko³y „zwyk³e”. Wiêkszoœæ podkreœla, ¿e ich
wyobra¿enia co do funkcjonowania tego typu placówki odbiegaj¹ od rzeczy-
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wistoœci. Nauczyciele s¹ otwarci na potrzeby dziecka niepe³nosprawnego, nato-
miast dziecko z ADHD przysparza innych problemów, na które nie s¹ przygoto-
wani. Rodzice oczekuj¹ od nauczycieli jako specjalistów wsparcia, a w efekcie nie
mog¹ liczyæ nawet na poprawn¹ wspó³pracê. Bardzo czêsto s¹ wzywani do szko³y
z powodu zachowania i objawów prezentowanych przez dziecko. Niektórzy
badani s¹ zdania, ¿e nauczyciele chc¹ pomagaæ, ale nie zawsze im to wychodzi.

Rodzice s¹ rozgoryczeni, gdy¿ w ich mniemaniu szko³a integracyjna powinna
kierowaæ siê ide¹ akceptacji i stosowania bodŸców pozytywnych. Tymczasem
okazuje siê, ¿e dziecko z ADHD w du¿ej mierze przynosi do domu uwagi negatyw-
ne. Wynika to – jak podkreœlaj¹ badani – z faktu, ¿e nauczyciel ma zalecenia, aby
kontrolowaæ, czy dziecko zapisa³o np. pracê domow¹ w zeszycie. Okazuje siê jed-
nak, ¿e mimo zaleceñ dotycz¹cych kontroli, dziecko i tak dostaje ocenê niedosta-
teczn¹ za brak takiej pracy.

Zdaniem rodziców najgorsze jest to, ¿e nauczyciele uwa¿aj¹ siê za specjalis-
tów, a pope³niaj¹ podstawowe b³êdy. Zwrócenie im uwagi skutkuje wiêkszym
dystansem, co na pewno nie sprzyja wspó³pracy. Rodziców boli fakt, ¿e nauczy-
ciele, nie maj¹c odpowiedniej wiedzy na temat ADHD, nie przyznaj¹ siê do tego,
a przecie¿ – zdaniem badanych – „nic by siê nie sta³o, gdyby poprosili samych ro-
dziców o pomoc”.

Rodzice dzieci z ADHD du¿o czêœciej spotykaj¹ siê z krytyk¹ swojego dziecka
ni¿ z pochwa³ami. Najczêœciej s³ysz¹ o negatywnych zachowaniach dziecka ze
strony nauczycieli, którzy narzekaj¹ na napady z³oœci, agresji, prowokacjê, bójki,
niedostosowanie siê do regu³ i zasad, niewykonywanie poleceñ, brak dobrego
wychowania, brzydkie s³ownictwo itd. Gama zarzutów jest naprawdê bardzo
szeroka. Jednak nauczyciele nie dostrzegaj¹ ró¿nicy miêdzy objawami ADHD
a psotliwoœci¹ czy przewinieniem dziecka i zrzucaj¹ te zachowania na karb z³ego
wychowania. Ponadto, jak wynika z narracji rodziców, nauczyciele nie s¹ przygo-
towani do pracy z takim uczniem. Gdyby by³ on niepe³nosprawny, nauczyciele
„mieliby wiêcej serca i cierpliwoœci”, ale poniewa¿ „ma tylko ADHD”, to znaczy,
¿e powinien dostosowaæ siê do zasad i regu³ panuj¹cych w klasie.

Praca rodziców z w³asnym dzieckiem nie nale¿y do ³atwych. Rodzice ci¹gle
wpadaj¹ w jakieœ pu³apki. Niby wszystko jest jasne, wiedz¹, jak postêpowaæ,
uczêszczaj¹ na warsztaty i do grup wsparcia, ale ka¿dy dzieñ przynosi nowe wy-
zwania. Podobnie wygl¹da praca nauczycieli. S¹ tacy, którzy czuj¹ to powo³anie
nauczycielskie, dowiaduj¹ siê i czytaj¹ na temat ADHD, ale w konsekwencji nie
wszystko wychodzi. Dlaczego? Pewnie dlatego, ¿e ADHD ³atwe nie jest. S¹ mo-
menty, w których dziecko zachowuje siê „ksi¹¿kowo” i wówczas wiadomo, jak
post¹piæ, aby wyciszyæ i uspokoiæ ADHD-owca. Za chwilê jednak pojawiaj¹ siê
trudne sytuacje, w których trzeba nie tylko wiedzy, ale i si³y, cierpliwoœci oraz
du¿o dobrych chêci. Tych dobrych chêci najwiêcej winni mieæ w³aœnie nauczycie-
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le. Najwa¿niejsze jest, zdaniem badanych, „aby nauczyciele pamiêtali, ¿e tutaj
przyjaŸni¹ siê, bawi¹ i ucz¹ siê dzieci zdrowe z norm¹ intelektualn¹ i te ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi”.

Przeprowadzone badania dowodz¹, ¿e relacje rodzica z nauczycielami
wygl¹daj¹ ró¿nie. S¹ uzale¿nione od wielu czynników: przygotowania do pracy
z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo, chêci pomocy rodzicom w ró¿-
nych sytuacjach, stopnia zaanga¿owania czy postawy rodziców. Moi rozmówcy
przypisuj¹ tym relacjom du¿e znaczenie, niezale¿nie czy s¹ one dobre, czy z³e.
Badanym bardzo zale¿y, aby dziecko w szkole mia³o poczucie bezpieczeñstwa
i przynale¿noœci, aby by³o akceptowane i wspierane w pokonywaniu trudnoœci.
Dlatego te¿ wszyscy respondenci bardzo staraj¹ siê, aby relacje te by³y jak najbar-
dziej poprawne.

W narracjach uwidacznia³y siê skrajne emocje: od radoœci i poczucia zadowo-
lenia, po ¿al, z³oœæ i poczucie napiêtnowania. Mo¿e to œwiadczyæ o tym, ¿e doœwiad-
czenia te dla ka¿dego z badanych maj¹ inne znaczenie. Jednak wszyscy respon-
denci zgodnie podkreœlaj¹, i¿ ich relacje z nauczycielami wp³ywaj¹ na lepsze lub
gorsze funkcjonowanie dziecka w szkole.

Z przeprowadzonych badañ wynika tak¿e, ¿e by³y dzieci, które mimo zabu-
rzenia i objawów mu towarzysz¹cych by³y akceptowane i wspierane w drodze
edukacyjnej. Rodzice, którzy odnosz¹ takie wra¿enie, ciesz¹ siê, ¿e ich dziecko
jest akceptowane przez spo³ecznoœæ szkoln¹. Pomaga to uczniowi nie tylko
w przezwyciê¿aniu trudnoœci szkolnych, lecz tak¿e w odnajdywaniu swojego
miejsca w klasie, w gronie rówieœników. Fakt ten ma ogromne znaczenie. Tacy ro-
dzice s¹ spokojni o swoje dziecko, wiedz¹c, ¿e nauczyciel zrobi wszystko, aby
czu³o siê ono dobrze w szkole. Pozytywne postrzeganie dziecka – wed³ug bada-
nych – to wsparcie dla rodziców i ich pociechy. Rzutuje ono na dalszy rozwój
dziecka i wywiera du¿y wp³yw na jego osobowoœæ.

Z doœwiadczeñ czêœci badanych wynika, ¿e szko³a odpowiada na potrzeby
dziecka, czyli wykazuje siê zrozumieniem jego problemów, akceptacj¹ jego „in-
noœci”, udziela pomocy i wsparcia w pokonywaniu trudnoœci. Nauczyciele s¹
œwiadomi, ¿e bez ich pomocy dziecko nie poradzi³oby sobie, wiêc staraj¹ siê tak
wspó³pracowaæ z rodzicami, aby utrzymaæ jednolity front wychowawczy,
u³atwiaj¹cy dziecku funkcjonowanie w spo³eczeñstwie. Potwierdzaj¹ to s³owa
jednej z matek:
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Ci zadowoleni rodzice maj¹ poczucie zrozumienia i odci¹¿enia przez nauczy-
cieli. S¹ uwik³ani ca³y czas w sytuacje problemowe, wiêc takie wsparcie znaczy dla
nich bardzo du¿o. Nie maj¹ poczucia osamotnienia w swoim d¹¿eniu do normal-
noœci dziecka i dostrzegaj¹, ¿e nauczyciele staraj¹ siê, aby dziecko nie czu³o siê go-
rzej na tle klasy. Badani s¹ przekonani o s³usznoœci podjêtej decyzji, dotycz¹cej
kszta³cenia zintegrowanego. Jedna z respondentek wypowiada siê nastêpuj¹co:
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Z narracji rodziców wynika³o, ¿e potrzeby dzieci z ADHD w du¿ym stopniu
s¹ takie same jak rówieœników. Potrzebuj¹ one akceptacji, serdecznoœci, mi³oœci,
szacunku, zrozumienia i jasnych zasad postêpowania. Jednak schorzenie, którym
zosta³y dotkniête, powoduje, ¿e inaczej postrzegaj¹ œwiat, rzeczywistoœæ, nadaj¹c
inne znaczenia czynnoœciom czy zdarzeniom. Dlatego tak wa¿ne jest, aby zrozu-
mieæ te „dodatkowe” potrzeby dziecka.

Szko³a to tak¿e miejsce, w którym dziecko uczy siê nawi¹zywaæ relacje z ró-
wieœnikami. Brak akceptacji z ich strony i spychanie na margines ¿ycia klasowego
powoduje, ¿e dziecko samo zaczyna siê izolowaæ, a kontakty z rówieœnikami spra-
wiaj¹ mu wiele przykroœci. Tak by³o w przypadku dzieci, które zaczê³y swoj¹ edu-
kacjê w szkole powszechnej. Rodzice mieli nadziejê, ¿e w szkole integracyjnej bê-
dzie inaczej. S¹ jednak rozczarowani. Oczekiwali, ¿e w³aœnie tu dziecko znajdzie
pe³n¹ akceptacjê i mo¿liwoœæ wielostronnego rozwoju. Matki emocjonalnie
mówi³y o tych doœwiadczeniach, gdy¿ wiedzia³y, ¿e ich dzieci by³y œwiadome od-
rzucenia i bardzo to prze¿ywa³y, co wp³ywa³o negatywnie na ich funkcjonowanie
w szkole i poza ni¹.

Z doœwiadczeñ pozosta³ych rodziców wynika, ¿e ADHD nie stanowi³o barie-
ry w nawi¹zaniu poprawnych relacji kole¿eñskich. Oczywiœcie badane opowia-
da³y o trudnoœciach wynikaj¹cych ze schorzenia, ale ogólnie relacje te okreœla³y
jako pozytywne. Dla niektórych rozmówczyñ poprawnoœæ tych kontaktów zna-
czy bardzo du¿o. Matki s¹ spokojne, kiedy dziecko idzie do szko³y, a w szerszej
perspektywie uwa¿aj¹, ¿e dziecko lepiej radzi sobie z trudnoœciami i akceptacj¹
„choroby” u siebie.

W za³o¿eniu ideowym klas integracyjnych chodzi nie tylko o nauczanie, ale
przede wszystkim o wychowanie w duchu tolerancji i zrozumienia drugiego
cz³owieka, a tak¿e o to, aby umieæ pomóc potrzebuj¹cemu wtedy, kiedy zachodzi
taka potrzeba. Dzieci ucz¹ siê, ¿e bawiæ siê i pracowaæ mo¿na ze wszystkimi ludŸ-
mi, tymi zdrowymi i tymi chorymi, a pomoc polega nie na wspó³czuciu, ale wspie-
raniu i przyjaŸni.
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Nauczanie i wychowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
stanowi w naszym kraju nadal trudny i czêsto niejasny problem edukacyjny. Pomi-
mo wielu barier idea w³¹czenia dzieci specjalnej troski do placówek ogólnodostêp-
nych zdoby³a akceptacjê i sta³a siê jedn¹ z form wychowania i nauczania. U pod-
staw kszta³cenia w tej formie le¿y wytwarzanie prawid³owych wiêzi i relacji miê-
dzy ludŸmi. Szko³y i przedszkola integracyjne dziêki mo¿liwoœci ukazania niezli-
czonych uzdolnieñ i twórczych mo¿liwoœci ka¿dej osoby s¹ nastawione na
budowanie i kszta³towanie w³aœnie takich relacji. Aby sprostaæ za³o¿eniom odpo-
wiedzialnej integracji, przedszkola i szko³y integracyjne tworz¹ samodzielnie od-
powiednie warunki do rozwoju i nauki dla swoich podopiecznych. W wyniku
analizy materia³u empirycznego rodzi siê jednak pytanie: czy w stosunku do dzie-
cka z ADHD szko³a integracyjna spe³nia takie same zadania, jak do dziecka nie-
pe³nosprawnego? Z narracji badanych wynika, ¿e dziecko nadpobudliwe psy-
choruchowo nie zawsze odnajduje siê w takiej szkole. Nale¿a³oby zatem zapytaæ,
gdzie jest miejsce dziecka z ADHD – w szkole masowej czy integracyjnej? Co nale-
¿y zmieniæ w obecnym systemie edukacji zintegrowanej, aby uwzglêdniæ indy-
widualnoœæ dziecka z ADHD?

Dzieci z zespo³em nadpobudliwoœci psychoruchowej maj¹ ogromne trudnoœ-
ci z adaptacj¹ do wymagañ szkolnych i szczególnie wymagaj¹ wsparcia i przemy-
œlanego dzia³ania dydaktyczno-wychowawczego w obszarze kszta³cenia ich ko-
mpetencji osobistych, sk³adaj¹cych siê na funkcjonowanie szkolne w obszarze
samoœwiadomoœci, samoregulacji i motywacji. Dlatego konieczne jest wyposa¿e-
nie nauczycieli pracuj¹cych w szko³ach masowych i zintegrowanych w wiedzê
i umiejêtnoœci pracy z dzieckiem z ADHD. Nieodpowiednie przygotowanie na-
uczycieli powoduje, ¿e szko³y, nie tylko szko³y powszechne, ale i integracyjne, nie
uwzglêdniaj¹ indywidualnoœci ucznia „trudnego” i w wyniku tego nie znajduje
on akceptacji i zrozumienia swoich potrzeb.
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Relacje pomiêdzy pedagogik¹ specjaln¹
i ogóln¹ w kszta³ceniu integracyjnym

– ambiwalencja czy harmonia?

Wprowadzenie

Kszta³cenie integracyjne w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesiêcioleci prze-
¿y³o niezwykle dynamiczny rozwój. Zmieniaj¹ce siê podstawy teoretyczne do-
tycz¹ce postrzegania niepe³nosprawnoœci czy za³o¿eñ pedagogiki specjalnej
otworzy³y drzwi szkó³ masowych dla uczniów z niepe³nosprawnoœci¹. Integracja
dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ jest prezentowana jako spo³eczno-edukacyjny nurt
tendencji humanistycznych, przeciwdzia³aj¹cy tendencjom segregacyjnym, styg-
matyzacji, izolacji i dyskryminacji (Hulek 1992; Koœcielska 1996; Maciarz 1999;
Dykcik 2006). Jej celem jest stwarzanie osobom niepe³nosprawnym w ich natural-
nym œrodowisku spo³ecznym warunków do rozwoju, nauki, pracy i spêdzania
czasu wolnego oraz normalizacja ich sytuacji w taki sposób, aby odmiennoœæ tych
osób by³a w nim zjawiskiem naturalnym i aby mia³y one prawo do odmiennoœci
(Maciarz 1999, s. 12–13). Integracja staje siê wiêc psychospo³ecznym procesem
tworzenia wspólnoty ideowej (systemu wartoœci, norm, ocen), wspólnoty warun-
ków ¿ycia oraz wspólnoty interesów, d¹¿eñ i dzia³añ ludzkich (Maciarz 1999).
Szko³a integracyjna jest wiêc zobowi¹zana do ujmowania tych zadañ jako równo-
rzêdnych, a nawet dominuj¹cych nad rozwojem intelektualnym uczniów.

Koncepcja kszta³cenia integracyjnego rozwija³a siê jednak dwutorowo. Z jed-
nej strony rozwój warunkowa³y za³o¿enia teoretyczne, które nadal mo¿na trakto-
waæ jako ideologiczny pomys³ na miejsce osób z niepe³nosprawnoœci¹ w spo³e-
czeñstwie. Z drugiej strony wp³ywa³y na ni¹ praktyczne dzia³ania nauczycieli
i uczniów, znacznie odbiegaj¹ce od wyobra¿eñ teorii, o czym œwiadcz¹ liczne ba-
dania. Odbiciem relacji pomiêdzy pedagogik¹ specjaln¹ a ogóln¹ jest wspó³praca
pedagoga specjalnego i nauczyciela przedmiotu podczas zajêæ dydaktycznych.
Nieliczne badania dotycz¹ce wspó³pracy nauczycieli (Baraniewicz, Cierpia³owska



2003; Kobylañska, Krzemiñska 2004; Garlej-Drzewicka 2004; Baraniewicz 2006;
Techmañski 2006) opisuj¹ obserwowalny podczas zajêæ dydaktycznych w klasie
integracyjnej proces dzielenia uczniów na „dwa œwiaty”. S¹ to „ œwiat” uczniów
pe³nosprawnych z nauczycielem prowadz¹cym oraz „œwiat” uczniów niepe³no-
sprawnych skupionych wokó³ pedagoga specjalnego. Badania potwierdzaj¹ tym
samym teoriê „dwóch grup” Hinza (za: Szumski 2006), powszechnie wystêpuj¹c¹
w polskiej rzeczywistoœci oœwiatowej, co stanowi przykry obraz rzeczywistoœci
integracyjnego kszta³cenia.

Próba nakreœlenia relacji pomiêdzy pedagogik¹ specjaln¹ i ogóln¹

Pedagogika specjalna i ogólna obejmuj¹ ten sam przedmiot zainteresowañ,
a wiêc wychowanie i nauczanie, ró¿ne s¹ natomiast podmioty ich oddzia³ywañ –
dziecko w tzw. normie i tzw. dziecko z niepe³nosprawnoœci¹ czy ze specjalnymi
potrzebami. Rozwój pedagogiki specjalnej i szkó³ specjalnych w XX wieku spo-
wodowa³ oddzielanie siê jej od pedagogiki ogólnej i uformowanie praktycznie
odrêbnej dyscypliny naukowej ze swoim s³ownictwem, celami, zasadami, meto-
dami itd. (Dykcik 2006). Segregacyjny system kszta³cenia odsuwa³ na przestrzeni
lat pedagogikê specjaln¹ od ogólnej (Hulek 1992, s. 16), mimo ¿e „pedagogika spe-
cjalna nie jest ani antynomiczna, ani autonomiczna w stosunku do pedagogiki
ogólnej, lecz stanowi jeden z podstawowych jej dzia³ów” (Dykcik 2006, s. 20).
Podobne stanowisko zajmuj¹ Werning i Lütje-Klose (2009, s. 78), twierdz¹c, ¿e ce-
lem oddzielenia siê pedagogiki specjalnej od ogólnej by³a legitymizacja specyficz-
nego charakteru lekcji dla dzieci z zaburzeniami uczenia siê. Potrzeba oddzielenia
siê od ogólnych orientacji dydaktycznych spowodowa³a ambiwalentne relacje
pomiêdzy obiema dziedzinami.

Szumski (2006) wskaza³ na dwa rodzaje relacji pomiêdzy pedagogik¹ spe-
cjaln¹ i ogóln¹. S¹ to relacje wykluczania (istnienie oddzielnych celów kszta³cenia,
form itd., czego konsekwencj¹ jest istnienie szkó³ specjalnych i ogólnych) oraz
relacja zawierania. Przyk³adem relacji zawierania jest kszta³cenie integracyjne,
w którym pedagogika specjalna i ogólna nie tworz¹ nowej jakoœci edukacji, ale s¹
oddzielnymi dyscyplinami naukowymi realizuj¹cymi swoje cele na wspólnym
gruncie – w klasie integracyjnej. „Zawarcie” pedagogiki specjalnej wewn¹trz ma-
sowego systemu kszta³cenia prowadzi, zdaniem Kosakowskiego (2004), do zbli¿a-
nia obu dyscyplin w zakresie stanowienia celów. G³ównym celem pedagogiki spe-
cjalnej nie jest ju¿ wyrównywanie czy kompensacja, ale rewalidacja spo³eczna,
„a wiêc praca nad warunkami i metodami ogólnego wychowania, w³¹czenie go
(dziecka – A.B.-D.) do ¿ycia spo³ecznego” (Kosakowski 2004, s. 209). Podstaw¹
edukacji integracyjnej sta³o siê zatem przyjêcie za³o¿enia, ¿e „wychowanie spe-
cjalne nie zmierza do ¿¹danego specjalnego celu wychowawczego, ale do ogólnego
celu wychowawczego” (Speck 2005, s. 326), którym jest „przygotowanie m³odego
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pokolenia do mo¿liwie samodzielnego funkcjonowania spo³eczno-zawodowego”
(Eckiert, za: Szumski 2006, s. 38).

Z pocz¹tkiem lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku, kiedy uczniowie
z niepe³nosprawnoœci¹ nabyli prawo uczenia siê w szko³ach ogólnodostêpnych,
za³o¿enia pedagogiki specjalnej i ogólnej zetknê³y siê w jednej przestrzeni, jak¹
jest klasa szkolna. Przestrzeñ ta oraz obecnoœæ dwóch pedagogów o ró¿nych spe-
cjalizacjach mia³y przyczyniæ siê do realizacji uwspólnionych celów. Kilkudzie-
siêcioletnie doœwiadczenie wskazuje jednak, ¿e zarówno pedagogika specjalna,
jak i ogólna nadal zachowuj¹ swoj¹ odrêbnoœæ i swoistoœæ, co w kszta³ceniu inte-
gracyjnym jest sytuacj¹ niekorzystn¹.

Kszta³cenie integracyjne nadal pozostaje „dzia³k¹” pedagogiki specjalnej,
o czym œwiadczy chocia¿by nazywanie tej formy kszta³cenia „integracyjnym sys-
temem kszta³cenia specjalnego” (Encyklopedia pedagogiczna 1993, s. 329; Janiszew-
ska-Nieœcioruk 2003, s. 368). Takie rozumienie kszta³cenia integracyjnego wpisuje
siê w nurt teorii uznaj¹cych ten typ kszta³cenia jedynie za modernizacjê tradycyj-
nego paradygmatu pedagogiki specjalnej (Hinz, za: Szumski 2006, s. 43). Pañczyk
(2008, s. 24) uzna³ nawet, ¿e „skoñczy³ siê czas dla tych osób, które próbowa³y two-
rzyæ w ramach pedagogiki specjalnej lub obok niej, specjalnoœæ o nazwie «pedago-
gika integracyjna»”. Tym samym uznano, ¿e najlepsz¹ form¹ organizacji kszta³ce-
nia integracyjnego jest wykorzystanie za³o¿eñ pedagogiki specjalnej oraz
wprowadzenie odpowiedniej kadry, realizuj¹cej specjalne zadania w stosunku
do wyodrêbnionej grupy uczniów niepe³nosprawnych w ogólnodostêpnych pla-
cówkach oœwiatowych.

Mimo istnienia wspólnoty celów pedagogiki specjalnej i ogólnej, w za³o¿e-
niach kszta³cenia integracyjnego wystêpuj¹ antynomie na poziomie relacji pomiê-
dzy tymi dyscyplinami naukowymi i ich relacji w organizacji tej formy edukacji.
Szumski (2006) zauwa¿a, ¿e sama pedagogika specjalna ma w sobie sprzecznoœæ,
poniewa¿ balansuje pomiêdzy stygmatyzacj¹ spowodowan¹ specjalnymi od-
dzia³ywaniami na jednostkê a zbli¿aniem osób niepe³nosprawnych do spo³eczeñ-
stwa. W kszta³ceniu integracyjnym, w którym za cel stawia siê scalenie ludzi
pe³no- i niepe³nosprawnych przy stosowaniu specjalnej, paternalistycznej pomo-
cy pedagoga oraz jego paternalistycznej opieki, ta antynomia jest szczególnie
uwydatniana. Jedynym sposobem niwelowania ambiwalentnych relacji pomiê-
dzy dwiema „wspó³pracuj¹cymi” ze sob¹ dziedzinami jest prawid³owa organiza-
cja wspó³pracy pomiêdzy pedagogiem specjalnym i nauczycielem przedmiotu.
Wspó³praca nauczycieli nie mo¿e jednak dotyczyæ jedynie ich wzajemnych, po-
zytywnych relacji interpersonalnych, ale przede wszystkim musi obejmowaæ ich
zawodowe, profesjonalne relacje skierowane na uczniów z ró¿norodnymi mo¿li-
woœciami i potrzebami, tworz¹cych jeden zespó³ klasowy.

Speck (2005, s. 315–320) wymienia trudnoœci w porozumiewaniu siê pomiê-
dzy osobami zajmuj¹cymi siê rozwi¹zywaniem problemów osób niepe³nospraw-
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nych. Analiza charakteryzowanego przez autora zagadnienia w kontekœcie relacji
pomiêdzy pedagogik¹ specjaln¹ i ogóln¹ wskazuje wieloœæ problemów w prakty-
cznej realizacji kszta³cenia integracyjnego, które mog¹ spotkaæ wspó³pracuj¹cy ze
sob¹ pedagog specjalny i nauczyciel przedmiotu.

Problem pierwszy – potrzeba zachowania autonomii. Porozumienie pomiê-
dzy dyscyplinami jest utrudnione wówczas, gdy jedna z nich obawia siê, ¿e mo¿e
byæ przez drug¹ zdominowana oraz kiedy jedna dyscyplina za bardzo zbli¿a siê
do drugiej, tak ¿e zagro¿ona jest jej w³asna to¿samoœæ. To zjawisko w przypadku
edukacji integracyjnej jest podstaw¹ wszelkich problemów. Integracja jako nowy
paradygmat wychowania nie tworzy oddzielnej nauki, ale stara siê na gruncie
praktyki dokonaæ scalenia pedagogiki ogólnej z pedagogik¹ specjaln¹. Obie dys-
cypliny, mimo ¿e stanowi¹ tê sam¹ ga³¹Ÿ nauki, nie tworz¹ prawid³owego obrazu
praktyki szkolnej, poniewa¿ ka¿da z nich chce zachowaæ swoj¹ odrêbnoœæ i auto-
nomiê.

Problem drugi – eksplozja wiedzy fachowej – wynika z tendencji specjalistów
do oceniania wszystkiego przez pryzmat tylko swojej dziedziny. Frankl (za: Speck
2005, s. 317) twierdzi, i¿ „niebezpieczeñstwo nie le¿y w specjalizacji samej w sobie,
lecz raczej w tym, ¿e specjaliœci uogólniaj¹, to znaczy na wszystko patrz¹ tylko
z perspektywy w³asnej nauki, a przez to ich oceny s¹ subiektywne”. Speck nazywa
to ograniczonym horyzontem naukowym. W przypadku kszta³cenia integracyj-
nego mo¿na równie¿ zauwa¿yæ istotne ró¿nice w podejœciu pedagogów ogólnych
i pedagogów specjalnych, wynikaj¹ce z przyjêcia perspektywy w³asnej specjali-
zacji.

Problem trzeci – bariera jêzyka fachowego. Speck uwa¿a, ¿e „podzielenie siê
wiedzy fachowej na dyscypliny musia³o poci¹gn¹æ za sob¹ terminologiczne ró¿-
nice i komplikacje” (2005, s. 318). Porozumienie (jêzyk) jest mo¿liwe jedynie wów-
czas, gdy istnieje wspólny s³ownik, poniewa¿, „aby mówiæ na jakiœ okreœlony te-
mat, dwóch ludzi potrzebuje wspólnych s³ów dla danego obszaru aktywnoœci lub
zainteresowañ” (Agryle 1999, s. 74). Kszta³cenie integracyjne nie odnalaz³o owej
przestrzeni. Dykcik (2006, s. 68) uwa¿a, ¿e z definicji pomocy, opieki i edukacji
wynika jednoœæ celów pedagogiki ogólnej i specjalnej, ale s¹ one osi¹gane innymi
metodami. Pedagodzy specjalni nadal korzystaj¹ w kszta³ceniu integracyjnym
g³ównie z pojêæ wywodz¹cych siê z pedagogiki specjalnej (np. rehabilitacja, rewa-
lidacja, kompensacja), a nauczyciele przedmiotowi g³ównie z pojêæ zwi¹zanych
z dydaktyk¹. Kszta³cenie integracyjne wymaga oparcia integracji pomiêdzy tymi
dwiema dziedzinami wiedzy na wspólnych pojêciach, co umo¿liwi realizacjê tego
samego celu tymi samymi metodami.

Problem czwarty – problemy z hierarchi¹. Speck odnotowuje, ¿e „wspó³praca
pomiêdzy dziedzinami mo¿e byæ zak³ócona, jeœli jedna strona roœci sobie prawa do
bycia aprioryczn¹ i kieruj¹c¹ «nadprofesj¹»” (2005, s. 315). Problemy z hierarchi¹ s¹
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sta³ym elementem w praktyce kszta³cenia integracyjnego. Wynika to z niejedno-
znacznoœci ról, jakie odgrywaj¹ pedagog specjalny i nauczyciel przedmiotu, co
powoduje komplikacje w ich wzajemnej wspó³pracy. Badania dotycz¹ce
wspó³pracy pomiêdzy nauczycielami potwierdzaj¹, ¿e pedagog specjalny jest
postrzegany jako osoba mniej kompetentna, jako nauczyciel drugiej kategorii.

Problem pi¹ty – nieadekwatnoœæ wzajemnych oczekiwañ. W tym przypadku
„wraz z rosn¹c¹ œwiadomoœci¹ niemocy w³asnej dyscypliny ponad miarê mog¹
wzrosn¹æ oczekiwania w stosunku do innych dyscyplin” (Speck 2005, s. 316).
Takie zjawisko mo¿e siê pojawiæ np. w momencie, gdy pedagodzy specjalni wiêcej
wymagaj¹ od psychologów, ni¿ ci s¹ w stanie zdzia³aæ (psycholog orzeka o „od-
miennoœci” od wiêkszoœci, ale nie mo¿na od niego wymagaæ recepty na efek-
tywn¹ pracê z dzieckiem). Pedagodzy specjalni s¹ nara¿eni na nieadekwatnoœæ
efektów kszta³cenia uczniów niepe³nosprawnych nie tylko ze strony nauczycieli
przedmiotu, którzy mog¹ mieæ trudnoœci ze zrozumieniem specyfiki kszta³cenia
uczniów z niepe³nosprawnoœci¹, ale i ze strony rodziców tych uczniów. Niektó-
rzy rodzice mog¹ bowiem uwa¿aæ, ¿e dodatkowa pomoc nauczyciela jest lekar-
stwem na problemy ich dziecka, co prowadzi do ograniczenia ich udzia³u w pro-
cesie rewalidacyjnym.

Problem szósty – status danej grupy zawodowej. W dzisiejszych czasach
awans spo³eczny i poprawa w³asnej pozycji spo³ecznej to wa¿ne komponenty ¿y-
cia, do tego d¹¿y ka¿da grupa zawodowa. Nauczyciele jako grupa zawodowa
czuj¹ siê niedoceniani przez spo³eczeñstwo, czego dowodem s¹ chocia¿by niskie
zarobki. Osobnym problemem jest to, czy i w jakim stopniu istniej¹ ró¿nice w po-
czuciu statusu pedagoga ogólnego i pedagoga specjalnego w kszta³ceniu integra-
cyjnym. Badania wskazuj¹, ¿e ró¿nice te wynikaj¹ chocia¿by z powszechnie u¿y-
wanych, choæ nieoficjalnych nazw – nauczyciel wspomagaj¹cy i nauczyciel
prowadz¹cy (Kobylañska, Krzemiñska 2004).

Rozwi¹zania trzech pierwszych problemów: potrzeby zachowania autono-
mii, eksplozji wiedzy fachowej i bariery jêzyka fachowego nale¿y upatrywaæ na
poziomie teorii i akademickiego dyskursu. Dla kszta³cenia integracyjnego nie-
zbêdne wydaje siê przyjêcie za³o¿enia synergicznego po³¹czenia pedagogiki spe-
cjalnej i ogólnej, które umo¿liwia³oby stworzenie nowej jakoœci edukacji.

Zakoñczenie

Idea integracji edukacyjnej jest oparta na wspólnej pracy pedagoga specjalne-
go i nauczyciela przedmiotu, którzy poprzez odpowiednie po³¹czenie si³, wiedzy
i umiejêtnoœci oraz harmonijne wspó³dzia³anie w procesie kszta³cenia maj¹ za-
gwarantowaæ najwy¿sz¹ jakoœæ kszta³cenia oraz przyczyniæ siê do zintegrowania
uczniów pe³no- i niepe³nosprawnych. Praca dwóch nauczycieli w jednym czasie
i w jednej przestrzeni z jednym zespo³em klasowym wymaga dok³adnego sprecy-
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zowania i ustalenia zasad, celów, wykorzystanych metod, form i œrodków dydak-
tycznych, a co za tym idzie – podzia³u zadañ i obowi¹zków nauczycieli. Kszta³ce-
nie integracyjne jest bowiem zobligowane do utrzymania poziomu edukacji ucz-
niów pe³nosprawnych, przy równoczesnym zapewnieniu optymalnego wsparcia
rozwoju uczniów z niepe³nosprawnoœci¹. Przytaczane w pierwszej czêœci arty-
ku³u badania wskazuj¹, ¿e nauczyciele nie znaleŸli sposobu na efektywn¹ organi-
zacjê wspólnej pracy podczas zajêæ edukacyjnych. Konkluzj¹ z badañ Bombiñ-
skiej-Dom¿a³ nad wspóln¹ organizacj¹ zajêæ jest wniosek: „pedagodzy specjalni
i nauczyciele przedmiotu pracowali razem w jednej przestrzeni, ale nie organi-
zowali wspólnie pracy swojej i uczniów. W analogiczny sposób aran¿owana by³a
integracja uczniów podczas zajêæ dydaktycznych. Uczniowie uczyli siê razem
w jednej przestrzeni, ale nie uczyli siê wspólnie” (2010, s. 428).

Przyjêcie perspektywy wspó³pracy nauczycieli ukazuje, ¿e to w³aœnie od niej
zale¿y utrzymanie wysokiej jakoœci kszta³cenia, skutecznoœæ odpowiedzi na po-
trzeby uczniów, jak równie¿ poprawnoœæ relacji pomiêdzy uczniami. Z kolei ja-
koœæ wspó³pracy pomiêdzy nauczycielami wynika z relacji pomiêdzy pedagogik¹
specjaln¹ i ogóln¹, które dotychczas pomijane, aktualnie otwieraj¹ now¹ przestrzeñ
w teoretycznym dyskursie nad kszta³ceniem integracyjnym. Ta forma edukacji, po-
mimo prób jej niwelowania (kszta³cenie inkluzyjne – Szumski 2006), powinna staæ
siê jedn¹ z wielu opcji kszta³cenia uczniów. Nowoczesne cele edukacji wymagaj¹
bowiem uelastycznienia systemu poprzez stwarzanie uczniom mo¿liwoœci wyboru
szko³y, która bêdzie ich wspieraæ w rozwoju osobistym i spo³ecznym.
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In search of a new factors of social integration of disabled
and non-disabled students
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Ma³gorzata Dumara

Problemy integracji dziecka z zespo³em Aspergera
w oparciu o narracjê oraz studium przypadku

– wycinek z badañ jakoœciowych

Diagnozê zespo³u Aspergera stawia siê na œwiecie od niedawna. Lata czter-
dzieste XX wieku to czas, kiedy wiedeñski lekarz Hans Asperger opisa³ w swojej
pracy habilitacyjnej pt. Psychopatia autystyczna okresu dzieciñstwa wystêpuj¹cy
u jego pacjentów charakterystyczny zespó³ objawów, na które sk³ada³y siê obsesje,
nieporadnoœæ w zakresie kompetencji spo³ecznych, dobre pos³ugiwanie siê mow¹:
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Hans Asperger twierdzi³, ¿e zaburzenie ma pod³o¿e biologiczne. W latach
osiemdziesi¹tych coraz bardziej popularne staje siê pojêcie kontinuum autystycz-
nego wprowadzone w 1976 roku przez Lorne Wing, która przyczyni³a siê do roz-
powszechnienia pracy Hansa Aspergera i wskaza³a na podobieñstwa pomiêdzy
zespo³em Aspergera a autyzmem dzieciêcym (Frith 2005, s. 137–142).

Oficjalnie zespó³ Aspergera (ZA) uznano dopiero w IV edycji amerykañskiej
klasyfikacji DSM IV w 1994 roku, Miêdzynarodowej Klasyfikacji Zaburzeñ Psy-
chicznych i Zaburzeñ Zachowania ICD 10. Definiowany jest jako „zaburzenie
o niezweryfikowanej wartoœci nozologicznej, charakteryzuj¹ce siê tego samego rodza-
ju jakoœciowymi nieprawid³owoœciami we wzajemnych interakcjach spo³ecznych
co autyzm, a tak¿e ograniczonym, stereotypowym, powtarzaj¹cym siê repertu-



arem zainteresowañ i aktywnoœci. ZA ró¿ni siê od autyzmu przede wszystkim
tym, ¿e nie wystêpuje tu opóŸnienie ani upoœledzenie ogólnego rozwoju jêzyka
oraz funkcji poznawczych.

Wiêkszoœæ dzieci charakteryzuje normalna inteligencja ogólna, czêsto s¹ wy-
raŸnie niezdarne. Stan ten wystêpuje przede wszystkim u ch³opców: 8:1” (ICD 10
1997, s. 214). Obserwuje siê wyraŸn¹ tendencjê wystêpowania objawów ZA
w okresie dojrzewania i w wieku doros³ym. Wydaje siê, ¿e zaburzenia maj¹ cechy
specyficzne, na które œrodowisko ma stosunkowo niewielki wp³yw. Brak jest istot-
nego klinicznie opóŸnienia w zakresie jêzyka mówionego, rozumienia jêzyka lub
rozwoju czynnoœci poznawczych. Do rozpoznania zaburzeñ w tym obszarze wy-
magane jest stwierdzenie:
– wypowiadanie pierwszych s³ów rozwinê³o siê do drugiego roku ¿ycia lub wczeœniej,
– wyra¿enia komunikatywne pojawi³y siê w trzecim roku ¿ycia,
– umiejêtnoœæ pomagania sobie, zachowania adaptacyjne i zaciekawienie œrodo-

wiskiem nast¹pi³y w okresie trzech pierwszych lat i by³y na poziomie odpowia-
daj¹cym rozwojowi intelektualnemu.
Formy rozwoju ruchowego mog¹ byæ opóŸnione, zwykle wystêpuje ruchowa

niezdarnoœæ. Pojedyncze umiejêtnoœci czêsto zwi¹zane z nieprawid³owym kon-
centrowaniem siê na nich wystêpuj¹ powszechnie, ale nie s¹ wymagane do roz-
poznania ZA. Wystêpuj¹ jakoœciowe nieprawid³owoœci w zakresie wzajemnych
interakcji spo³ecznych, podobnie jak w autyzmie. Pacjent przejawia niezwykle
nasilone, wyizolowane zainteresowania albo ograniczone, powtarzaj¹ce siê ste-
reotypowe wzorce zachowañ i aktywnoœci (ICD 10 1997, s. 214).

Proces edukacji uczniów z zespo³em Aspergera w wiêkszoœci przypadków
odbywa siê w szkolnictwie ogólnodostêpnym w klasach masowych lub integracyj-
nych na podstawie orzeczeñ o kszta³ceniu specjalnym w szkole ogólnodostêpnej.

Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005
roku w sprawie warunków organizowania kszta³cenia, wychowania i opieki dla
dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych w przedszkolach, szko³ach i oddzia³ach
ogólnodostêpnych lub integracyjnych (Dz.U. 2005, Nr 19, poz. 167) w § 4.1 mówi,
¿e, placówki te zapewniaj¹:
„1) realizacjê zaleceñ zawartych w orzeczeniu o potrzebie kszta³cenia specjalnego;
2) odpowiednie warunki do nauki, sprzêt specjalistyczny i œrodki dydaktyczne;
3) realizacjê programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania, prog-

ramu wychowawczego i programu profilaktyki, dostosowanych do indywidu-
alnych potrzeb edukacyjnych i mo¿liwoœci psychofizycznych, z wykorzysta-
niem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej;

4) zajêcia rewalidacyjne lub zajêcia socjoterapeutyczne, stosownie do potrzeb;
5) integracjê ze œrodowiskiem rówieœniczym”.
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Ponadto w § 4.2 Rozporz¹dzenie dodaje: „Przedszkola, szko³y i oddzia³y,
o których mowa w § 1 (czyli ogólnodostêpne, ogólnodostêpne z oddzia³ami inte-
gracyjnymi oraz integracyjne), udzielaj¹ pomocy rodzicom (prawnym opieku-
nom) dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych oraz niedostosowanych spo³ecznie
w zakresie doskonalenia umiejêtnoœci niezbêdnych we wspieraniu ich rozwoju”.

Dziecko z rozpoznanym zespo³em Aspergera otrzymuje z Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego w szkole
ogólnodostêpnej.

W orzeczeniu tym pracownicy zespo³u okreœlaj¹ zakres pomocy, jaki winna
zapewniæ uczniowi placówka oœwiatowa, do której uczêszcza. Zarówno placówki
specjalne, integracyjne, jak i ogólnodostêpne s¹ zobowi¹zane do realizacji zaleceñ
z orzeczeñ uczniów.

Zakres realizacji zaleceñ dotycz¹cych uczniów z rozpoznanym zespo³em Asper-
gera przez placówki oœwiatowe ogólnodostêpne na terenie Warmii i Mazur
kszta³tuje siê nierówno i czêsto jest zale¿ny od zasobów finansowych danej gminy.

Niepokoj¹ce wydaj¹ siê aktualne plany Ministerstwa Edukacji, dotycz¹ce
zmian w zakresie kszta³cenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Doktor Agnieszka Dudziñska, koordynator projektu „Wszystko Jasne”, zaj-
muj¹cego siê dostêpnoœci¹ i jakoœci¹ edukacji dla uczniów niepe³nosprawnych
w Warszawie, wystosowa³a list otwarty do Ministerstwa Edukacji z opini¹ o pla-
nowanych zmianach w zakresie kszta³cenia uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych:
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Dzieci z zespo³em Aspergera na podstawie rozporz¹dzenia MENiS z dnia
18.01.2005 roku w sprawie „warunków organizowania kszta³cenia specjalnego
i opieki dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej oraz niedostosowanej spo³ecznie”,
oraz na podstawie rozporz¹dzenia MEN z dnia 18.09.2008 roku w sprawie „wyda-
wania orzeczeñ i opinii przez zespo³y orzekaj¹ce dzia³aj¹ce w publicznych porad-
niach psychologiczno-pedagogicznych”, mimo odrêbnej jednostki klinicznej,
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jak¹ w Miêdzynarodowej Klasyfikacji Zaburzeñ Psychicznych i Zaburzeñ Zacho-
wania ICD 10 stanowi w³aœnie to schorzenie, w orzeczeniach poradni psychologicz-
no-pedagogicznych s¹ traktowani jako osoby z rozpoznaniem: „autyzm-zespó³
Aspergera” i samo to czêsto utrudnia im edukacjê w szkolnictwie masowym
mimo posiadanej normy intelektu.

W poszczególnych historiach osób z zespo³em Aspergera mo¿emy znaleŸæ
wyraŸn¹ potrzebê funkcjonowania w œrodowisku rówieœniczym, potrzebê akcep-
tacji szczególnie wyraŸnie zaznaczon¹ w okresie adolescencji, kiedy to m³ody
cz³owiek przedk³ada akceptacjê grupy rówieœniczej nad relacje w rodzinie.

W artykule tym przedstawiam studium przypadku oraz narracjê trzynastolet-
niego ch³opca z rozpoznanym zespo³em Aspergera, realizuj¹cego obowi¹zek
szkolny w szkole ogólnodostêpnej. Od roku obowi¹zek ten realizuje na podsta-
wie orzeczenia o specjalnym trybie kszta³cenia, jednak jego szko³a nie jest w sta-
nie zapewniæ dodatkowych zajêæ indywidualnych ze wzglêdu na deficyt finanso-
wy w gminie.

Ch³opiec zosta³ zbadany kwestionariuszem „Ja i moja szko³a” oraz testem
„Test stosunków szkolnych” Zwierzyñskiej, udzieli³ wywiadu, w którym opowia-
da³ o swoim ¿yciu w szkole, swoich marzeniach, relacjach z rówieœnikami, na-
uczycielami oraz o przyjaŸni.
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Jest jedynakiem, jego rodzice s¹ ma³¿eñstwem narodowoœciowo mieszanym.
Od urodzenia ch³opiec przejawia³ zaburzenia rozwoju motorycznego w po-

staci subtelnej spastyki, fazy rozwoju ruchowego by³y opóŸnione i wyst¹pi³y
w nieprawid³owej kolejnoœci, faza raczkowania nie wyst¹pi³a. Zacz¹³ chodziæ w 14
miesi¹cu ¿ycia, jak podaje matka „w pozycji ptaszka – z podniesionymi r¹czkami
w ³okciach i zaciœniêtymi pi¹stkami”. Próg bólowy by³ zani¿ony. Od pocz¹tku ro-
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dzice obserwowali nadruchliowœæ. Rozwój mowy by³ opóŸniony i ch³opca d³ugo
cechowa³a charakterystyczna u dzieci z ca³oœciowymi zaburzeniami w rozwoju
specyficzna wokalizacja. W wieku czterech lat zacz¹³ równolegle mówiæ i czytaæ.

Przez ca³y okres przedszkolny, jak podaj¹ rodzice ch³opca, „¿y³ we w³asnym
œwiecie, chodzi³ w³asnymi œcie¿kami, unika³ towarzystwa, najlepiej czu³ siê sam, nie
bra³ udzia³u w zabawach zbiorowych, nie rysowa³, nie jad³”. Ch³opiec nie nawi¹-
zywa³ relacji z rówieœnikami, jego interakcje spo³eczne by³y minimalne i infantylne.
Od czwartego roku ¿ycia by³ pod sta³¹ opiek¹ psychologa i logopedy w poradni
psychologiczno-pedagogicznej oraz neurologa w poradni neurologicznej.

W klasie pierwszej, czyli w wieku siedmiu lat rozpoznano u niego zespó³
nadruchliwoœci psychoruchowej ADHD, który to jest jednym z pierwszych obja-
wów do rozpoznania zespo³u Aspergera.

Nadal utrzymuj¹ siê u niego zaburzenia w obrêbie uwagi oraz niepra-
wid³owoœci funkcjonowania spo³ecznego. Formy kontaktu, jakie przejawia³, by³y
odbierane przez otoczenie jako atak – on chce mnie pobiæ – informuj¹ jego rówieœni-
cy, kiedy ch³opiec jedynie chcia³ kogoœ przytuliæ.

WyraŸnie zaznaczaj¹ siê nietypowe zdolnoœci w zakresie pamiêci. Rodzice
ch³opca podaj¹, ¿e móg³ on nie pisaæ na lekcji, a i tak pamiêta³ ca³¹ notatkê. Mimo
zaburzeñ w zakresie rozwoju mowy oraz niedojrza³oœci s³uchu fonemowego
ch³opiec przejawia równie¿ wybitne uzdolnienia w zakresie jêzyków obcych.

Zaburzenia w obrêbie motoryki ma³ej i du¿ej, mimo up³ywaj¹cego czasu oraz
du¿ej iloœci zabiegów rehabilitacyjnych, nadal utrzymuj¹ siê.

To samo dzieje siê w zakresie schematycznych zainteresowañ (windy) i nadwra¿li-
woœci na dŸwiêki (pisk opon, ha³as uliczny, sklepowy, urz¹dzenia gospodarcze).

Wszystkie wyniki badañ psychologicznych w zakresie ilorazu inteligencji
zawsze wypada³y powy¿ej przeciêtnej.

W dokumentacji neurologicznej badanego neurolog rozpozna³: „mikrouszko-
dzenia CUN oraz ADHD”. Okresowo leczony lekami neurologicznymi.

Objawy z krêgu zaburzeñ funkcjonowania spo³ecznego: „uczeñ ma k³opoty
z samodzielnym formu³owaniem odpowiedzi, czêsto wyszukuje fragmenty i od-
czytuje je jako odpowiedzi na postawione pytania (…), ma ogromne problemy ze
skupieniem uwagi na danym zadaniu w warunkach szkolnych. Wydaje siê nie
s³yszeæ, co zosta³o powiedziane (…) w czasie wypowiedzi innych osób przerywa,
wtr¹ca siê (…) Wypowiada siê nadmiernie, bez uwzglêdnienia norm spo³ecznych
– Pani jest idiot¹!...” (opinia wychowawcy, opinia z poradni psychologicz-
no-pedagogicznej 2004–2005 rok) oraz niemo¿noœæ wchodzenia w interakcje
spo³eczne: „w grach i zabawach zespo³owych nie bierze udzia³u, poniewa¿ nie
umie siê dostosowaæ do obowi¹zuj¹cych norm (…), ¿y³ we w³asnym œwiecie, uni-
ka³ towarzystwa, chodzi³ w³asnymi œcie¿kami (…). Zostaje kilkakrotnie pobity,
zniewa¿ony, obrzucony wyzwiskami, w klasach pierwszych nie mia³ przyjaciela
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ani kolegów” (opinia wychowawcy, opis matki ch³opca 2005 rok) nie s¹ obecnie
dominuj¹ce w rozwoju „rówieœnicy z klasy go akceptuj¹, chocia¿ nie rozumie ich
¿artów i wszystko traktuje dos³ownie, w klasach IV–V przebywa³ na przerwach
w bibliotece, obecnie wychodzi na boisko szkolne. Po skoñczonych zajêciach
w tym roku szkolnym wraca z koleg¹ do domu. Jest pogodnym, inteligentnym
i uczuciowym dzieckiem” (opinia wychowawcy 2010 rok). W obecnym czasie
ch³opiec nawi¹za³ równie¿ przyjaŸñ z koleg¹ ze szko³y. We fragmencie wywiadu,
którego mi udziela³, opowiada o swoim przyjacielu.
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Wraz z wiekiem ch³opiec nabywa coraz lepszych kompetencji spo³ecznych.
W metodologii badañ w³asnych poza autobiograficznym wywiadem narracyj-

nym zastosowa³am test „Ja i moja szko³a”, który jest narzêdziem diagnostycznym
w obszarze motywacji do nauki i lêku szkolnego u dzieci w starszym wieku szkol-
nym oraz „Test stosunków szkolnych”, który jest narzêdziem projekcyjnym,
s³u¿¹cym do badania percepcji interakcji spo³ecznych w szkole u dzieci w star-
szym wieku szkolnym.

Interpretacja testu „Ja i moja szko³a” oraz testu
„Test stosunków szkolnych”

W badaniu testem „Ja i moja szko³a” ch³opiec wypada w przedziale przeciêtny
poziom lêku szkolnego (4–6 sten) oraz charakteryzuje go niski poziom motywacji
do nauki (3–5 sten).

Bior¹c pod uwagê wysoki wynik w skali k³amstwa (14), nale¿y za³o¿yæ, ¿e od-
powiedzi badanego s¹ ¿yczeniowe oraz infantylne jak na jego wiek biologiczny,
co jest charakterystyczne u osób z zespo³em Aspergera (Attwood 2006; Frith 2005).
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Test projekcyjny „Test stosunków szkolnych”
Analiza iloœciowa:
Relacja dziecko–dziecko
Ogó³em osiem interakcji, w tym:

12,5% – pozytywne d¹¿enie do kontaktu
25% – unikanie kontaktu
62,5% – interakcje z krêgu agresji oraz przeciwstawiania siê

Relacja nauczyciel–uczeñ
Ogó³em cztery interakcje.
Nauczyciel w subiektywnej narracji badanego postrzegany jest:

25% – jako otwarty na kontakt
25% – jako osoba karz¹ca
50% – jako osoba dominuj¹ca

Relacja uczeñ–nauczyciel
Ogó³em piêæ interakcji, w tym:

100% – uczeñ jest otwarty na kontakt z nauczycielem

Analiza relacji matka–dziecko oraz dziecko–matka nie zosta³a zawarta w opi-
sie ze wzglêdu na brak istotnoœci w przeprowadzanych przeze mnie badaniach.

Analiza jakoœciowa wyraŸnie pokazuje nasilenie emocji z krêgu depresji, lêku
i agresji. Najwiêcej interakcji jest w zakresie relacji: uczeñ–nauczyciel oraz dziec-
ko–dziecko. Dla badanego nauczyciel jest osob¹ dominuj¹c¹, zarówno dzia³aj¹c¹ na
rzecz, jak i przeciwko uczniowi, nale¿y jednak pamiêtaæ o stereotypowym wize-
runku nauczyciela w œwiadomoœci uczniów. Reprezentacja ucznia w ocenie bada-
nego jest pozytywna ze wzglêdu na wysokie osi¹gniêcia w nauce. Interakcje uczeñ
– nauczyciel wyra¿a³y otwartoœæ na kontakt. Badany przypisa³ jednak w³asnym re-
akcjom wobec nauczyciela negatywne emocje, co mo¿e wi¹zaæ siê z poczuciem ni¿-
szej akceptacji przez kolegów szkolnych. Znacz¹ca jest równie¿ dominacja negatyw-
nych emocji o zabarwieniu depresyjno-lêkowym oraz agresywnym w procesie in-
terakcji spo³ecznych dotycz¹cych grupy rówieœniczej na terenie szko³y.

W opisie testu znajdujemy informacjê o ujemnej korelacji negatywnych inter-
akcji dziecko–dziecko z motywacj¹ do nauki w ujêciu obiektywnym (Zwierzyñ-
ska 2000).

Wnioskuj¹c, w narracji badanego postacie ucznia oraz nauczyciela jawi¹ siê
neutralnie, a nawet pozytywnie, kolegów zaœ zdecydowanie negatywnie. Badany
deklaruje wysok¹ motywacjê do nauki oraz brak lêku szkolnego.

Analiza badania, historii choroby, opinii nauczycielskich, opisów rodziców,
wywiadu narracyjnego oraz obserwacja dowodzi wyraŸnie dominacji negatyw-
nych emocji zwi¹zanych z funkcjonowaniem w szkole oraz w nawi¹zywaniu in-
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terakcji spo³ecznych na terenie szko³y w obecnym okresie rozwojowym, w jakim
znajduje siê badany ch³opiec.
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Krzysztof Przybylski

Znaczenie terminu osoba niepe³nosprawna
– ku edukacyjnym i spo³ecznym warunkom integracji

osób niepe³nosprawnych

Œledz¹c historiê integracji, zauwa¿amy, ¿e ludzkoœæ na ka¿dym etapie ró¿ni-
cowa³a swój stosunek do osób chorych, niepe³nosprawnych czy po prostu innych,
odbiegaj¹cych w danym czasie od obowi¹zuj¹cej normy spo³ecznej. Przebieg tego
procesu by³ i jest odmienny w ró¿nych krajach, regionach czy grupach spo³ecz-
nych. Zdaniem S³awomiry Sadowskiej ró¿nice te s¹ zale¿ne od „poziomu wy-
kszta³cenia, wieku, warunków materialnych i miejsca zamieszkania” (Sadowska
2005, s. 50), implikuj¹c jednoczeœnie ich spo³eczn¹ pozycjê oraz warunki integracji.

Bezsporny jest fakt, ¿e osoby niepe³nosprawne by³y zawsze obecne w spo-
³eczeñstwie, stale podlegaj¹c marginalizacji. Wyj¹tek stanowi³a Sparta, która „ra-
dykalnie likwidowa³a problem” (Ostrowska, Sikorska 1997, s. 86). W okresie œred-
niowiecza poza pomoc¹ Koœcio³a nie by³y one objête ¿adnym systemem opieki.
Zmianê ich sytuacji przynios³o dopiero Oœwiecenie, kiedy podejmowano próby
ich adaptacji do prac zarobkowych. Nie wp³ynê³o to jednak na zmniejszenie mar-
ginalizacji tej grupy spo³ecznej. Proces ten pog³êbia³ fakt tworzenia zak³adów
opieki zamkniêtej, przytu³ków separuj¹cych ich od reszty spo³eczeñstwa. Niestety,
idea ta jest ¿ywa do dnia dzisiejszego w formie zamkniêtych oœrodków, szkó³ spe-
cjalnych czy pod postaci¹ indywidualnego nauczania dzieci i m³odzie¿y z orze-
czeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Do drugiej po³owy XX wieku niepe³nosprawnoœæ by³a uto¿samiana g³ównie
z „wad¹ cia³a lub umys³u i obejmowa³a ludzi kalekich, przykutych do wózków in-
walidzkich, ofiary takich chorób, jak pora¿enie mózgowe, ludzi nies³ysz¹cych lub
niewidomych, chorych lub upoœledzonych umys³owo” (Barnes, Mercer 2008, s. 7).
Powszechna jej medykalizacja umacnia³a wp³yw lekarzy, rehabilitantów, specja-
listów od edukacji, psychologii czy pracy spo³ecznej na ¿ycie i spo³eczne funkcjo-
nowanie osób niepe³nosprawnych. Ich samych postrzegano jako jednostki bied-
ne, nieszczêœliwe i spo³ecznie bezu¿yteczne. Podejœcie to doprowadzi³o do
ustanowienia indywidualnego modelu niepe³nosprawnoœci, w którym jest ona



postrzegana na poziomie jednostkowym (psychosomatycznym) i sprowadzana
do ludzkich ograniczeñ lub defektów. Jest zaburzeniem wymagaj¹cym wiedzy
i praktyki medycznej, które traktuje siê jako bezpoœredni¹ przyczynê trudnoœci
i ograniczeñ. Zdaniem propagatorów tej koncepcji, jakakolwiek zmiana w funk-
cjonowaniu osoby ni¹ dotkniêtej mo¿e nast¹piæ „na skutek oddzia³ywañ medycz-
nych” (¯ó³kowska 2009, s. 66). Natomiast bycie postrzeganym jako uczestnik
terapii medycznej „tworzy obraz z³o¿ony z kojarzonych z nim cech, takich jak:
s³aboœæ, bezradnoœæ, zale¿noœæ i nienormalnoœæ wygl¹du” (Zola 1993, s. 168).
Powoduje to, ¿e funkcjonuj¹ce w stosunku do nich przekonania „maj¹ charakter
opresji” (Barnes, Mercer 2008, s. 17), zarówno w sferze spo³ecznej, jak i w relacjach
osobistych. Jej istnienie potwierdzaj¹ m.in. „nierównomierna dystrybucja dóbr
materialnych, nierówne stosunki w³adzy oraz nierówne szanse uczestnictwa
w ¿yciu spo³ecznym” (Barnes, Mercer 2008, s. 28). Stanowi¹ one znacz¹c¹ przeszko-
dê w ich spo³ecznej integracji.

Prze³omem w sytuacji osób niepe³nosprawnych by³y lata szeœædziesi¹te, kie-
dy grupa ta zaczê³a domagaæ siê traktowania ich na równi z innymi cz³onkami
spo³eczeñstwa, twierdz¹c, ¿e to spo³eczeñstwo ich upoœledza, a sama „niepe³no-
sprawnoœæ jest czymœ nadbudowanym nad ich u³omnoœciami” (Barnes, Mercer
2008, s. 65). W³aœnie to pojmowanie niepe³nosprawnoœci zosta³o ukszta³towane
„pod wp³ywem zmian spo³eczno-kulturowych i badañ nad rozumieniem jej isto-
ty i dynamiki” (¯ó³kowska2009, s. 65). Wyrazem tego jest fakt, ¿e obecnie funkcjo-
nuj¹ce pojêcie niepe³nosprawnoœæ „skutecznie wypiera takie terminy, jak
u³omnoœæ, defekt czy kalectwo, które zosta³y usuniête z oficjalnego jêzyka”
(Kirenko 2007, s. 9). Obecnie zasadniczym kierunkiem podejmowanych badañ
i dzia³añ praktycznych s¹ czynniki pozwalaj¹ce zniwelowaæ bariery tkwi¹ce
w œrodowisku. Natomiast trwaj¹ca zmiana w spo³ecznej percepcji niepe³nospraw-
noœci polega na odejœciu od ujêcia medycznego, traktuj¹cego j¹ jako bezpoœredni¹
konsekwencjê choroby i przejœcia do modelu spo³ecznego, który ciê¿ar gatunko-
wy „przenosi na bariery tkwi¹ce w œrodowisku” (Kirenko, Korczyñski 2008, s. 7).
Dzisiaj wiemy, ¿e osoby niepe³nosprawne potrzebuj¹ nie tylko rehabilitacji, pra-
cy, ale równie¿, a mo¿e przede wszystkim „wypoczynku, odnowy si³, uczestnic-
twa w sporcie, turystyce i ¿yciu spo³eczno-kulturalnym” (Arusztowicz 2001, s. 73).
Dlatego te¿ spo³eczna koncepcja odwo³uje siê do u³omnoœci instytucji funkcjo-
nuj¹cych na gruncie stereotypów i uprzedzeñ, uznaj¹c je za bezpoœredni¹ przy-
czynê niepe³nosprawnoœci oraz g³ówn¹ przeszkodê w integracji osób niepe³no-
sprawnych ze spo³eczeñstwem.

Zachodz¹ce zmiany spo³eczne i prowadzone studia nad niepe³nosprawnoœci¹
zmuszaj¹ do przewartoœciowania dotychczasowych definicji i terminologii. Od-
zwierciedleniem tych oczekiwañ jest analiza upoœledzaj¹cego spo³eczeñstwa
przygotowana przez Union of the Physically Impaired Against Segregation
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(Zwi¹zek Niepe³nosprawnych Fizycznie Przeciwko Segregacji), oparta na rozró¿-
nieniu miêdzy uszkodzeniem (upoœledzeniem w rozumieniu patologicznym) a nie-
pe³nosprawnoœci¹. Definicja fizycznego upoœledzenia zosta³a przyjêta w opozycji
do niepe³nosprawnoœci jako „kategorii socjopolitycznej, czyli rezultatu opresyj-
nych relacji miêdzy osobami z trwa³ym upoœledzeniem a reszt¹ spo³eczeñstwa”
(Barnes, Mercer 2008, s. 19).

W definiowaniu pojêæ coraz wiêkszego znaczenia zaczyna nabieraæ zanied-
bywany niegdyœ kontekst œrodowiskowy, który stwarza warunki do wiêkszej par-
tycypacji osób niepe³nosprawnych w spo³eczeñstwie. Znalaz³ on równie¿
odzwierciedlenie w rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych dotycz¹cej
Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepe³nosprawnych. W myœl
przyjêtych zasad niepe³nosprawnoœæ obejmuje „wiele ograniczeñ funk- cjonal-
nych, wystêpuj¹cych w ka¿dym spo³eczeñstwie” (Rezolucja nr 48/96, s. 4). Nato-
miast upoœledzenie oznacza „utratê lub ograniczenie mo¿liwoœci uczestniczenia
w ¿yciu spo³eczeñstwa w tym samym stopniu, co inni obywatele” (Rezolucja nr
48/96, s. 4) i wskazuje na konflikt pomiêdzy osob¹ niepe³nosprawn¹ a œrodowi-
skiem. Termin ten zwraca uwagê na braki tkwi¹ce w œrodowisku, co utrudnia
b¹dŸ wrêcz uniemo¿liwia osobom niepe³nosprawnym ich spo³eczn¹ integracjê ze
spo³eczeñstwem. Dlatego w³aœnie sposób definiowania i opisywania niepe³no-
sprawnoœci i problemów osób niepe³nosprawnych jest g³ówn¹ determinant¹ ich
spo³ecznej integracji.

Sam termin niepe³nosprawnoœæ jest pojêciem niejednoznacznym i przejawia
siê w ró¿nych zakresach, co znajduje odzwierciedlenie w szerokiej gamie zmie-
niaj¹cych siê definicji. Aleksander Hulek definiuje osobê niepe³nosprawn¹ jako
tê, u której „istnieje naruszenie sprawnoœci i funkcji w stopniu wyraŸnie utrud-
niaj¹cym pobieranie nauki w normalnej szkole, wykonywanie czynnoœci ¿ycia co-
dziennego, udzia³ w ¿yciu spo³ecznym oraz zajêcia w czasie wolnym od pracy”
(Hulek 1969, s. 23). Definicja ta stanowi istotn¹ barierê w spo³ecznej integracji osób
niepe³nosprawnych. W swej wymowie zawiera pejoratywne, deprecjonuj¹ce
znaczenie. W podobnym tonie definiuje jednostkê niepe³nosprawn¹ Kazimierz
Zab³ocki, który uznaje j¹ za osobê, „u której istnieje d³ugotrwa³e b¹dŸ trwa³e naru-
szenie sprawnoœci i funkcji (stanu zdrowia), wyraŸnie utrudniaj¹ce, ograniczaj¹ce
lub/i uniemo¿liwiaj¹ce (w porównaniu do osób pe³nosprawnych w danym krêgu
kulturowym) uczestnictwo w pobieraniu nauki w normalnej szkole, pracê zarob-
kow¹, udzia³ w ¿yciu spo³ecznym, kulturowym i innych stosunkach spo³ecz-
nych” (Zab³ocki 1996, s. 29). Ten sam autor terminem tym pos³uguje siê równie¿
w nieco odmienny sposób, uznaj¹c za niepe³nosprawn¹ osobê, „której stan fizycz-
ny, psychiczny lub umys³owy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza b¹dŸ
uniemo¿liwia wype³nianie ról spo³ecznych” (Zab³ocki 1999, s. 12). Natomiast
Helena Larkowa definiuje niepe³nosprawnoœæ jako „naruszenie funkcji organizmu,
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jego sprawnoœci, które mo¿e wp³ywaæ na funkcjonowanie psychiczne i spo³eczne,
a zw³aszcza zawodowe” (Larkowa 1987, s. 14). Nale¿y podkreœliæ, ¿e przedsta-
wione definicje degraduj¹ spo³ecznie osoby niepe³nosprawne, jako „niesamo-
dzielne, niezdolne do nauki i pracy, odstaj¹ce od reszty spo³eczeñstwa i przez to
pozbawione umiejêtnoœci aktywnego partycypowania w œrodowisku swego by-
towania” (Kirenko 2007, s. 46). Natomiast „choroba czy uszkodzenie traktowane
s¹ jako przyczyna trudnoœci, ograniczeñ i problemów osoby niepe³nosprawnej”
(¯ó³kowska 2009, s. 66). Tak postrzegana i definiowana niepe³nosprawnoœæ po-
woduje, ¿e osoby niepe³nosprawne s¹ wci¹¿ usytuowane w podrzêdnej, drugo-
planowej roli w stosunku do spo³eczeñstwa. Z kolei wystêpuj¹cy defekt, deficyt
czy uraz s¹ wci¹¿ bezpoœrednimi powodami ich ograniczonego partycypowania
w œrodowisku. Osoby w ten sposób zdefiniowane s¹ postrzegane jako „wybrako-
wane lub nienormalne, a przez to naznaczone jako odrêbna grupa spo³eczna i trak-
towane w inny sposób” (Barnes, Mercer 2008, s. 29). W Handicapping America Frank
Bowe porusza problem upoœledzaj¹cego spo³eczeñstwa, podaj¹c szeœæ najwiêk-
szych przeszkód w spo³ecznej integracji osób niepe³nosprawnych. Zalicza do
nich „bariery architektoniczne, bariery zwi¹zane z postaw¹ wobec innoœci, bariery
edukacyjne, zawodowe, prawne i osobiste” (Barnes, Mercer 2008, s. 18).

Wraz z rozwojem œwiadomoœci spo³ecznej obserwujemy ewoluowanie termi-
nu niepe³nosprawnoœæ, które przez wiele lat by³o kojarzone z rehabilitacj¹ i proce-
sem leczenia, w stronê czynnego uczestnictwa i aktywnoœci spo³ecznej osób ni¹
dotkniêtych. Dzisiejszy rozwój wiedzy o niepe³nosprawnoœci i czynnikach j¹ kon-
stytuuj¹cych sprawia, ¿e „poszukuje siê alternatywnych, niepiêtnuj¹cych pojêæ”
(Sadowska 2005, s. 20), które jednoczeœnie by³yby u¿ytecznym wskaŸnikiem pos-
trzegania omawianego problemu. Wyrazem tego jest „zast¹pienie terminu osoba
upoœledzona terminem osoba niepe³nosprawna” (Sadowska 2005, s. 20).

W International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps,
(Miêdzynarodowa Klasyfikacja Uszkodzeñ, Niepe³nosprawnoœci i Upoœledzeñ),
dokonuj¹c próby ujednolicenia terminu niepe³nosprawnoœæ, wyodrêbnia siê trzy
powi¹zane i wzajemnie determinuj¹ce siê wymiary: „(1) uszkodzenie narz¹dów
organizmu – impaiment; (2) niepe³nosprawnoœæ biologiczna lub funkcjonalna
organizmu – disability; (3) upoœledzenie lub niepe³nosprawnoœæ spo³eczna – handi-
cap” (Sadowska 2005, s. 14). Zgodnie z przyjêt¹ klasyfikacj¹ uszkodzenie jest okreœ-
lone jako „wszelka strata lub wada psychiczna, fizjologiczna lub anatomiczna
struktury lub czynnoœci” (Majewski 1995, s. 11), spowodowana przez czynniki,
takie jak: choroba, uraz, niew³aœciwe od¿ywianie czy „zmiany zwi¹zane ze starze-
niem siê organizmu oraz czynniki dziedziczne i wrodzone” (Kirenko 2007, s. 15).
Drugim okreœleniem jest niepe³nosprawnoœæ, rozumiana jako „wszelkie ograni-
czenie lub brak wynikaj¹cy z uszkodzenia mo¿liwoœci wykonywania czynnoœci
na poziomie uwa¿anym za normalny” (Majewski 1995, s. 16). Trzecim wymiarem
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jest upoœledzenie, definiowane jako „niekorzystna sytuacja danej osoby, bêd¹ca
wynikiem uszkodzenia lub niepe³nosprawnoœci, polegaj¹ca na ograniczeniu lub
uniemo¿liwieniu jej wype³niania ról, które uwa¿ane s¹ za normalne, bior¹c pod
uwagê wiek, p³eæ, czynniki kulturowe i spo³eczne” (Majewski 1995, s. 18). Tak ro-
zumiany termin wskazuje na wystêpowanie utrudnieñ i ograniczeñ w spo³ecz-
nym funkcjonowaniu osób niepe³nosprawnych i stanowi przeszkodê w jej inte-
gracji ze œrodowiskiem.

Zdaniem Janusza Kirenki uszkodzenie i niepe³nosprawnoœæ dotycz¹ fizycz-
nych i psychicznych wymiarów funkcjonowania jednostki, zaœ upoœledzenie od-
nosi siê do zwi¹zków relacji jednostki ze spo³eczeñstwem. Definiuje on niepe³no-
sprawnoœæ jako „interakcjê ograniczeñ fizycznych lub psychicznych z czynnikami
spo³ecznymi i œrodowiskowymi” (Kirenko 2007, s. 17).

Wspó³czesne tendencje w klasyfikacji niepe³nosprawnoœci d¹¿¹ nie tylko do
ujêcia ich od strony zaburzeñ, ale równie¿ bior¹ pod uwagê „kwestie ujmuj¹ce za-
równo przyczyny, objawy, jak i skutki” (Wojciechowski 2007, s. 31). Zachodz¹ce
zmiany spo³eczne wymusi³y zrewidowanie definicji i pojêæ j¹ opisuj¹cych. Coraz
bardziej akcentuje siê potrzebê uwzglêdniania kontekstu œrodowiskowego, w od-
niesieniu do relacji i ról, jakie osoba mo¿e pe³niæ w spo³eczeñstwie. W obecnym
dyskursie to œrodowisko jest inhibitorem na drodze ich spo³ecznej integracji. Jed-
nostkowe traktowanie niepe³nosprawnoœci jako kategorii socjopolitycznej, opar-
te na „próbach dostosowania osoby, poprzez oddzia³ywania lecznicze, rehabili-
tacyjne i korekcyjno-naprawcze” (Doñska-Olszko 2005, s. 12), to ju¿ dzisiaj
podejœcie przestarza³e.

Przyjêta w latach dziewiêædziesi¹tych przez European Disability Forum
(Europejskie Forum Niepe³nosprawnoœci) definicja okreœla, ¿e „osob¹ niepe³no-
sprawn¹ jest jednostka w pe³ni swych praw, znajduj¹ca siê w sytuacji upoœle-
dzaj¹cej j¹ na skutek barier œrodowiskowych, ekonomicznych i spo³ecznych, któ-
rych z powodu wystêpuj¹cych u niej uszkodzeñ nie mo¿e przezwyciê¿yæ w taki
sposób, jak inni ludzie. Bariery te s¹ zwiêkszane przez deprecjonuj¹ce postawy ze
strony spo³eczeñstwa” (Sroczyñski 1995, s. 47). Zatem do zadañ spo³eczeñstwa na-
le¿y eliminowanie, zmniejszanie i kompensowanie barier, tak aby ka¿dej jednost-
ce umo¿liwiæ korzystanie z dóbr publicznych, jednoczeœnie respektuj¹c
przys³uguj¹ce jej prawa. Ewolucja pojêcia niepe³nosprawnoœæ zmierza poprzez
„wskazanie jednostce zadañ do zrealizowania, okreœlenie obszarów jej autonomii
oraz faktycznych mo¿liwoœci, do jej godnego funkcjonowania pomimo choroby”
(Kirenko 2007, s. 18). Wyrazem tego jest zmodyfikowana klasyfikacja World
Health Organization (Œwiatowej Organizacji Zdrowia), pod nazw¹ International
Classification of Impairments, Activities and Participation (Miêdzynarodowa Klasy-
fikacja Uszkodzeñ, Dzia³añ i Uczestnictwa). Jest ona nie tylko klasyfikacj¹ niepe³no-
sprawnoœci, lecz przede wszystkim „funkcjonowania i uczestnictwa” (Kirenko
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2007, s. 25). Zak³ada, ¿e cz³owiek jest istot¹ biologiczn¹, jest „okreœlon¹ osob¹,
dzia³aj¹c¹ i wype³niaj¹c¹ okreœlone zadania oraz jest cz³onkiem okreœlonej grupy
spo³ecznej, do której przynale¿y i w ¿yciu której uczestniczy” (Kirenko 2007, s.
18). Prezentowana zmiana polega na tym, ¿e obecnie wizerunek osoby niepe³no-
sprawnej, jako niesamodzielnej, bezbronnej, niepotrafi¹cej samodzielnie zadbaæ
o siebie i w³asne interesy, coraz czêœciej jest zastêpowany przez wizerunek osoby,
która nieustannie napotyka na bariery tworzone przez spo³eczeñstwo. To w³aœnie
istniej¹ce bariery, a nie cechy osoby niepe³nosprawnej, stanowi¹ g³ówn¹ przeszko-
dê w funkcjonowaniu jej na równych prawach w spo³eczeñstwie. Natomiast ste-
reotypy oraz wieloletnia ich izolacja nie pozostaj¹ bez wp³ywu na obecne nasta-
wienie spo³eczne i brak zrozumienia ze strony pe³nosprawnego spo³eczeñstwa.

Coraz czêœciej obecny w literaturze spo³eczny model niepe³nosprawnoœci
opiera siê na za³o¿eniu, ¿e „niepe³nosprawnoœæ ma swoje Ÿród³o w barierach
spo³ecznych” (Barnes, Mercer 2008, s. 18). To nie indywidualne ograniczenia s¹
przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci, ale „niedostarczenie przez spo³eczeñstwo odpo-
wiednich us³ug oraz brak w³aœciwego zaspokajania potrzeb osób niepe³nospraw-
nych, które nie s¹ dostatecznie brane pod uwagê w organizacji spo³eczeñstwa”
(Kirenko 2007, s. 47). Tak rozumiana niepe³nosprawnoœæ nie mo¿e oznaczaæ braku
mo¿liwoœci czynnego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym, w edukacji czy po prostu
braku mo¿liwoœci podejmowania intencjonalnych dzia³añ. W XXI wieku wystê-
puj¹cy uraz, deficyt b¹dŸ poruszanie siê na wózku stanowi¹ tylko cechy osób
niepe³nosprawnych, a nie mog¹ byæ bezpoœrednim powodem ich spo³ecznego
wykluczenia.

Znamienne s¹ badania przeprowadzone przez Izabellê Stañczak wœród 208
nauczycieli nauczania pocz¹tkowego, które wykazuj¹, ¿e „po³owa ankietowanych
dostrzega powody, dla których nale¿a³oby dzieci niepe³nosprawne izolowaæ” (Sa-
dowska 2005, s. 75). Inne badania ukazuj¹ siln¹ zale¿noœæ pomiêdzy rozk³adem po-
staw nauczycieli i uczniów klas nauczania pocz¹tkowego. Od postawy nauczyciela
zale¿y „poziom akceptacji niepe³nosprawnego dziecka” (Sadowska 2005, s. 82).
Tak wiêc nauczyciele s¹ znacz¹cym Ÿród³em przeobra¿eñ w spo³ecznym odbiorze
pojêcia osoba niepe³nosprawna. W³aœciwe rozpoznanie podzielanych przez na-
uczycieli i uczniów znaczeñ jest bowiem kluczowe dla dokonywania w nich
zmian i stwarzania warunków integracji osób niepe³nosprawnych.
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Inclusion as a social fact – in search of conditions of social participation
of people with disability

(Summary)
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Danuta Grzybowska, dr, Uniwersytet Gdañski
Zdzis³awa Janiszewska-Nieœcioruk, dr, Uniwersytet Zielonogórski
Marianna Marek-Ruka, dr, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Iwona Myœliwczyk, dr, Wy¿sza Szko³a TWP w Olsztynie
Krzysztof Przybylski, mgr, Uniwersytet Szczeciñski
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Informacje dla Autorów

Autorów zainteresowanych publikacj¹ w naszym czasopiœmie „Niepe³no-
sprawnoœæ”, ukazuj¹cym siê dwa razy w roku, prosimy o nadsy³anie tekstów
spe³niaj¹cych nastêpuj¹ce wymagania wydawnicze:
– czcionka Times New Roman 12
– interlinia 1,5
– marginesy 2,5 cm
– przypisy w tekœcie, w nawiasie kwadratowym [autor, rok wydania, numery

stron], z podaniem wydawnictwa i miejsca wydania w pe³nej bibliografii za-
mieszczonej na koñcu tekstu.
Do tekstu nale¿y do³¹czyæ krótkie streszczenie w jêzyku angielskim (150-200

s³ów wraz z tytu³em) oraz podstawowe informacje o Autorze (stopieñ i tytu³ na-
ukowy, miejsce pracy, dane do kontaktu).

Teksty prosimy przesy³aæ na adres mailowy Redakcji: niepelnospraw-
nosc@ug.edu.pl

Prosimy o przesy³anie tekstów dotychczas niepublikowanych, jednak dopusz-
czamy równie¿ mo¿liwoœæ druku wartoœciowych fragmentów artyku³ów publi-
kowanych wczeœniej w pracach zbiorowych po uzyskaniu zgody w³aœciciela praw
autorskich.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania wyboru tekstów nades³anych
przez Autorów oraz dokonywania skrótów i zmian, nienaruszaj¹cych ich zawar-
toœci merytorycznej.

Wszelkie informacje na temat czasopisma dostêpne s¹ na naszej stronie inter-
netowej: http://niepelnosprawnosc.ug.edu.pl

Zamówienia na pojedyncze egzemplarze czasopisma oraz zapisy prenumerato-
we mo¿na sk³adaæ w Zak³adzie Poligrafii Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdañskie-
go: telefonicznie pod numerem (58) 552 03 53 lub drog¹ mailow¹: frug@univ.gda.pl




