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Edukacja dla wszystkich. Pytania o integrację osób
niepełnosprawnych 

Wprowadzenie

Zasada edukacji dla wszystkich w warstwie treściowej nie wyróżnia
w zasadzie nikogo. „Wszyscy” to „nikt szczególny”, nikt w jakiś sposób cha−
rakterystyczny. Implicite wskazuje jednak istnienie określonych grup, które
mają utrudniony lub niemożliwy dostęp do oświaty. Z jednej strony eduka−
cja dla wszystkich przyjmuje wydźwięk postulatu dążenia do stanu, w któ−
rym każdy może zdobywać wykształcenie. Jest ono traktowane jako przed−
miotowe prawo każdej jednostki. Uzasadnienie konieczności realizacji tego
prawa odwołuje się do powszechności, uniwersalności i niezbywalności
praw człowieka. Wykształcenie w tej perspektywie widziane jest przede
wszystkim jako istotny czynnik w stwarzaniu każdemu człowiekowi warun−
ków godnego życia. 

Z drugiej strony edukacja dla wszystkich może być rozumiana nie w ka−
tegoriach uniwersalności, powszechności, ale wspólności i zbiorczości
– oświaty dla wszystkich. Ten punkt widzienia znajduje swój wyraz w nawo−
ływaniu do tworzenia dostępnych i otwartych na wszelką inność instytucji
oświatowych, jako miejsc spotkań oraz przestrzeni współbycia i współpracy
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ludzi o różnych charakterystykach; jako miejsc integracji i przeciwdziałania
marginalizowaniu niektórych grup społecznych. Tu edukacja dla wszystkich
czerpie swoje uzasadnienie z potrzeb aktywizowania ludzi, budowania wa−
runków dla wzrostu solidarności i współpracy oraz zapewniania autentycz−
nego uczestnictwa jednostek w życiu społecznym. Może znajdować swoje
umotywowanie także w odwołaniu do sprawiedliwości społecznej i koniecz−
ności przeciwdziałania marginalizowaniu i dyskryminowaniu niektórych
grup społecznych. Zapewnienie wszystkim ludziom możliwości nauki trak−
towane jest jako wyrównywanie szans członków społeczeństwa do zdobycia
kwalifikacji niezbędnych do zajęcia takich pozycji społecznych, z którymi
wiąże się szeroki dostęp do pożądanych społecznie zasobów. 

Pojawia się zatem pytanie o to, w jakim stopniu koncepcja edukacji dla
wszystkich dotyczy osób niepełnosprawnych i w jakiej relacji pozostaje
z ideą integracji? Oraz czy i w jaki sposób wynikające z niej zadania formal−
noinstytucjonalne mogą być przydatne w działaniach na rzecz społecznej in−
tegracji osób niepełnosprawnych? 

Edukacja dla wszystkich i idee integracji w międzynarodowych 
dokumentach

Prawo każdego człowieka do oświaty na przynajmniej podstawowym po−
ziomie zagwarantowane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 1948 r.
zakłada powszechność i uniwersalność przynależną wszystkim zapisanym
w dokumencie prawom. Jego podstawa prawno−normatywna tkwi w godno−
ści człowieka (jego człowieczeństwie, naturze ludzkiej) i zarazem służy
ochronie godnego życia1. Odmówienie komukolwiek prawa do nauki było−
by więc przejawem dyskryminacji.

Samo nadanie prawa w kolejnym dokumencie międzynarodowym – Kon−
wencji o Prawach Dziecka w 1989 r. – zostaje uznane za niewystraczające.
Nie przewiduje bowiem narzędzi i sposobów gwarantujących jego realiza−
cję. Osoby niepełnosprawne mogą być przykładem tych, które ze względu
na szczególne potrzeby, mimo posiadania prawa do nauki, są zagrożone wy−
łączeniem z uczestniczenia w oświacie, o ile nie zostaną podjęte dodatkowe
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kroki zabezpieczające realizacje prawa. W dokumencie, prawo człowieka
do nauki zostaje uzupełnione zasadą równych szans w dostępie do oświaty.
(Art. 28 pkt 1.). Oznacza to konieczność przyjęcia takich rozwiązań oświa−
towych, aby osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogły „skutecz−
nie pobierać naukę”2.

Zasada równych szans uzyskuje rozwinięcie w dokumencie sporządzo−
nym w Jomtien w 1990 r. przez Zgromadzenie ONZ – Deklaracji o Eduka−
cji dla Wszystkich3. Osią ustaleń jest uzasadnienie konieczności zapewnienia
edukacji dla wszystkich oraz przyjęcie zasad jej realizacji. Wyeksponowa−
na jest rola nauki w życiu każdego człowkieka. Edukacja widziana jest jako
zasób pozwalający jednostkom godnie żyć i pracować oraz rozwinąć się
w granicach własnych potencjałów, a także jako fundament dla odpowie−
dzialnych i świadomych wyborów jednostki oraz jej pełnego uczestnictwa
w życiu społecznym. Przyjmując, że korzyści edukacji są uniwersalne dla
wszystkich rodzajów społeczeństw, Deklaracja przewiduje zapewnienie
wszystkim równych szans w dostępie do oświaty. W myśl zapisów doku−
mentu wyrównywanie szans wymaga zapewnienia „równego dostępu
do edukacji” dla każdego bez względu na płeć, pochodzenie, wyznanie, na−
rodowość i również niepełnosprawność oraz „sprawiedliwej edukacji” rozu−
mianej jako tworzenie dla każdego szans osiągnięcia wystarczającego pozio−
mu kształcenia. W efekcie zapisów dokumentu otwiera się szerokie pole
możliwości organizowania działalności oświatowej, niekoniecznie zorien−
twanej na kształcenie integracyjne. Główny nacisk położony jest bowiem
na roli edukacji w zdobywaniu niezbędnych w życiu kwalifikacji i predyspo−
zycji, mniejszy zaś na promocję integracji społecznej i uczestnictwo w życiu
społecznym. 

Zdecydowany zwrot myśli o edukacji dla wszystkich na tor kształcenia
integracyjnego (edukacji włączającej – choć w języku polskim to nie to sa−
mo) zarysowuje się w kolejnych dokumentach w latach 1993 i 1994. Opra−
cowane przez ONZ Zasady Wyrównywania Szans Osób z Niepełnosprawno−
ścią4 odwołują się do idei pełnego uczestnictwa osób niepełnospawnych
w życiu społecznym. Wyrównywanie szans rozumiane jest tu jako proces,
w którym różne systemy i instytucje istniejące w społeczeństwie i środowi−
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sku – w tym szkoły – stają się dostępne dla wszystkich. Dopiero w obrębie
masowych i ogólnodostępnych instytucji i systemów można mówić o inte−
gracji osób o różnych potrzebach i możliwościach. Ów dostęp wiąże się z ta−
ką organizacją nauki w szkołach (w tym masowych), aby dzieci i młodzież
z niepełnospawnościami mogły uczyć się wraz z pełnosprawnymi uczniami.
Szkolnictwo specjalne w powyższym dokumencie widziane jest jako kom−
plementarna i w miarę możliwości przejściowa forma nauczania ku kształ−
ceniu wszystkich w instytucjach masowych. W dokumencie tym edukacja
dla wszystkich coraz bardziej zaczyna być widziana jako szkoła dla wszyst−
kich, która zdolna jest w taki sposób zoranizować proces nauki, że w jej ob−
rębie mogą uczyć się uczniowie o różnych potrzebach edukacyjnych. Szko−
ła staje się miejscem spotkania różnorodności. Miejscem współbycia
i współpracy. Spojrzenie na edukację dla wszystkich z tej perspektywy po−
zwala wyeksponować nowe cele podejmowanych działań. Są nimi aktywiza−
cja i mobilizacja wszystkich ludzi pełnosprawnych i niepełnosprawnych
do uczestnictwa w życiu społecznym. 

Kontynuacja tak prowadzonych rozważań nad edukacją dla wszystkich
i inegracją uczniów niepełnosprawnch przebiega w deklaracji z Salamanki
z 1994 r.5 Dostęp do szkół jest tu rozumiany nie jako sama tylko możliwość
pobierania nauki w różnego rodzaju szkołach, ale jako sposób jej pobierania,
a mianowicie wspólna nauka uczniów pełno− i niepełnosprawnych. Taka for−
ma nauki widziana jest z jednej strony jako najskuteczniejszy sposób zwal−
czania dyskryminacji i budowania otwartego społeczeństwa, z drugiej zaś ja−
ko warunek realizacji postulatu równego dostępu do instytucji oświatowych.
Bez spełnienia tego warunku – w myśl zapisów dokumentu – nie można mó−
wić o równych szansach edukacyjnych, które decydują o sukcesach lub po−
rażkach wprowadzania edukacji dla wszystkich. W ten sposób zostaje sfor−
mułowana zależność powodzenia realizacji zadania edukacji dla wszystkich
od zapewnienia równych szans, a zatem od stworzenia wszystkim możliwo−
ści nauki we wspólnych instytucjach oświatowych przy zachowanej formu−
le autentycznego uczestnictwa wszystkich jednostek w życiu szkolnym. Za−
sada edukacj dla wszystkich przyjęta jako priorytetowa strategia polityki

114

4 Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych ONZ, 1993

http://www.ue.ffm.pl/g11_2.php.
5 Deklaracja z Salamanki UNESCO. Wytyczne dla działań w zakresie Specjalnych Po−

trzeb Edukacyjnych, MEN, Warszawa 1994.



oświatowej jest tu rozumiana najszerzej jako prawo przedmiotowe każdej
jednostki, jako sposób awansu społecznego, rozwoju swoich potencjałów
oraz jako warunku uczestnictwa w życiu społecznym. 

W powyższych dokumentach wyraźnie widać dokonującą się zmianę in−
terpretacji koncepcji edukacji dla wszyskich. O ile w Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka jej charakter raczej zamyka się w formule zagwarantowania
prawa do nauki każdemu człowiekowi, o tyle w kolejnych dokumentach
przy wyeksponowaniu znaczenia edukacji dla jakości życia człowieka w spo−
łeczeństwie, uwaga ich autorów kieruje się ku narzędziom gwarantującym re−
alizację zadania. Uzupełnianie prawa do nauki zasadą równych szans w orga−
nizowaniu oświaty (równy dostęp dla wszyskich do ogólnych masowych
instytucji i systemów publicznych oraz sprawiedliwa edukajca) prowadzi ku
koncepcji integracji w nauczaniu (w odniesieniu do wszelkich różnorodności)
jako podstawy i warunku realizacji zasady edukacji dla wszystkich. 

Tu wyłania się pytanie o charakter samej integracji. Jak może być ona in−
terpretowana i jakie konsekwencje teoretyczne i praktyczne niosą przyjęte
interpretacje? Czy formalno−prawne ustalenia integracji przyniosą realizację
zadsady edukacji dla wszystykih i czy w efekcie tego nastąpi rzeczywista in−
tegracja społeczna osób niepełnospawnych? Czy sama organizacja szkolnic−
twa na zasadach integracji w szkolnictwie implikuje równość szans? Czy
udostępnienie oświaty w perspektywie administracyjnoformalnej stworzy at−
mosferę współpracy, solidarności i akceptacji?

Integracja jako zjawisko wielokontekstowe

Integracja znajduje swoje rozwinięcie w filozofii, psychologii, socjologii,
polityce czy pedagogice i pedagogice rewalidacyjnej. Można mówić o integra−
cji jako celu i metodzie, jako stanie i procesie, jako zjawisku dotyczącym jed−
nostki lub zjawisku dotyczącym społeczności, jako całości niepodzielnej lub
dającej się rozgraniczać i wydzielać, jako kategorii opisowej lub normatywnej,
jako zjawisku bezwarunkowym lub uwarunkowanym6. Mówi się o niej także
jako o sposobie współbycia z innymi ludźmi, uznaniu bycia innego obok nas. 
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Idea integracji wyrasta z pewnego podłoża ideologicznego związanego
z przemianami o charakterze politycznym społecznym i gospodarczymi.
Ruch na rzecz integracji ma charakter ruchu emancypacyjnego. Nie chodzi
wszak tylko o prawo dla prawa, ale o coś, co Isaiah Berlin nazywa poszuki−
waniem statusu – i związanym z nim unikaniem bycia ignorowanym, bycia
traktowanym protekcjonalnie, pogardzanym lub lekceważonym7. Walka
z tym poniżaniem, walka o równość praw to jednocześnie domaganie się
zrozumienia i uznania od tych, do których jednostka czuje się moralnie, hi−
storycznie czy ekonomicznie przynależna. Zatem kiedy jednostka domaga
się wyzwolenia ze stanu zależności domaga się w rzeczywistości zmiany po−
staw wobec niej tych, którzy współokreślają jej obraz siebie. 

Koncentracja uwagi jedynie na kwestiach prawnoadministracyjnych
i szkolno−dydaktycznych nie wyczerpuje więc złożoności zagadnienia.
Oprócz ram formalnoadministracyjnych (ramy na poziomie organizacji)
ogromne znaczenie dla przebiegu i realizacji integracji ma podłoże między−
ludzkie – budowane w interakcjach między włączonymi w dane zjawisko
jednostkami lub grupami.

Tę wielopłaszczyznowość zjawiska integracji oddaje zaproponowany
przez U. Reisera model, w którym integracja jako proces przebiega na czte−
rech poziomach: wewnątrzpsychicznym, interakcyjnym, instytucjonalnym
i społecznym8. W powyższym podziale integracja na poziomie społecznym
obejmuje pojęciowość związaną z niepełnosprawnością, normalnością, war−
tościami i normami oraz z ich wpływem na procesy społecznych przemian.
Obszar rozwiązań prawnoadministracyjnych odpowiada poziomowi instytu−
cjonalnemu. Poziom interpersonalny informuje o jakości interakcji między
niepełnosprawnym a pełnosprawnym. Poziom wewnątrzpsychiczny związa−
ny jest ze stopniem rzeczywistej akceptacji osób niepełnosprawnych i goto−
wości do podejmowania działań na ich rzecz. 

W rozważaniach nad integracją społeczną jako oczekiwanym rezultatem
wprowadzenia edukcji dla wszystkich i integracją szkolną jako drogą osią−
gnięcia edukacji dla wszystkich należy brać pod uwagę cztery poziomy wy−
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szczególnione przez U. Reisera. Bez zmian na wszystkich poziomach proce−
su integracji trudno jest mówić o osiągnięciu zakładanego efektu edukacji
dla wszystkich, jakim miałoby być pełne uczestnictwo w życiu danej zbioro−
wości i korzystanie z jej dorobku. Rozwiązania instytucjonalnoprawne nie
wprowadzą bowiem automatycznie uczestnictwa osób niepełnosrawnych
w życiu społecznym czy to szkoły czy też społeczności, o ile nie dokona się
zarazem odpowiednia zmiana w postrzeganiu osób niepełnosprawnych ich
roli i praw na poziomie społecznych postaw i międzyludzkich interakcji. Za−
sada edukacji dla wszystkich w sensie tworzenia warunków do spotykania
Innego, zaakceptowania Innego obok nas i współpracy z Innym, ale również
do nabywania kwalifikacji społecznych i zawodowych jest ważnym krokiem
w kierunku budowania przestrzeni współistnienia inności. Rozważania
nad nią nie mogą jednak ograniczać się do zaleceń organizacyjno−adminiatra−
cyjnych. W ślad za tym powinna pojawić się refleksja i analiza współbycia
i współpracy osób pełnosprawnych i niepełnoprawnych. Tworzenie warun−
ków i gotowość nauczania osób o różnych potrzebach edukacyjnych w insty−
tucjach ogólnodostępnych wymaga określonego sposobu spostrzegania sensu
takich działań i rozumienia idei integracji. Bez takiej refleksji wszelkie wysił−
ki i zarządzenia grożą schematyzmem i powierzchownością działań. 
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EDUCATION FOR ALL: ON INTEGRATION OF DISABLE PEOPLE  

S u m m a r y

The work concentrates on the integration of people with disability perceived in

light of international documents and school practice. Selected international initiatives

have been discussed that are geared to ensure disabled people the broadest possible

participation in social life as well as counteract their discrimination. The conclusion

verbalizes the fundamental questions related to the essence and purpose of integration. 

key words: Disability, education, integration, mainstreaming, inclusion, human

rights

117


