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Streszczenie

Aktualnym ïwiatowym standardem i celem reform w zakresie edukacji osób o specjalnych potrzebach, wyznaczanym przez mi¿dzynarodowe organizacje takie jak UNESCO, jest umoČliwianie im korzystania z wysokiej jakoïci ksztaÙcenia w ramach szkóÙ rejonowych. Celem artykuÙu jest naïwietlenie podstawowych róČnic pomi¿dzy edukacj wÙczajc a integracyjn, która cz¿sto jest bÙ¿dnie utoČsamiana z t pierwsz, pozostajc bliČej form segregacyjnych. Analiza
przeprowadzona zostaÙa w oparciu o akty prawne regulujce ksztaÙt – aspirujcego do miana wÙczajcego – polskiego
systemu edukacyjnego.
SÙowa kluczowe: edukacja wÙczajca, edukacja integracyjna, specjalne potrzeby edukacyjne.
Inlusive and integrated education. The apparent identity of meanings

Abstract
Nowadays many countries tend to change their educational systems to enable people with special educational needs
learning in their local schools. Poland is among them, trying to make its system more inclusive. The aim of this article is to
show a few main aspects of inclusion and integration, that are frequently treated as synonyms, however the second one is
closer to the concept of segregation. Some Polish legal acts concerning education have been analyzed to identify it’s aĜliation, and emphasize the key diěerences between both systems.
Key words: inclusive education, integrated education, special educational needs.

Sҝowo jako narz҄dzie konstruowania spoҝecznej rzeczywistoҲci
Edukacja wÙczajca stanowi skrajny biegun na osi zmian w sposobie traktowania przez spoÙeczeÚstwo jednostek
odbiegajcych od szeroko poj¿tej normy. Stosunek ten na przestrzeni wieków ewoluowaÙ od caÙkowitego wykluczenia
i Þzycznej eksterminacji osób z róČnego rodzaju deÞcytami, poprzez ich segregacj¿, a nast¿pnie integracj¿, aČ po wÙczanie
w normalne struktury Čycia spoÙecznego1. Pomimo ïwiadomoïci istnienia owych przemian w literaturze pedagogicznej
wciČ panuje pewien chaos poj¿ciowy, co skutkuje brakiem jasno okreïlonych róČnic pomi¿dzy systemem integracyjnym
i wÙczajcym. NieïcisÙoïci te z kolei maj swoje konsekwencje w sposobie realizowania praktyki edukacyjnej na poziomie organizacyjnym. Analizujc postulowane przez Konwencj¿ Praw Osób NiepeÙnosprawnych zaÙoČenia w zestawieniu
z ich praktyczn implikacj w oïwiatowych aktach prawnych zauwaČa si¿ wyraĊny dysonans. Efekty reform, juČ okreïlane jako edukacja wÙczajca, wciČ pozostaj poza zasi¿giem jej deÞnicji.
Budowanie spoÙecznej rzeczywistoïci oparte jest na aktach komunikacji mi¿dzyludzkiej. Zjawiska spoÙeczne ksztaÙtuj si¿ w zaleČnoïci od tego, jak ludzie je nazywaj i interpretuj poprzez dobór sÙów. W ïwietle koncepcji konstruktywizmu
komunikacyjnego prawo jest zbiorem deÞnicji zjawisk nadanych rzeczywistoïci przez ludzi zamieszkujcych dane paÚstwo. Jest przy tym narz¿dziem sÙuČcym legitymizowaniu okreïlonych praktyk spoÙecznych2. Przedstawiona w dalszej
cz¿ïci artykuÙu analiza skupia si¿ na warstwie deÞnicyjnej rozporzdzeÚ nadajcych ksztaÙt polskiemu systemowi ksztaÙcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzgl¿dnieniem osób z niepeÙnosprawnoïci3.
1 W. Dykcik, Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki, [w:] W. Dykcik (red.) Pedagogika specjalna, PoznaĔ 2006, s. 45-46.
2 M. Wendland, Konstruktywizm komunikacyjny, PoznaĔ 2011, s. 21-22.
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkoáach i placówkach (Dz.U. z 2013 r., poz.532); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

Ogrody nauk i sztuk nr 2015 (5)

367

Pod uwag¿ zostan wzi¿te niektóre elementy decydujce o przechyleniu go w stron¿ integracji lub segregacji. Cho° skupienie si¿ na sposobie formuÙowania ust¿pów i rodzaju uČywanych do tego okreïleÚ moČe wyda° si¿ dziaÙaniem powierzchownym, to w rzeczywistoïci jest dobrym narz¿dziem do demaskowania ideologicznego podÙoČa, na którym oparte jest
prawo oïwiatowe, oraz sposobu myïlenia o niepeÙnosprawnoïci narzucanego przez ustawodawc¿.

WspÓҝczesne standardy ksztaҝcenia osÓb o specjalnych potrzebach
edukacyjnych
Temat ksztaÙcenia osób z niepeÙnosprawnoïciami jest wspóÙczeïnie bardzo cz¿sto obecny w publicznej debacie
o ksztaÙcie nowoczesnego systemu edukacji. Jest to zwizane mi¿dzy innymi z faktem ratyÞkowania przez Polsk¿ w roku
2012 Konwencji Praw Osób NiepeÙnosprawnych. RatyÞkacja Konwencji byÙa zobowizaniem do sukcesywnego wdraČania w Čycie jej postanowieÚ. Podstawowym elementem, na którym ukonstytuowane s wszystkie jej postulaty, jest zapewnienie osobom z niepeÙnosprawnoïci równego, nieskr¿powanego dost¿pu do wszystkich sfer Čycia publicznego
na zasadzie równoïci z innymi ludĊmi4. ArtykuÙ 24. Konwencji poïwi¿cony jest edukacji wÙczajcej, zwanej równieČ
inkluzywn, która jest obecnie zarówno standardem, jak i celem reform oïwiatowych wielu krajów na ïwiecie. Zgodnie
z postulowan przez UNESCO deÞnicj, edukacja inkluzywna oznacza sytuacj¿, w której szkoÙa ogólnodost¿pna jest
przygotowana na przyj¿cie i sprostanie potrzebom edukacyjnym kaČdego dziecka, bez wzgl¿du na jego indywidualne zasoby rozwojowe, kulturowe czy spoÙeczne5. WÙczanie powinno obejmowa° przy tym wszystkich uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, do których zaliczane s zarówno osoby posiadajce róČnego typu zaburzenia organiczne, jak
i osoby pochodzce z defaworyzowanych ïrodowisk spoÙecznych oraz osoby wybitne uzdolnione6.

Integracja, inkluzja – pozorna toӐsamoҲѴ znaczeniowa

Termin „integracja” pochodzi z j¿zyka ÙaciÚskiego (Ùac. integrare) i dosÙownie oznacza tworzenie caÙoïci z cz¿ïci7. KaČda
nauka szczegóÙowa deÞniuje ten termin nieco inaczej, podkreïlajc waČne dla siebie elementy rzeczywistoïci. W naukach
pedagogicznych podstaw do deÞniowania integracji jest podejïcie socjologiczne – jest to wi¿c scalanie, zbliČanie grup
spoÙecznych, wyraČajce si¿ w tworzeniu ïrodowiska wielostronnego rozwoju, które pozwala na zaspokojenie indywidualnych potrzeb oraz umoČliwia swoim czÙonkom peÙne uczestnictwo w róČnych wymiarach Čycia spoÙecznego. Wszystko
to razem konstytuuje podstaw¿ poj¿ciow integracyjnego systemu edukacji, który ma by° ïrodkiem do osigania integracji spoÙecznej. W polskiej literaturze przedmiotu8 zazwyczaj przywoÙuje si¿ deÞnicj¿ integracji opracowan przez Aleksandra Hulka. WedÙug niego integracja polega na „maksymalnym wÙczeniu dzieci i mÙodzieČy z odchyleniami od normy
do zwykÙych szkóÙ i innych placówek oïwiatowych, umoČliwiajcych im – w miar¿ moČliwoïci – wzrastanie w gronie
zdrowych rówieïników. Jednostkom zaï przebywajcym w zakÙadach opiekuÚczych stara si¿ zapewni° jak najcz¿stsze
kontakty z zewn¿trznym ïrodowiskiem spoÙecznym”9.
WedÙug deÞnicji sÙownikowej termin „inkluzja” oznacza stosunek zachodzcy pomi¿dzy dwoma zbiorami, kiedy to
jeden zawiera si¿ w drugim10. Na gruncie nauk spoÙecznych termin ten jest bardzo podobny do poj¿cia integracji, dlatego
cz¿sto oba poj¿cia s ze sob mylone lub stosowane wymiennie. Nieporozumienia w tym wzgl¿dzie mog wynika° z samej deÞnicji sÙowa „integracja”, które ma znaczenie szerokie i teoretycznie moČe oznacza° równieČ praktyki wÙczajce.
W pewnym sensie jest to najwyČszy stopieÚ integracji, nazywany przez niektórych autorów integracj caÙkowit lub totaln11. Pomimo, iČ róČnica mi¿dzy tymi poj¿ciami jest teoretycznie niewielka, w praktyce jest bardzo znaczca i implikuje
warunków organizowania ksztaácenia, wychowania i opieki dla dzieci i máodzieĪy niepeánosprawnych oraz niedostosowanych spoáecznie w specjalnych przedszkolach, szkoáach i oddziaáach oraz oĞrodkach (Dz.U. Nr 228, poz.1489); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.11.2010 r. w sprawie warunków
organizowania ksztaácenia, wychowania i opieki dla dzieci i máodzieĪy niepeánosprawnych oraz niedostosowanych spoáecznie w przedszkolach, szkoáach i oddziaáach
ogólnodostĊpnych lub integracyjnych wraz z póĨniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 228, poz.1490 oraz Dz.U. z 2012 r., poz. 982 i Dz.U. z 2013 r., poz. 957).
4 Konwencja o prawach osób niepeánosprawnych, Dz.U. z 2012 r., poz. 1169.
5 UNESCO, Open Þle on inclusive education, Support materials for managers and administrators, Paris 2001, s. 20-21.
6 H. Krauze-Sikorska, Praca z dzieümi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jej implikacje dla ich rozwoju, [w:] H. SowiĔska (red.) Dziecko w szkolnej rzeczywistoĞci. ZaáoĪony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, PoznaĔ 2011, s. 483-486.
7 Integracja, w: Sáownik JĊzyka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/integracja;2561723.html, 25.11.2014.
8 Zob. D. Apanel, Teoria i praktyka ksztaácenia integracyjnego w Polsce w latach 1989-2012, ToruĔ 2014, s. 74; J.LipiĔska-LokĞ, Zmiany stosunków
miĊdzy dzieümi peánosprawnymi w dzieümi z niepeánosprawnoĞcią w klasach integracyjnych, Zielona Góra 2011, s. 24.
9 A. Hulek, Integracyjny system ksztaácenia i wychowania, [w:] A.Hulek (red.), Pedagogika rewalidacyjna, Warszawa 1980, s. 492.
10 Inkluzja, w: Sáownik JĊzyka Polskiego PWN, Inkluzja http://sjp.pwn.pl/sjp/inkluzja;2466290.html, 25.11.2014.
11 J. Kossewska, Wspóáczesne modele integracji szkolnej dzieci niepeánosprawnych, http://libproxy.up.krakow.pl/plikownia/pdf/kossewska_02.pdf , 28.12.2014.
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powaČne konsekwencje. Brak trafnych i klarownych poj¿°, jak zauwaČa Grzegorz Szumski, jest czynnikiem hamujcym
post¿p danej dziedziny nauki przez zablokowanie moČliwoïci kumulowania wiedzy na dany temat12.
RóČnica pomi¿dzy integracj a inkluzj tkwi w samym punkcie wyjïcia, jakim jest myïlenie o tym, co mieïci si¿ w poj¿ciu normy. Fundamentalnym zaÙoČeniem edukacji wÙczajcej jest respektowanie odmiennoïci i poszanowanie dla niej.
RóČnorodnoï° nie jest przy tym traktowana jako zjawisko negatywne, lecz jako normalna cecha spoÙeczeÚstw. Organizacja
takiego systemu edukacji nie polega na tworzeniu specjalnej infrastruktury, lecz na reorganizacji powszechnego systemu
szkolnictwa w taki sposób, aby byÙ przygotowany na z góry zaÙoČon róČnorodnoï° potrzeb uczniów13.
W zwizku z pozorn toČsamoïci znaczeÚ zwolennikom inkluzji zarzuca si¿, Če „ubieraj stare praktyki w nowe
szaty”, co jest po cz¿ïci uzasadnione, biorc pod uwag¿ zauwaČalny w ïrodowisku pedagogicznym brak caÙkowitej zgodnoïci co do rozÙcznoïci obu poj¿°. Przyjmuje si¿, Če oba omawiane systemy nie stoj wobec siebie w opozycji. S to raczej
róČne stadia rozwoju systemu edukacji umiejscowionego na symbolicznym kontinuum segregacja-integracja-inkluzja,
a róČnice mi¿dzy nimi maj charakter jakoïciowy14. RóČnica tkwi w duČej mierze w praktycznej realizacji. Elementy swoiste charakterystyczne dla kaČdego z poj¿° zostan omówione w dalszej cz¿ïci rozwaČaÚ.

Edukacja osÓb z niepeҝnosprawnoҲciѱ w Polsce – integracja czy wҝѱczanieӓ
W ostatnich latach, w literaturze z zakresu pedagogiki specjalnej, terminy „edukacja wÙczajca” lub „edukacja inkluzywna” bardzo cz¿sto s stosowane jako synonimy sÙowa „integracja” i uČywane wymiennie. W rzeczywistoïci zakres
znaczeniowy tych dwóch poj¿° róČni si¿ w znacznym stopniu. Bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest przypisywanie
polskiemu systemowi edukacji znamion inkluzywnoïci, uzasadniajc to teoretycznym brakiem barier w dost¿pie do
szkolnictwa ogólnodost¿pnego przez osoby z niepeÙnosprawnoïci. Wynika to prawdopodobnie z niezrozumienia istoty
edukacji wÙczajcej lub braku ïwiadomoïci rozÙcznoïci obu poj¿°. Biorc pod uwag¿ wady, jakimi charakteryzuje si¿
funkcjonujcy system oïwiaty, okreïlanie go mianem wÙczajcego stwarza zagroČenie wadliwego ukonstytuowania si¿
wÙaïciwej deÞnicji edukacji wÙczajcej, która dopiero rodzi si¿ w spoÙecznej ïwiadomoïci Polaków. Przypisywanie jej niewÙaïciwych praktyk stosowanych w integracji budzi ogóln niech¿° i ogranicza moČliwoïci implementacji tego nowego,
rewolucyjnego podejïcia do kwestii edukacji.
Obecnie w Polsce funkcjonuj równolegle dwa systemy edukacyjne – ogólnodost¿pny i specjalny, przy czym uczniowie z niepeÙnosprawnoïci mog ksztaÙci° si¿ w kaČdym typie szkoÙy. Taki system okreïlany jest, wedÙug klasyÞkacji
Grzegorza Szumskiego, mianem „wspólnego nurtu”15. Brak administracyjnych przeszkód w dost¿pie do edukacji ogólnodost¿pnej nie jest jednak jednoznaczny z peÙnym dost¿pem do niej. Zapor jest w tym wypadku brak adekwatnego
wsparcia pozwalajcego niwelowa° skutki posiadanych dysfunkcji. Zmiana Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoÙach i placówkach16 doprowadziÙa do rozszerzenia katalogu sytuacji kwaliÞkujcych uczniów do otrzymywania specjalistycznej pomocy w przypadku wystpienia u nich trudnoïci w sprostaniu wymogom powszechnego systemu edukacji.
Zmiana ta stanowi waČny krok w kierunku edukacji wÙczajcej, cho° wciČ funkcjonuje wiele barier uniemoČliwiajcych
jej peÙne urzeczywistnienie.
Pierwszym z analizowanych aspektów jest deÞnicja specjalnych potrzeb edukacyjnych stosowana w rozporzdzeniach Ministra Edukacji Narodowej. Zawieraj one katalog sytuacji, których zaistnienie jest podstaw do zakwaliÞkowania ucznia jako posiadajcego specjalne potrzeby edukacyjne. Lista ta obejmuje uczniów, których trudnoïci edukacyjne
wynikaj:
•
z niepeÙnosprawnoïci – kategoria ta obejmuje osoby niesÙyszce, sÙabo sÙyszce, niewidome, sÙabo widzce,
z niepeÙnosprawnoïci ruchow (w tym z afazj), z upoïledzeniem umysÙowym, z autyzmem i zespoÙem
Aspergera, z niepeÙnosprawnoïciami sprz¿Čonymi;
•
z niedostosowania spoÙecznego;
•
z zagroČenia niedostosowaniem spoÙecznym17;
12
13
14
15
16
17

G. Szumski, Integracyjne ksztaácenie niepeánosprawnych. Sens i granice zmiany edukacyjnej, Warszawa 2009, s. 98-99.
J.W. Kugelmass, The inclusive school. Sustaining equity and standards, New York 2004, s. 3-4.
A. CzyĪ, Idea edukacji wáączającej w opinii pedagogów, Kraków, 2013, s. 38.
TamĪe, s. 173-174.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r., dz. cyt.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r., dz. cyt.

Ogrody nauk i sztuk nr 2015 (5)

369

•
•
•
•
•
•
•

ze szczególnych uzdolnieÚ;
ze specyÞcznych trudnoïci w uczeniu si¿;
z zaburzeÚ komunikacji j¿zykowej;
z choroby przewlekÙej;
z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
z niepowodzeÚ edukacyjnych;
z zaniedbaÚ ïrodowiskowych zwizanych z sytuacj bytow ucznia i jego rodziny, sposobem sp¿dzania czasu
wolnego i kontaktami ïrodowiskowymi;
•
z trudnoïci adaptacyjnych zwizanych z róČnicami kulturowymi lub ze zmian ïrodowiska edukacyjnego,
w tym z wczeïniejszym ksztaÙceniem za granic18.
Przytoczona lista jest dÙuga i obejmuje wiele jednostek, w tym klinicznych, których diagnoza kwaliÞkuje dziecko jako
posiadajce specjalne potrzeby edukacyjne. Porównujc to z sytuacj krajów mogcych pochwali° si¿ systemami edukacji
uwaČanymi za bliskie urzeczywistnienia idei inkluzji, moČna zauwaČy°, Če ich deÞnicje s bardzo ogólne i nie wskazuj Čadnych konkretnych jednostek klinicznych jako przyczyny problemów. W Wielkiej Brytanii uczeÚ ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi to osoba która „doïwiadcza wi¿kszych trudnoïci szkolnych niČ wi¿kszoï° jego rówieïników i z którymi nie
moČe sobie poradzi° w >>normalnych<< warunkach. Mog by° one przez dziecko przezwyci¿Čone pod warunkiem zapewnienia mu odpowiedniego wsparcia. Wsparcie to oznacza dodatkow pomoc lub jakiekolwiek interwencje, które wykraczaj
poza standardowe dziaÙania szkoÙy ogólnodost¿pnej”19. Tak szeroka deÞnicja stwarza moČliwoï° udzielania specjalistycznej
pomocy psychologiczno-pedagogicznej kaČdemu uczniowi, bez koniecznoïci sporzdzania oÞcjalnej diagnozy.
Kolejnym rozwaČanym zagadnieniem jest znaczenie, jakie system nadaje poj¿ciu niepeÙnosprawnoïci. W integracji
precyzyjna diagnoza kliniczna jest bardzo istotna, poniewaČ staje si¿ podstaw do tworzenia formalnych struktur wsparcia. W Polsce orzeczenie o potrzebie ksztaÙcenia specjalnego jest niezb¿dnym warunkiem uzyskania prawa do takich
ïwiadczeÚ jak: dodatkowe zaj¿cia specjalistyczne, pomoc pedagoga specjalnego w czasie lekcji, prawo do darmowych
podr¿czników, dowozu do szkoÙy, dostosowanie wymagaÚ egzaminacyjnych do indywidualnych potrzeb itd.20 W systemie wÙczajcym stosuje si¿ zasad¿ maksymalnej normalizacji ïrodowiska szkolnego odzwierciedlon w teorii Wolfa
Wolfenbergera. WysunÙ on tez¿ o potrzebie maksymalnego wykorzystywania zasobów jednostki i ïrodowiska przy jednoczesnym ograniczaniu do minimum specjalistycznej pomocy, która mogÙaby prowadzi° do naznaczenia osoby i nadania jej „specjalnego” statusu21. Uznanie priorytetowego znaczenia tej zasady w organizacji procesu ksztaÙcenia uczniów
o specjalnych potrzebach ma za zadanie wyeliminowanie wszystkich zb¿dnych elementów, które niepotrzebnie zwracaÙyby uwag¿ na okreïlone deÞcyty i utwierdzaÙyby kogokolwiek w przekonaniu o innoïci obarczonego nimi ucznia. Chroni
go to w pewnym stopniu przed negatywnymi spoÙecznymi skutkami niepeÙnosprawnoïci.
Uczniowie w systemie integracyjnym s dobierani do klas w sposób celowy, przede wszystkim ze wzgl¿du na rodzaj
zaburzenia. Fakt posiadania orzeczenia o potrzebie ksztaÙcenia specjalnego przez przynajmniej troje uczniów jest podstaw do utworzenia klasy integracyjnej. Klasa taka jest mniej liczna niČ zwykÙa i jest do niej przypisany dodatkowy pedagog
specjalny, którego zadaniem jest wspieranie realizacji zaleceÚ z orzeczeÚ uczniów z niepeÙnoprawnoïci. Z punktu widzenia organizacji nauczania uczniowie ci s najwaČniejszym ogniwem caÙego procesu, poniewaČ stanowi „trzon” klasy,
a ich obecnoï° determinuje wi¿kszoï° dziaÙaÚ podejmowanych w przestrzeni integracyjnej. Reszta uczniów stanowi „tÙo”
dla procesów edukacji i rehabilitacji osób z orzeczeniem22. System wÙczajcy nie okreïla minimalnej liczby czÙonków
zespoÙu klasowego posiadajcych diagnoz¿ niepeÙnosprawnoïci. Dzi¿ki temu kaČde dziecko ma szans¿ na otrzymywanie
wysokiej jakoïci edukacji w swojej szkole rejonowej, bez koniecznoïci naznaczania go etykiet, która jest nierozerwalnie
zwizana z posiadaniem orzeczenia o potrzebie ksztaÙcenia specjalnego uprawniajcego do otrzymania pomocy, która jest
de facto warunkiem jego efektywnego funkcjonowania. KaČdy uczeÚ w klasie ma prawo do osigania maksimum swoich
moČliwoïci w ramach ogólnodost¿pnej edukacji.
Omawiane systemy róČni si¿ pod wzgl¿dem podstawowych wartoïci wyznaczajcych cele i sposób pracy szkoÙy.
W przypadku szkoÙy integracyjnej zaspokajanie potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest jednym
18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r., dz. cyt.
19 Education Act, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/56/section/312, 13.11.2014.
20 D. Apanel, Teoria i praktyka ksztaácenia integracyjnego..., dz. cyt., s.229
21 G. Szumski, Integracyjne ksztaácenie... dz. cyt., s. 140.
22 Z. Gajdzica, Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do tworzenia koncepcji edukacji integracyjnej, Kraków-Katowice 2013, s. 197.
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z podstawowych zadaÚ. Okreïlaj je gÙówne kierunki realizacji polityki oïwiatowej paÚstwa, formuÙowane wraz w pocztkiem kaČdego nowego roku szkolnego. W Polsce w latach 2013/2014 oraz 2014/2015 do najwaČniejszych celów zaliczone zostaÙo ksztaÙcenie uczniów niepeÙnosprawnych w szkoÙach ogólnodost¿pnych. Odnoszc si¿ do teorii Zenona
Gajdzicy23, twórcy dwóch koncepcji edukacji integracyjnej, moČna zauwaČy°, Če tak umotywowane post¿powanie podporzdkowane jest tzw. integracji rehabilitacyjnej. Oparta jest ona na medycznym paradygmacie niepeÙnosprawnoïci,
uprzedmiotawiajcym jednostki odbiegajce od normy rozwojowej. Podejïcie to zdominowane jest przez kultur¿ rehabilitacyjn, której przejawem jest skupienie si¿ na leczeniu zaburzeÚ i wyrównywaniu braków. PrzeciwieÚstwem opisanej
koncepcji jest integracja uspoÙeczniajca, bliČsza zaÙoČeniom edukacji wÙczajcej. W tym przypadku jako najwaČniejsze
zadanie szkoÙy wskazuje si¿ edukacj¿ i socjalizacj¿ oraz budowanie pozytywnych relacji spoÙecznych wïród uczniów.
Rehabilitacja jest jednym z wielu celów pracy placówki, realizowanym równolegle z innymi, nie wysuwajcym si¿ jednak
na czoÙo listy priorytetów. Bardzo cz¿sto dziaÙania wyrównawcze i korekcyjne podejmowane s poza szkoÙ, w ramach
zaj¿° pozalekcyjnych.
W systemie integracyjnym wyst¿puje znaczca instytucjonalizacja potrzeb osób z niepeÙnosprawnoïci, na co wskazuje mi¿dzy innymi przytoczony wczeïniej przykÙad nabywania prawa do specjalistycznego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Z deÞnicji edukacji wÙczajcej wynika, Če szkoÙa powinna stara° si¿ sprosta° potrzebom kaČdego
ucznia, bez koniecznoïci uruchamiania formalnych procedur, polegajc gÙównie na posiadanych zasobach. Tak rozumiana samowystarczalnoï° szkoÙy jest niewtpliwie bardzo kosztowna. W przypadku ujawnienia przez ucznia specjalnych
potrzeb edukacyjnych konieczna jest moČliwoï° uruchomienia dodatkowych nakÙadów Þnansowych i kadrowych. Taka
elastycznoï° nie jest realna bez daleko posuni¿tej decentralizacji systemu Þnansowania oïwiaty. EgzempliÞkacj opisanego rozwizania jest system duÚski. W kraju tym pienidze przekazywane s gminom w zryczaÙtowanej kwocie obliczanej
na podstawie zamieszkujcej j liczby ludnoïci, a nast¿pnie przekazywane do szkóÙ. O sposobie ich rozdysponowania
decyduj dyrektorzy w porozumieniu z rodzicami i lokalnymi centrami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które na
bieČco monitoruj potrzeby ucz¿szczajcych do szkóÙ uczniów. Lokalne wÙadze, najlepiej znajc specyÞk¿ danej spoÙecznoïci, same decyduj o tym, gdzie ulokowa° otrzymywane z budČetu paÚstwa ïrodki Þnansowe24.
Ostatnim omawianym w niniejszym opracowaniu aspektem odróČniajcym system edukacji integracyjnej od wÙczajcej jest rola pedagoga specjalnego we wspomaganiu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz jego
relacje z nauczycielem przedmiotowym, nazywanym równieČ „wiodcym”. W integracji pedagog specjalny ma przede
wszystkim wspiera° edukacj¿ uczniów z orzeczeniem o potrzebie ksztaÙcenia specjalnego. Czyni go to jednym z elementów instytucjonalizacji procesu wspomagania. Sytuacja ta sprzyja ponadto „zrzucaniu” odpowiedzialnoïci za powodzenie edukacji omawianej grupy na pedagogów specjalnych jako „specjalistów od niepeÙnosprawnoïci”. Perspektywa
wÙczajca kaČe przedeÞniowa° rol¿ pedagoga i przeÙoČy° gÙówn odpowiedzialnoï° za edukacyjny sukces wszystkich
uczniów na nauczyciela wiodcego. Pedagogika specjalna speÙnia rol¿ sÙuČebn wobec ogólnej, a zadaniem specjalistów
jest wspieranie nauczycieli w efektywnym radzeniu sobie z pojawiajcymi si¿ w ich pracy utrudnieniami. Wsparcie pedagoga specjalnego w formach inkluzywnych „przechodzi w proces wspierania grupowego, zinterioryzowanego przez
wszystkich aktorów. Nie jest ono postrzegane jako szczególny element integracji, ale proces naleČny wszystkim, którzy
w danej sytuacji (postrzeganej jako trudna) nie radz sobie ze zbiorem ogólnych wymagaÚ25”.

Podsumowanie

Pomimo iČ system integracyjny w zaÙoČeniach ma sÙuČy° normalizacji i wyrównywaniu szans Čyciowych osób z niepeÙnosprawnoïci, praktyka pokazuje, Če w rzeczywistoïci legitymizuje wiele dziaÙaÚ prowadzcych do pogÙ¿biania ich
spoÙecznej izolacji. Przedstawiona w artykule analiza polskich rozwizaÚ z zakresu edukacji integracyjnej eksponuje wyraĊnie, Če jej fundamentem jest przekonanie o istnieniu dwóch grup – osób peÙnosprawnych i posiadajcych róČnego rodzaju
odchylenia od normy. Do realizacji podstawowych zaÙoČeÚ, na których oparta jest teoria integracji, nie wystarczy umoČliwienie osobom z niepeÙnosprawnoïci funkcjonowania w spoÙeczeÚstwie „na pewnych zasadach”. Urzeczywistnienie
postulatów integracyjnych wymaga pozbycia si¿ wszelkich zapisów legislacyjnych mogcych stanowi° przesÙanki do bu23 TamĪe, s. 196-210.
24 European Agency for Development in Special Needs Education, Financing of special needs education. A seventeen-country Study of the Relationship
between Financing of Special Needs Education and Inclusion, http://www.european-agency.org/sites/default/Þles/Þnancing-of-special-needs-education_Financing-EN.pdf, 13.11.2014.
25 Z. Gajdzica, Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli..., dz. cyt., s. 209.
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dowania podziaÙów pomi¿dzy ludĊmi. MoČliwoï° otrzymania adekwatnej do potrzeb pomocy nie powinna by° prawem
zarezerwowanym dla okreïlonej grupy osób, uprawnionej do tego ze wzgl¿du na posiadanie formalnej diagnozy.
Aktualnie zachodzce w Polsce zmiany daj nadziej¿, Če szkoÙa publiczna b¿dzie stawaÙa si¿ coraz bardziej dost¿pna dla wszystkich uczniów, takČe tych posiadajcych specjalne potrzeby edukacyjne. WaČne jest jednak, aby wÙaïciwie
deÞniowa° rzeczywistoï° i nie poprzestawa° na tym, co jest, lecz wciČ dČy° do budowania lepszego spoÙeczeÚstwa
stwarzajcego kaČdemu czÙowiekowi moČliwoï° peÙnego, nieskr¿powanego rozwoju.
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