
EDUKACJA INKLUZYJNA W PERSPEKTYWIE NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI OGÓLNODOSTĘPNYCH

SZKO£A SPECJALNA 2/2020, 85–98 85

ELŻBIETA PARADOWSKA  ISSN 0137-818X 
https://orcid.org/0000-0002-6729-8169 DOI: 10.5604/01.3001.0014.1334
eparadowska@aps.edu.pl Data wpływu: 4.07.2019  
Akademia Pedagogiki Specjalnej Data przyjęcia: 31.03.2020
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

EDUKACJA INKLUZYJNA W PERSPEKTYWIE 
NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI OGÓLNODOSTĘPNYCH

 

Mimo że proces wdrażania idei edukacji włączającej w naszym kraju trwa już kilka 
lat, nadal napotyka on na wiele trudności związanych m.in. z przygotowaniem placówek 
ogólnodostępnych, w tym nauczycieli. Dla powodzenia tego procesu ważne są też posta-
wy samych nauczycieli wobec idei edukacji inkluzyjnej.

Podstawowym celem podjętych badań było poznanie opinii nauczycieli przedszko-
li ogólnodostępnych na temat wybranych aspektów edukacji włączającej uczniów z nie-
pełnosprawnością. Badaniami objęto 76 nauczycieli wychowania przedszkolnego. 
W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Wyniki przeprowadzo-
nych dociekań wykazały, że nauczyciele przedszkoli ogólnodostępnych jedynie w nie-
wielkim stopniu popierają (ogólnie) ideę edukacji włączającej uczniów z niepełno-
sprawnością (tj. nieco poniżej stopnia średniego). Ocena ta była powiązana dodatnio 
z poczuciem przygotowania do wypełniania określonych zadań związanych z kształce-
niem ucznia z niepełnosprawnością oraz pracą z takim uczniem w placówce i z posia-
daniem formalnego przygotowania w tym zakresie. Przeprowadzone badania pokazały 
również, że nauczyciele przedszkoli ogólnodostępnych przychylają się w stosunkowo 
największym stopniu (lecz jedynie w okolicach stopnia średniego) do edukacji włącza-
jącej w przedszkolu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
a w najmniejszym – uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi i uczniów niewi-
domych. Wyniki badań potwierdziły spotykane w literaturze sygnały odnośnie do 
odczuwania przez nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych poważnych braków 
w zakresie przygotowania do realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów 
z niepełnosprawnością. Potwierdziły również fakt dostrzegania przez zdecydowaną 
większość nauczycieli wielu przeszkód pojawiających się w związku z realizacją idei 
edukacji włączającej w przedszkolu, w szczególności związanych ze specjalistami 
(głównie z ich brakiem), ze zbyt dużą liczebnością grup przedszkolnych oraz z warun-
kami lokalowymi placówki (głównie z barierami architektonicznymi). Wskazały także, 
iż tylko niewielka część nauczycieli dostrzega zalety edukacji włączającej, jednak uza-
leżnia je od spełnienia określonych warunków.

Zaprezentowane wyniki badań wskazują na konieczność udzielania bardziej efektyw-
nego, specjalistycznego wsparcia nauczycielom przedszkoli ogólnodostępnych w pracy 
z uczniem/dzieckiem z niepełnosprawnością oraz potrzebę zmian w zakresie kształcenia 
nauczycieli przedszkoli w trakcie studiów wyższych.
Słowa kluczowe: edukacja włączająca, nauczyciele przedszkoli ogólnodostępnych, 
poczucie przygotowania, przeszkody we wdrażaniu wspólnego kształcenia, zalety edu-
kacji inkluzyjnej
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Wprowadzenie 

Termin edukacja włączająca, mimo że jest często używany, do dziś jest poję-
ciem, dla którego brakuje w pełni spójnego, uniwersalnego określenia zarówno 
w polskiej, jak i w zagranicznej literaturze (Al-Khamisy, 2013). Na przestrzeni 
lat zakres znaczeniowy tego terminu ulegał stałemu poszerzaniu. Część auto-
rów zwraca uwagę, iż dotyczy on wszystkich dzieci, które z różnych powodów 
są zagrożone wykluczeniem społecznym (Firkowska-Mankiewicz, 2012; Kruk-
-Lasocka, 2012; por. European Agency for Special Needs and Inclusive Education). 
Edukacja włączająca zakłada, że szkoła jest dla wszystkich dzieci (Kruk-Lasocka, 
2012) oraz że mimo istniejącego wewnętrznego zróżnicowania populacji uczniów 
stanowią oni jedną grupę (Chrzanowska, 2015a). Kształcenie w tym modelu od-
bywa się w szkole rejonowej, a jednocześnie dostosowane jest do indywidualnych 
potrzeb i możliwości każdego ucznia (Kruk-Lasocka, 2012). Danuta Al-Khamisy 
(2013, s. 203) rozpatruje edukację włączającą jako „złożony proces edukacyjny, 
będący jedną ze strategii systemu oświatowego, w którym zapewnia się dostęp 
uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do przedszkoli i szkół ogól-
nodostępnych, lokalnych placówek oświatowych z uwzględnieniem środowiska 
indywidualnie dopasowanego...”. Nieco węższe rozumienie terminu przyjmuje 
Danuta Apanel (2013, s. 164), ujmując edukację włączającą jako „system edukacji, 
w którym uczniowie ze specjalnymi potrzebami, wynikającymi z różnych niepeł-
nosprawności, są poddawani procesowi edukacji w szkołach ogólnodostępnych, 
znajdujących się w pobliżu miejsca zamieszkania, wraz ze swoimi zdrowymi ró-
wieśnikami (...)”. Celem prezentowanego opracowania nie jest jednak rozpatry-
wanie rozumienia pojęcia edukacja włączająca (problematyce tej poświęcił wiele 
miejsca Grzegorz Szumski, 2010), lecz przyjrzenie się niewielkiemu fragmentowi 
tej rzeczywistości edukacyjnej na etapie przedszkola, ograniczonej do wybranych 
aspektów – w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnością, tj. według polskie-
go prawa oświatowego uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalne-
go, wydanym ze względu na niepełnosprawność (Dz.U. 2017 poz. 1578). 

W rodzimej literaturze problematyka edukacji włączającej najczęściej pojawia 
się w kontekście edukacji szkolnej. Obejmuje ona zarówno rozważania teoretyczne 
(np. Apanel, 2013; Janiszewska-Nieścioruk, 2012; Kitlińska-Król, 2014; Lejzerowicz, 
Stankiewicz, Krasnodębski, 2014; Szumski, 2010), jak i liczne doniesienia z badań 
(np. Al-Khamisy, 2013; Cytowska, 2016; Gajdzica, 2011; Grzelak, Kubicki, Orłow-
ska, 2014; Jardzioch, 2017; Skibska, 2016; Szumski, 2010). Rzadziej, jak się wydaje, 
poświęca się uwagę edukacji inkluzyjnej na etapie przedszkola (np. Chrzanowska, 
2015b; Giza, 2010; Myśliwczyk, 2016). Szczególnie niewiele jest dostępnych badań 
prowadzonych z udziałem samych nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych 
(np. Al-Khamisy, 2006, 2013; Mudło-Głagolska, Lewandowska, 2018). 

W przepisach polskiego prawa oświatowego dzieci z niepełnosprawnością 
uczęszczające do przedszkoli traktowane są, podobnie jak dzieci uczęszczające 
do szkoły, jako uczniowie. Wielu autorów zaznacza, że wspólna edukacja dzieci/
uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi sprzyja rozwojowi dzieci z nie-
pełnosprawnością w zakresie rozwoju intelektualnego, społecznego i osobowego 
(Czyż, 2013; Zych, 2007), daje też dziecku możliwość włączenia się w życie lokalnej 
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społeczności (Rafał-Łuniewska, 2015). Wspólne kształcenie ma korzyści również 
dla pełnosprawnych dzieci – przyczynia się do oswajania ich z odmiennością, uczy 
akceptacji wobec niepełnosprawnych rówieśników (Al-Khamisy, 2006; Zych, 2007). 
Sprzyja tym samym kształtowaniu społeczeństwa włączającego (Apanel, 2013). 

Obecne przepisy prawa oświatowego w Polsce teoretycznie w wysokim stop-
niu zabezpieczają możliwość edukacji włączającej w placówkach ogólnodostęp-
nych – w przedszkolu i w szkole (Niedźwiedzka, 2016). Uczniowie z określonymi 
rodzajami niepełnosprawności, jak i uczniowie z objawami niedostosowania spo-
łecznego lub zagrożeni niedostosowaniem, są uprawnieni do kształcenia specjal-
nego (umożliwiającego specjalną organizacją nauki oraz metod pracy), przyzna-
wanego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (Dz.U. 2017 
poz. 1578). Kształcenie to może być realizowane we wszystkich typach szkół/
przedszkoli, przy czym o wyborze typu placówki decydują rodzice. Dostępne 
dane pokazują, że największy odsetek dzieci z niepełnosprawnością uczęszcza-
jących do placówek ogólnodostępnych jest na etapie przedszkola (Grzelak, Ku-
bicki, Orłowska, 2014; Głodkowska, 2017). Posiadanie przez ucznia orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego nakłada na placówkę, do której uczeń uczęsz-
cza, obowiązek opracowania dla niego indywidualnego programu edukacyjno-
terapeutycznego (IPET). Jest on tworzony przez zespół nauczycieli i specjalistów, 
którzy pracują z dzieckiem, na podstawie zawartych w orzeczeniu poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej zaleceń i informacji oraz wyników przeprowadzanej 
w placówce przez zespół wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 
ucznia. By dziecko z niepełnosprawnością miało faktycznie zapewnione warunki 
do edukacji w placówce ogólnodostępnej, niezbędne jest odpowiednie, szeroko 
rozumiane przygotowanie samej placówki. Niestety, liczne doniesienia w literatu-
rze wskazują na trudności w realizacji tej idei. Rodzice dzieci z niepełnosprawno-
ścią stosunkowo często sygnalizują brak odpowiedniego wsparcia w placówkach 
ogólnodostępnych (w tym w przedszkolach). Podstawowym powodem tego jest 
brak odpowiednio przygotowanej kadry nauczycielskiej (Braun, Niedźwiedzka, 
2016; Sikorska, 2010). Część autorów podkreśla, że kompetencje nauczycieli mają 
szczególne znaczenie właśnie w przypadku dzieci najmłodszych (w wieku przed-
szkolnym i wczesnym szkolnym), ze względu na fakt, że w tym okresie rozwoju 
praca z dzieckiem jest najbardziej skuteczna (Grabowicz-Chądrzyńska, 2014). Na-
uczyciele przedszkoli ogólnodostępnych zaznaczają, że poważnym utrudnieniem 
w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością jest dla nich brak bezpośredniego 
wsparcia ze strony specjalistów (Al-Khamisy, 2013) oraz to, że grupy przedszkol-
ne są bardzo liczne (Jackowiak, 2011). Zwracają także uwagę na niedostatki w za-
kresie informacji zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego 
– często informacje o uczniu są niepełne, brakuje też rzetelnych wskazówek do 
pracy z dzieckiem/uczniem (Al-Khamisy, 2013; Braun, Niedźwiedzka, 2016). Ro-
dzice dzieci z niepełnosprawnością nie zawsze przekazują orzeczenie z poradni, 
co powoduje, że nauczycielom brakuje wskazań specjalistów do pracy z dziec-
kiem (Jackowiak, 2011). Ponadto w ogólnodostępnych przedszkolach brakuje 
specjalistów do prowadzenia odpowiednich zajęć z dzieckiem, zalecanych przez 
poradnię (Braun, Niedźwiedzka, 2016). Stwierdza się także brak odpowiedniego 
dostosowania budynków przedszkolnych (tamże). 
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Ważnym elementem powodzenia realizacji idei edukacji inkluzyjnej w placów-
kach ogólnodostępnych, w tym w przedszkolach, są również postawy nauczy-
cieli wobec tej idei i poczucie posiadania przez nich odpowiednich kompetencji 
(Al-Khamisy, 2013; Mudło-Głagolska, Lewandowska, 2018). W tym zakresie donie-
sienia z badań są różne. I tak, Al-Khamisy (2013) wykazała, że nauczyciele przed-
szkoli ogólnodostępnych (którzy stanowili jedną z trzech badanych przez nią grup, 
obok nauczycieli szkół podstawowych i osób wspierających nauczycieli) w wy-
raźnej większości są przeciwni edukacji uczniów z niepełnosprawnością w ogól-
nodostępnych przedszkolach/szkołach. Są też grupą deklarującą odczuwanie 
poważnych braków w zakresie posiadanych kompetencji, potrzebnych do pracy 
z uczniem z niepełnosprawnością, w tym w szczególności dotyczących opracowy-
wania IPET-ów (tamże, 2013). Karolina Mudło-Głagolska i Marta Lewandowska 
(2018), w badaniach przeprowadzonych online w celu poznania opinii nauczy-
cieli z placówek ogólnodostępnych (przedszkoli, szkół podstawowych i liceum) 
na temat edukacji włączającej, stwierdziły, że nauczyciele przedszkoli pozytyw-
nie odnosili się do prawa uczniów z niepełnosprawnością do wspólnej edukacji 
w ogólnodostępnych szkołach, najczęściej wyrażali też gotowość do ich naucza-
nia. Jednocześnie najrzadziej uważali się za niewystarczająco przygotowanych do 
wspólnego nauczania uczniów pełnosprawnych z niepełnosprawnymi (tamże).

Metodologia badań własnych

Mając na uwadze zwiększone wymagania w stosunku do nauczycieli pla-
cówek ogólnodostępnych, związane z edukacją inkluzyjną uczniów z niepełno-
sprawnością oraz sygnalizowane w literaturze, trudności w realizacji idei eduka-
cji włączającej w odniesieniu do tej grupy uczniów, m.in. na etapie przedszkola, 
jako cel badań postawiono poznanie opinii nauczycieli przedszkoli ogólnodo-
stępnych na temat wybranych zagadnień związanych z edukacją włączającą 
uczniów z niepełnosprawnością. Interesujące było uzyskanie odpowiedzi na na-
stępujące pytania: w jakim stopniu nauczyciele przedszkoli ogólnodostępnych 
popierają (ogólnie) ideę edukacji włączającej uczniów z niepełnosprawnością, 
jakie są uwarunkowania wystawionej przez nich oceny, jakie wyrażają poparcie 
idei edukacji włączającej w przedszkolu w odniesieniu do poszczególnych grup 
uczniów z niepełnosprawnością oraz w jakim stopniu czują się przygotowani 
do realizacji określonych zadań związanych z kształceniem ucznia z niepełno-
sprawnością. Ponadto ważne było poznanie, czy i jakie dostrzegają przeszkody 
w realizacji idei edukacji włączającej w przedszkolu oraz jej zalety. 

Badania zostały przeprowadzone na przełomie lat 2017/2018. Wzięli w nich 
udział nauczyciele wychowania przedszkolnego (wychowawcy grup przed-
szkolnych) pracujący w 10 (losowo wybranych w jednej z dzielnic Warszawy) 
przedszkolach ogólnodostępnych. Grupa badana liczyła 76 osób. 

W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Posłużono się 
techniką ankiety. Narzędziem badawczym był krótki, zawierający łącznie 10 py-
tań, kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. Składał się on z trzech pytań 
otwartych oraz z siedmiu pytań w postaci pięciostopniowych skal ocen. Ponadto 
zawierał 13 pytań w metryczce. Przed zastosowaniem, zgodnie z zaleceniami 
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(Pilch, Bauman, 2001), narzędzie poddano weryfikacji. Kwestionariusz ankiety 
został oceniony przez sześciu sędziów kompetentnych (trzech nauczycieli przed-
szkolnych, dwóch szkolnych i pedagoga specjalnego). Ocenili oni jego trafność 
diagnostyczną na skali pięciostopniowej, udzielając odpowiedzi na sześć pytań 
dotyczących zawartości kwestionariusza ankiety (odnośnie do jasności sformu-
łowania celu badania, jasności pytań, ich rozłączności, zawartości merytorycz-
nej, przydatności do osiągnięcia celu badań oraz układu pytań). Odpowiedzi 
sędziów na poszczególne pytania były w 100% zgodne (wszystkie pozytywne), 
przy czym rozkładały się za każdym razem równo (po 50%) między oceną bar-
dzo dobrą a dobrą. Świadczyło to o możliwości zastosowania przygotowanego 
narzędzia badawczego. Kwestionariusz był wypełniany anonimowo. 

W badanej grupie nauczycieli przedszkolnych były prawie wyłącznie kobiety 
(75; 98,68%) – poza jednym mężczyzną (1,32%). Grupa ta była zróżnicowana wie-
kowo, najwięcej było osób w wieku 31–40 lat (31; 40,79 %), znacznie mniej w wieku 
41–50 lat (18; 23,68%) i niemal po tyle samo osób należących do grupy najmłodszej 
– w wieku do 30 lat (14; 18,42%) oraz do grupy najstarszej – w wieku powyżej 
51 lat (13; 17,10%). Wszystkie osoby miały ukończone studia wyższe z zakresu 
wychowania przedszkolnego, część osób w połączeniu z edukacją wczesnoszkol-
ną. Badani nauczyciele stanowili grupę o zróżnicowanym stażu pracy. Najczęściej 
wynosił on powyżej 26 lat (21; 27,63%), nieco rzadziej 6–10 lat (18; 23,68%), następ-
nie, do 5 lat (13; 17,11%), kolejno, od 11 do 15 lat (10; 13,16%), między 16 a 20 lat 
(9; 11; 84%), najrzadziej między 21 a 25 lat (5; 6,58%). Wśród 76 nauczycieli nieco 
ponad połowa nie pracowała w przedszkolu z dzieckiem z niepełnosprawnością 
(42; 55,26%), lecz dość znaczna część z takim dzieckiem bądź dziećmi pracowała 
(34; 44,74%). W zakresie posiadania przygotowania do pracy z dzieckiem z niepeł-
nosprawnością okazało się, że większość nauczycieli nie miała żadnego przygoto-
wania w tym zakresie (54; 71,05%), deklarowały je 22 osoby (28,95%). 

Ze względu na ograniczone ramy opracowania przedstawione zostaną tylko 
wybrane fragmenty uzyskanego w toku badań materiału empirycznego.

Edukacja inkluzyjna w perspektywie nauczycieli przedszkoli 
ogólnodostępnych – wyniki badań własnych

W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że nauczyciele przedszkoli ogól-
nodostępnych wystawili (ogólną) ocenę poparcia idei edukacji włączającej uczniów 
z niepełnosprawnością na poziomie nieco poniżej stopnia średniego, tj. M = 2,96 
(SD = 0,90). Zdecydowanie najwięcej nauczycieli wyraziło swoje poparcie dla tej idei 
w stopniu średnim (36 osób), a najmniej (tylko 2 osoby) poparło ją całkowicie. 

Nauczyciele przedszkoli ogólnodostępnych byli również pytani o poparcie 
idei edukacji włączającej w przedszkolu w odniesieniu do dzieci/uczniów z róż-
nymi rodzajami niepełnosprawności, którym może być przyznane kształcenie 
specjalne. W tym zakresie najwyższe poparcie wyrazili nauczyciele odnośnie do 
wspólnej edukacji dzieci pełnosprawnych z dziećmi/uczniami z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu lekkim M = 3,09 (SD = 1,22) i (niemal takie samo) 
z dziećmi słabosłyszącymi M = 3,08 (SD = 1,07) (wykres 1). Niewiele mniejsze 
poparcie dotyczyło dzieci/uczniów słabowidzących M = 2,99 (SD = 1,10), a na-
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stępnie dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera M = 2,93 (SD = 1,16) oraz dzieci 
z niepełnosprawnością ruchową M = 2,68 (SD = 1,06). Niższe poparcie nauczy-
ciele wyrazili dla edukacji włączającej w przedszkolu dzieci z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym M = 2,22 (SD = 1,18) 
i (w niemal identycznym stopniu) dla edukacji włączającej dzieci/uczniów nie-
słyszących M = 2,21 (SD = 1,24). Jeszcze niższe poparcie dotyczyło dzieci niewi-
domych M = 1,99 (SD = 1,09), a najniższe odnosiło się do dzieci/uczniów z nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi M = 1,95 (SD = 1,03).

Wykres 1. Poparcie edukacji inkluzyjnej uczniów z określonymi rodzajami niepełno-
sprawności (uprawnionych do kształcenia specjalnego) w przedszkolu w grupie nauczy-
cieli przedszkoli ogólnodostępnych

Źródło: opracowanie własne.

Nauczyciele przedszkoli ogólnodostępnych byli pytani także o ocenę swojego 
przygotowania w obszarach związanych z kształceniem dziecka/ucznia z nie-
pełnosprawnością. Okazało się, że w najmniejszym stopniu (M = 2,34; SD = 0,93) 
czuli się przygotowani do udziału w przeprowadzaniu wielospecjalistycznej 
oceny poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia z niepełnosprawnością mające-
go orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wykres 2). Nieco wyżej (lecz 
poniżej stopnia średniego) ocenili swoje (ogólne) poczucie przygotowania do 
pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością (M = 2,58; SD = 0,93) i poczucie przy-
gotowania do udziału w opracowywaniu IPET-u dla dziecka/ucznia z niepełno-
sprawnością mającego orzeczenie (M = 2,66; SD = 1,08). 

W badaniach sprawdzono również, czy ogólna ocena poparcia idei eduka-
cji włączającej uczniów z niepełnosprawnością, wystawiona przez nauczycie-
li przedszkoli ogólnodostępnych, zależy od wybranych czynników (takich jak: 
wiek, staż pracy, praca z dzieckiem z niepełnosprawnością w przedszkolu) oraz 
od czynników związanych z przygotowaniem do wypełniania określonych za-
dań związanych z kształceniem dzieci z niepełnosprawnością (tj. poczuciem 
przygotowania do pracy z takim dzieckiem/uczniem, poczuciem przygotowania 
do udziału w przeprowadzaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjo-
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nowania ucznia z niepełnosprawnością mającego orzeczenie, poczuciem przy-
gotowania do udziału w tworzeniu IPET-u dla takiego ucznia, a także posiada-
niem formalnego przygotowania do pracy z dzieckiem z niepełną sprawnością). 
Analiza istotności zależności w tym zakresie, oparta na obliczeniu współczyn-
nika korelacji r-Pearsona, wykazała występowanie korelacji dodatniej (istotnej 
dwustronnie na poziomie p < 0,01) między ogólną oceną akceptacji idei eduka-
cji włączającej a pięcioma spośród wytypowanych czynników: posiadaniem for-
malnego przygotowania do pracy z dzieckiem/uczniem z niepełnosprawnością 
(r = 0,320; p < 0,01), pracą z uczniem niepełnosprawnym w placówce/przedszkolu 
(r = 0,306; p < 0,01) oraz poczuciem przygotowania do pracy z uczniem z niepełną 
sprawnością (r = 0,506; p < 0,01), poczuciem przygotowania do udziału w przepro-
wadzaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia z niepełno-
sprawnością mającego orzeczenie (r = 0,477; p < 0,01), a także poczuciem przygoto-
wania do udziału w opracowywaniu IPET-u dla takiego ucznia (r = 0,412; p < 0,01). 

Wykres 2. Poczucie przygotowania nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych do wypełnia-
nia określonych zadań związanych z kształceniem dziecka/ucznia z niepełnosprawnością

Źródło: opracowanie własne. 
 
Nauczyciele przedszkoli ogólnodostępnych byli również pytani o to, czy i ja-

kie dostrzegają przeszkody w realizacji idei edukacji włączającej uczniów z nie-
pełnosprawnością w przedszkolu. Analiza uzyskanych danych w tym zakre-
sie wykazała, że niemal wszyscy nauczyciele takie przeszkody dostrzegali (73; 
96,05%), a jedynie trzy osoby ich nie widziały (3,95%).

W grupie 73 nauczycieli, którzy dostrzegali różne przeszkody we wdrażaniu 
wspólnego kształcenia dzieci/uczniów z niepełnosprawnością z uczniami peł-
nosprawnymi w przedszkolu, najczęściej wskazywanym obszarem problemów 
były te, które wiązały się ze specjalistami (wykres 3), wspomniało o nich 39 osób 
(52,05%). (W obrębie tej grupy problemów zwracano uwagę na brak nauczycieli 
wspomagających – 14 osób, brak odpowiednich, różnych specjalistów w przed-
szkolu – 13 osób, brak na stałe nauczyciela wspomagającego w grupie przed-
szkolnej, w której jest dziecko z niepełnosprawnością, tj. jego obecność jedynie 
przez część dnia i tym samym konieczność radzenia sobie samemu przez nauczy-
ciela przedszkolnego przez dużą część dnia – 10 osób, brak specjalistów do pracy 
z dziećmi niewidomymi i niesłyszącymi – 1 osoba oraz obecność psychologa tyl-
ko raz w tygodniu – 1 osoba). Kolejno (na drugim miejscu pod względem często-
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ści zgłaszanych problemów) jako przeszkodę podawano zbyt dużą liczbę dzieci 
w grupach przedszkolnych – 37 osób (50,68%). Również duża część nauczycieli 
sygnalizowała różnego rodzaju trudności związane z warunkami lokalowymi 
(36; 49,32%). Ta grupa przeszkód uplasowała się na trzecim miejscu. (W tym 
obszarze problemów nauczyciele przedszkoli ogólnodostępnych zwracali uwagę 
na fakt, że budynki przedszkolne często są nieprzystosowane architektonicznie 
dla dzieci z niepełnosprawnością – 32 osoby, znacznie rzadziej sygnalizowano 
brak odpowiednich pomieszczeń do prowadzenia określonych rodzajów terapii 
– 2 osoby oraz brak pomieszczeń do prowadzenia pracy indywidualnej z dziec-
kiem/uczniem z niepełnosprawnością – również 2 osoby). W dalszej kolejności 
wiele osób podawało przeszkody, które wiązały się z samymi nauczycielami wy-
chowania przedszkolnego (29; 39,73%). (Wspominano o braku wiedzy ze strony 
nauczycieli związanym z brakiem odpowiedniego wykształcenia przydatnego do 
pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością – 21 osób, zwracano też uwagę na fakt, 
że w grupie jest tylko jeden nauczyciel – 8 osób). Mniej liczna grupa osób jako 
przeszkodę w realizacji edukacji włączającej w przedszkolu widziała problemy 
związane z zapleczem dydaktycznym (17; 26,03%). (Sygnalizowano brak odpo-
wiedniego wyposażenia sal przedszkolnych w pomoce dydaktyczne – 15 osób, 
natomiast 2 osoby zwróciły uwagę na brak pomocy, szczególnie dla dzieci nie-
widomych i słabowidzących). Kolejna, wyraźnie rzadziej wymieniana grupa 
przeszkód, wiązała się z działalnością poradni psychologiczno-pedagogicznych 
(5 osób; 6,85%). (Wskazywano, że orzeczenia wystawiane przez poradnie są czę-
sto pisane zbyt lakonicznie/schematycznie i niewiele z nich wynika – 2 osoby, 
wspomniano, że „diagnostyka w poradni psychologiczno-pedagogicznej często 
jest słaba, nieadekwatna do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością” – 1 osoba, 
sygnalizowano, że „czasem diagnoza dziecka jest odwlekana przez pracowni-
ków poradni, którzy uważają, że nie ma takiej potrzeby, a dopiero po 2–3 latach 
diagnozuje się u dziecka autyzm lub inne zaburzenie” – 1 osoba, zwracano też 
uwagę na „brak współpracy z poradniami” – 1 osoba). Jeszcze rzadziej sygna-
lizowaną grupą przeszkód były trudności związane z dziećmi pełnosprawnymi 
w przedszkolu (4 osoby; 5,48%). (Zwracano uwagę na brak akceptacji/izolowa-
nie dzieci z niepełnosprawnością przez pełnosprawnych rówieśników – 3 oso-
by oraz „naśladowanie przez dzieci pełnosprawne nieprawidłowych zachowań 
ucznia z niepełnosprawnością” – 1 osoba). Również 4 osoby (5,48%) wskazały 
na przeszkodę wiążącą się z brakiem wystarczających funduszy przeznaczonych 
na realizację idei edukacji inkluzyjnej. Rzadziej, 3 osoby (4,11%) jako przeszko-
dę podały problemy związane z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością. (Mó-
wiono o trudnej współpracy między nauczycielem a tymi rodzicami – 1 osoba, 
przerzucaniu odpowiedzialności za pracę z dzieckiem z niepełnosprawnością na 
nauczyciela wychowania przedszkolnego – 1 osoba oraz o roszczeniowej posta-
wie tych rodziców – 1 osoba). Kolejna grupa problemów, zgłaszanych również 
przez 3 osoby, tj. 4,11%, wiązała się z organizacją specjalistycznego/szkolenio-
wego wsparcia nauczycieli. (Sygnalizowano „brak szkoleń dla nauczycieli na 
temat edukacji włączającej” – 1 osoba, „zbyt mało szkoleń dotyczących pracy 
z dzieckiem z niepełnosprawnością” – 1 osoba oraz że „dostępne szkolenia obej-
mują zbyt ograniczony wachlarz niepełnosprawności” 1 osoba). Podobnie 3 oso-
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by (4,11%) zgłaszały problemy związane z diagnozowaniem niepełnosprawności 
dziecka (bardzo wydłużony okres diagnozowania). Dla 2 osób (2,74%) przeszko-
dą w realizacji idei edukacji włączającej w przedszkolu był brak czasu na indywi-
dualną pracę z uczniem z niepełnosprawnością. Siedem osób (9,59%) zasygnali-
zowało (pojedynczo zgłaszane) inne problemy: jedna z nich twierdziła, że „uczeń 
z niepełnosprawnością często rozprasza inne dzieci swoim zachowaniem”, inna 
zwracała uwagę na „brak tolerancji ze strony rodziców dzieci pełnosprawnych 
dla dziecka z niepełnosprawnością”, kolejne wspomniały o braku asystentów 
dla dzieci z niepełnosprawnością w przedszkolu, braku specjalistycznych zajęć 
dla dzieci niepełnosprawnych, braku chęci poznawania problematyki niepełno-
sprawności przez część nauczycieli przedszkolnych, a także o braku środków 
finansowych u nauczycieli przedszkolnych pozwalających na udział w specjali-
stycznych szkoleniach i kursach, natomiast jeszcze inna osoba jako przeszkodę 
wymieniła nadmierne obciążenie nauczycieli przedszkola odpowiedzialnością 
za pracę z dzieckiem z niepełnosprawnością – jej jakość i efekty.

Wykres 3. Przeszkody dostrzegane przez nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych 
w realizacji idei edukacji włączającej uczniów z niepełnosprawnością w przedszkolu (we-
dług częstości ich podawania) (N = 73) 

Źródło: opracowanie własne.
 

Wielu nauczycieli wychowania przedszkolnego z placówek ogólnodostęp-
nych na pytanie, czy dostrzegają zalety edukacji włączającej uczniów z niepeł-
nosprawnością, nie udzieliło żadnej odpowiedzi (36; 47,37%), a 26 nauczycieli 
(34,21%) stwierdziło, że ich nie dostrzega, jednak 14 nauczycieli (18,42%) do-
strzegało korzyści takiej edukacji.
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W grupie 14 nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych, którzy widzieli 
zalety edukacji inkluzyjnej, najczęściej uważano, że sprzyja ona integrowaniu 
środowiska dzieci/uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych (9 osób), 
rzadziej, że uczy tolerancji (2 osoby). W pojedynczych przypadkach (łącznie 
3 osoby) uważano, że taka edukacja „stwarza szanse na lepszy rozwój dzieciom 
z niepełnosprawnością” lub że „dziecko od małego uczy się pomagania innym 
– potrzebującym”, że wspólne kształcenie „daje możliwość przekazania dzie-
ciom już od przedszkola, że człowiek niepełnosprawny jest tak samo ważny jak 
człowiek pełnosprawny”. Należy zaznaczyć, że praktycznie wszystkie osoby, 
które podały zalety edukacji włączającej, jednocześnie zastrzegały, że niezbęd-
nym warunkiem, by korzyści tej edukacji mogły się ujawnić, jest zmniejszenie 
liczebności grup przedszkolnych i obecność nauczyciela wspomagającego 
w grupie, w której jest dziecko z niepełnosprawnością. 

Podsumowanie i wnioski końcowe

Przedstawione wyniki dociekań badawczych, odnoszące się do analizowane-
go niewielkiego fragmentu rzeczywistości edukacyjnej, wykazały stosunkowo 
niskie poparcie idei edukacji włączającej uczniów z niepełnosprawnością przez 
nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych, zarówno w wymiarze ogólnym, 
jak i w odniesieniu do poszczególnych rodzajów niepełnosprawności na etapie 
przedszkola, co może świadczyć o ich niechęci do tej idei. Takie wyniki kore-
spondują z doniesieniami z badań Al-Khamisy (2013) nad edukacją włączającą 
w kontekście dialogu. Autorka ta wykazała, że nauczyciele przedszkoli ogólno-
dostępnych (którzy stanowili jedną z trzech grup przez nią badanych) w zdecy-
dowanej większości nie popierają edukacji uczniów z niepełnosprawnością w pla-
cówkach ogólnodostępnych. Ponadto z badań własnych wynika, że nauczyciele 
przedszkoli ogólnodostępnych w stosunkowo największym stopniu popierają 
włączanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia, nato-
miast w najmniejszym przychylają się do edukacji włączającej uczniów z niepeł-
nosprawnościami sprzężonymi i uczniów niewidomych. Jeśli można spodziewać 
się, że uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną z powodu złożoności swoich 
potrzeb stanowią zawsze szczególnie trudne wyzwanie dla nauczyciela, co może 
powodować niechęć do pracy z nimi, to zastanawia tak wyraźna nieprzychyl-
ność w stosunku do uczniów niewidomych. Możliwe, że jest ona spowodowana 
koniecznością stosowania w edukacji tych uczniów odmiennych niż na ogół tech-
nik (tj. technik bezwzrokowych). W interpretacji tych wyników warto odnieść 
się również do wyników badań Al-Khamisy (tamże), w których autorka stwier-
dziła, że wśród nauczycieli przedszkolnych tylko bardzo nikły procent uważa, 
że ma wiedzę na temat uczniów z uszkodzeniem wzroku, w tym niewidomych. 
Zaprezentowane badania ujawniły także poważne niedostatki odczuwane przez 
nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych w zakresie (ogólnego) przygotowania 
do pracy z uczniem z niepełnosprawnością, przygotowania do przeprowadzania 
wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością (ma-
jącego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz do udziału w opra-
cowywaniu dla niego IPET-u. Takie wyniki badań wyraźnie świadczą o braku 
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poczucia kompetencji niezbędnych do wypełniania zadań związanych z kształ-
ceniem ucznia z niepełnosprawnością, a tym samym o niemożności udzielania 
właściwego wsparcia takiemu uczniowi. Uzyskane rezultaty przeprowadzonych 
dociekań w tym zakresie również znajdują odzwierciedlenie w wynikach badań 
Al-Khamisy (tamże). Autorka ustaliła, że wśród badanych przez nią grup nauczy-
ciele przedszkoli ogólnodostępnych (obok nauczycieli przedmiotowych) czują się 
najmniej przygotowani do udzielania wsparcia dziecku z niepełnosprawnością, 
w szczególności w zakresie opracowywania IPET-u. Odnośnie do przedstawio-
nych wyników własnych badań dotyczących poszukiwania czynników warun-
kujących postawy nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych wobec idei eduka-
cji włączającej, oczywista wydaje się być wykazana dodatnia zależność między 
ogólną oceną poparcia idei edukacji włączającej uczniów z niepełnosprawnością 
a poczuciem przygotowania do wypełniania określonych zadań związanych z ich 
kształceniem. Podobnie Al-Khamisy (tamże) stwierdziła, że jedną z podstawo-
wych przyczyn wykazanego przez nią wyraźnego oporu nauczycieli przedszkoli 
ogólnodostępnych wobec edukacji włączającej jest brak odpowiedniego przygoto-
wania do podejmowania zadań związanych z pracą z uczniem z niepełnospraw-
nością. Wykazana natomiast w badaniach własnych dodatnia zależność między 
poparciem idei włączania w edukacji a pracą z uczniem z niepełnosprawnością 
w placówce/przedszkolu znajduje potwierdzenie w wynikach badań Karoliny 
Mudło-Głagolskieiej i Marty Lewandowskiej (2018). Autorki te stwierdziły, iż po-
siadanie doświadczenia w pracy z uczniami z niepełną sprawnością służy kształ-
towaniu pozytywnych postaw nauczycieli wobec edukacji włączającej. Stwier-
dzone w rezultacie własnych dociekań dostrzeganie przez badanych nauczycieli 
przeszkód w realizacji idei edukacji włączającej na etapie przedszkola, które wią-
zały się przede wszystkim z odczuwaniem braku wsparcia ze strony specjalistów, 
w szczególności udzielanego bezpośrednio przez specjalistę przygotowanego 
z zakresu pedagogiki specjalnej, koresponduje (ponownie) z wynikami badań 
przeprowadzonych z udziałem różnych grup nauczycieli (w tym z przedszkoli 
ogólnodostępnych) przez Al-Khamisy (2013). Również wykazane w badaniach 
własnych bardzo częste wskazywanie przeszkód związanych ze zbyt dużą liczeb-
nością grup przedszkolnych znajduje swoje odbicie w literaturze (por. Jackowiak, 
2011), podobnie jak zgłaszany przez liczną grupę nauczycieli przedszkoli ogólno-
dostępnych brak odpowiednich warunków lokalowych – związany w szczegól-
ności z istnieniem barier architektonicznych (por. Braun, Niedźwiedzka, 2016). 

Z przeprowadzonych badań wynika ponadto, że tylko niewielu nauczycie-
li przedszkoli ogólnodostępnych dostrzega (oprócz przeszkód) również zalety 
edukacji włączającej – przy czym na ogół łączy je z koniecznością spełnienia 
określonych warunków. 

Zaprezentowane w artykule rezultaty dociekań badawczych świadczą o tym, że 
mimo trwającego od roku 2011 procesu wdrażania idei edukacji włączającej w na-
szym kraju (m.in. w przedszkolach), ciągle jeszcze napotyka on na wiele utrud-
nień. Wskazują jednocześnie na potrzebę zapewnienia nauczycielom przedszkoli 
ogólnodostępnych możliwości uzyskania efektywnego, specjalistycznego wspar-
cia oraz podniesienia ich własnych kompetencji, niezbędnych w pracy z uczniem 
z niepełnosprawnością. Tym samym wskazują na konieczność odpowiedniego 
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przygotowania przyszłych nauczycieli tych placówek do wyzwań, jakie wynikają 
z idei edukacji inkluzyjnej, już w trakcie studiów wyższych. W tym zakresie wyda-
je się, że powinny nastąpić zmiany w standardach kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela, uwzględniające fakt coraz częstszej obec-
ności uczniów z niepełnosprawnością w placówkach ogólnodostępnych, przez 
wprowadzenie, jako obowiązkowego, przygotowania w zakresie pedagogiki spe-
cjalnej, tj. inaczej niż dotychczas, gdzie było ono prowadzone w ramach modułu 
fakultatywnego (por. Dz.U. 2012 poz. 131). (Potrzebę zmian w podejściu do wspo-
mnianego modułu sygnalizowała już Iwona Chrzanowska, 2015a). Możliwe, że 
takie rozwiązanie przyczyniłoby się do poprawy sytuacji głównych podmiotów 
edukacji włączającej – tj. zarówno uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi (SPE), w tym z niepełnosprawnością, jak i nauczycieli.
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INCLUSIVE EDUCATION AS SEEN BY MAINSTREAM PRESCHOOL 
TEACHERS

Abstract

Despite the fact that the process of inclusive education implementation has been tak-
ing place in Poland for a few years now, it still encounters a lot of obstacles relating to, 
among other things, the readiness of mainstream settings, including teachers, for inclu-
sion. For this process to be successful, teachers’ attitudes to the idea of inclusive education 
are also important.

The primary purpose of the study was to explore the opinions of mainstream pre-
school teachers on selected aspects of inclusive education for students with disabilities. 
The study covered 76 preschool teachers. A diagnostic survey was used in the study. 
The findings showed that mainstream preschool teachers (generally) supported the idea 
of inclusive education for students with disabilities to a small extent only (i.e., a little 
bit below the average). This opinion correlated positively with a sense of readiness for 
specific tasks relating to the education of students with disabilities and providing it in an 
educational setting as well as with having formal teacher education in this area. The study 
also showed that mainstream preschool teachers were relatively most favorably inclined 
(however, only around the average) toward inclusive preschool education for students 
with mild intellectual disabilities, and least favorably – for students with multiple dis-
abilities and blind students. The findings confirmed the reports found in the literature 
regarding significant gaps in preparation for tasks relating to the education of students 
with disabilities felt by mainstream preschool teachers. They also confirmed the fact that 
the vast majority of teachers saw many obstacles to the implementation of inclusive edu-
cation in preschool, in particular relating to: specialists (mainly lack of specialists), too 
large preschool groups, and school space (mainly architectural barriers). Moreover, the 
findings showed that only a small number of teachers saw advantages of inclusive educa-
tion – subject to specific conditions, though.

The study findings suggest that it is necessary to provide more effective, specialist 
support for mainstream preschool teachers in their work with students/children with dis-
abilities and to introduce changes in preschool teacher training at the college level. 
Keywords: inclusive education, mainstream preschool teacher, sense of readiness, obsta-
cles to implementing inclusive education, advantages of inclusive education 


