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Jedna z najbardziej istotnych cech współczesnego życia społecz-

nego i gospodarczego to stały wzrost znaczenia wiedzy, umiejętno-

ści, kwalifikacji i kompetencji ludzi. Zjawisko to wywołane jest przez 
złożony zespół różnorodnych uwarunkowań, jak dynamiczny rozwój 
nauki, przemiany demograficzne, upowszechnienie nowoczesnych 
środków informacji, a także postępujący proces globalizacji w róż-

nych dziedzinach. Całość tych procesów stwarza warunki do osiągania 
lepszej jakości życia. Wszyscy obywatele mogą aktywnie korzystać 
z dobrodziejstw cywilizacji naukowej i technicznej pod warunkiem 
ciągłego podnoszenia poziomu wykształcenia. Jego brak prowadzi do 
wykluczenia i marginalizacji jednostek i grup społecznych1. Poszcze-

gólne państwa powinny działać na rzecz praw jednostki, doprowa-

dzając do pełnego rozwoju ich kompetencji i uczestnictwa również 
w procesach decyzji i działań obywatelskich na każdym poziomie2.

1 Por. M. Szymański, Edukacja we współczesnej debacie publicznej. Wzrost zna-

czenia edukacji w życiu publicznym, w: Przetwarzanie i rozwój jako niezbywalne 

powinności wychowania, red. M. Dziemianowicz, B.D. Gołębniak, R. Kwaśnica, 
Wrocław 2005, s. 64.

2 Por. Z. Kwieciński, Przyszłość edukacji i pedagogiki w świecie bez przyszłości. 

Ratujmy naszą młodzież, w: Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wy-

chowania, dz. cyt., s. 17.
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Niepełnosprawność słuchowa stwarza pewne bariery i znacznie 
utrudnia włączenie się osób nią dotkniętych do życia społecznego. 
Wymagają one szczególnej opieki ze strony państwa i społeczeństwa. 
Brytyjskie władze centralne i lokalne w trosce o dostęp niedosłyszą-

cych do każdego poziomu szkolnictwa, w tym wyższego (w myśl 
ustawy Educational Act z 2005 r.), stworzyły im również możliwość 
nauki w szkołach głównego nurtu (main stream schools) w myśl pro-

gramu przyłączenia (inclusive). Jedynie nieliczni uczniowie z uszko-

dzonym słuchem uczęszczają do placówek specjalnych, dość często 
z wyboru ich rodziców3.

Szkoła, jako jedna z kluczowych agend socjalizacyjnych jedno-

stek, wywiera na nie różnorodne wpływy, które mogą być charakte-

ryzowane w wielu wymiarach. Nie ulega jednak wątpliwości, że naj-
ważniejsza wśród nich jest wiedza naukowa, rozumiana jako zakres 
wiadomości i umiejętności przewidzianych w szkolnym programie 
(curriculum). Jest ona wartością instrumentalną, co znaczy, że słu-

ży uzyskiwaniu innych, cenionych przez jednostki i społeczeństwo 
dóbr. Zakres opanowanej przez uczniów wiedzy jest powiązany ze 
zdobywaniem kwalifikacji zawodowych. Staje się wyznacznikiem 
pełnienia przez nich ról społecznych, a także determinuje ich miejsce 
w strukturze społecznej. W społeczeństwach nowoczesnych istnieje 
przy tym zależność między możliwością pełnienia roli zawodowej 
i jej charakterem a pozycją społeczną jednostki. Natomiast zewnętrz-

nym, formalnym wyrazem wiedzy są, wydawane przez odpowiednie 
organy systemu oświatowego, świadectwa i dyplomy4.

3 www.eurydice.gov.uk (30.05.2013).
4 Por. G. Szumski, Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Warszawa 2006, 

s. 142.
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Nauczanie obligatoryjne osób niedosłyszących

Edukacja obowiązkowa w Wielkiej Brytanii obejmuje uczniów 
niedosłyszących i niesłyszących, w wieku od piątego (podobnie jak 
w Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie i Holandii) do szesnastego ro-

ku życia. Jest realizowana na szczeblach szkoły podstawowej i śred-

niej I stopnia. W Zjednoczonym Królestwie, podobnie jak w Danii 
i we Włoszech, a w przeciwieństwie do Japonii, nauczanie niepełno-

sprawnych jest realizowane w ramach edukacji popularnej5.

 Dzieci i młodzież niedosłysząca mogą podjąć naukę w ramach 
następujących form kształcenia: nieformalne grupy wsparcia rodziny, 
grupy przedszkolne głównego nurtu, przedszkola specjalne, szkoły 
głównego nurtu wspierane przez LEA, szkoły specjalne, zwykłe ko-

legia edukacji dalszej, specjalistyczne kolegia edukacji dalszej, a tak-

że studia uniwersyteckie6.

Stosunkowo duża liczba dzieci i młodzieży niedosłyszącej uczęsz-

cza do szkół głównego nurtu. Do szkół popularnych, w których nie 
ma specjalnych oddziałów, uczęszcza 47% uczniów, do szkół nor-
malnych ze specjalnymi oddziałami 10%, do szkół specjalnych dla 
niedosłyszących 9%, natomiast do innych szkół specjalnych 32%7. 

Dzieci niepełnosprawne, w tym niedosłyszące, korzystają z bez-

płatnej publicznej opieki przedszkolnej. W wieku od dwóch do pię-

ciu lat uczęszczają one do tzw. Nursery Schools (Ośrodki Opieki dla 
dzieci od 6 miesięcy do 4-5 lat)8. Dla porównania w Austrii dzieci, 
w tym niedosłyszące, rozpoczynają edukację przedszkolną od trze-

ciego roku życia9. Brytyjskie placówki mają własny zarząd i kadrę 

5 Por. J. O’Driscoll, Britain, Oxford 1999, s. 130. 
6 Por. R. Kirkwood, S. McCall, Educational Provision, w: Access to education 

for children and young people, red. H. Mason, S. McCall, London 1997, s. 14.
7 Por. Ch. O’Hanlon, Integration Practice and Policy in the UK for Pupils with 

Special Education Needs, w: Inclusive Education in Europe, red. Ch. O’Hanlon, 
London 1995, s. 145.

8 Tamże, s. 29.
9 www.eurydice.pl (20.05.2013).



14 ANETA KAMIŃSKA

nauczycielską, zdobywającą kwalifikacje zawodowe pod opieką Na-

rodowej Rady Egzaminacyjnej dla Przedszkoli (National Nursery 

Examination Board). Istnieje w nich podział na dwie grupy wieko-

we. Do pierwszej (Reception Classes) uczęszczają dwu- i trzylatki. 
W drugiej natomiast znajdują się dzieci cztero- i pięcioletnie10. 

Na terenie Zjednoczonego Królestwa dzieci niedosłyszące mogą 
być zapisane przez ich rodziców również do prywatnych przedszkoli 
(są one opłacane przez rodziców) oraz do tzw. Nurseries (placówki 
opieki dziennej nad dziećmi od niemowlęctwa do 6 lat). Alternatywną 
formą opieki przedszkolnej są dla nich także szkoły niezależne (pla-

cówki prywatne, utworzone według idei Marii Montessori, które są 
najbardziej rozpowszechnione na terenie Irlandii Północnej). Prezen-

tują one własny, często odrębny ideologicznie sposób na wychowanie 
najmłodszych. Po ukończeniu piątego roku życia dzieci niedosłyszące 
są kierowane do szkół podstawowych (primary schools). Dla porów-

nania w Austrii istnieje rok przejściowy (pre-primary year) dla dzieci, 
które zostaną uznane za niegotowe do nauki w szkole podstawowej). 
Brytyjska szkoła podstawowa dzieli się na: infant schools, dla ucz-

niów od pięciu do siedmiu lat, oraz junior school – od siedmiu do 
jedenastu lat. Kształcą one na szczeblu podstawowym (Key Stage 1 

oraz Key Stage 2)11. 

Do szkół specjalnych w latach 2003/2004 uczęszczał niewielki 
procent dzieci niesłyszących. W 1960 r. zostały powołane do życia 
tzw. Middle Schools, do których mogą uczęszczać 8-9- i 10-latki. Są 
one usytuowane między szkołą podstawową a szkołą średnią. U przy-

czyn ich powstania legło przeświadczenie, że dzieci w wieku ośmiu 
lat mogą już przystąpić do bardziej formalnej i systematycznej na-

uki. Występują trzy rodzaje tych szkół: dla dzieci w wieku 8-12, 9-13 
i 10-14 lat. Najbardziej popularne wśród uczniów niesłyszących są 
jednak pierwsze z nich.

10 www.edu.co.uk (15.04.2013).
11 www.britisheducation.co.uk (30.05.2013).
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Po ukończeniu cyklu nauczania początkowego i zdaniu egzaminu 
(w wieku 11 lat) młodzież niedosłysząca rozpoczyna naukę w szkole 
średniej I stopnia. Dzieci z uszkodzonym słuchem mieszkające w An-

glii i Walii, podobnie jak ich pełnosprawni rówieśnicy, najczęściej 
uczęszczają do szkół rozszerzonych (comprehensive), natomiast w Ir-

landii Północnej do szkół pośrednich (intermediate). Są one popular-
ne wśród niedosłyszących, gdyż łączą różne kierunki nauczania ogól-
nokształcącego i technicznego, co daje szerszą możliwość wyboru 
dalszego kształcenia12. 

Obecnie w Wielkiej Brytanii większość szkół średnich, do których 
uczęszcza młodzież niesłysząca, to szkoły państwowe. Nie prowadzą 
one wstępnej selekcji, a jedynym warunkiem zostania ich uczniem 
jest zamieszkanie w rejonie, w którym znajduje się dana placówka.

Uczniowie ze znaczną utratą słuchu, wymagający intensywnej 
opieki ze strony nauczycieli, są umieszczani w szkołach specjalnych 
lub klasach specjalnych. O ich wyborze decydują rodzice, najczęściej 
na początku drogi edukacyjnej ich dzieci. Jednakże placówki te są 
niejednokrotnie oddalone od miejsca zamieszkania uczniów. W ta-

kim przypadku mieszkają oni w internacie, a do domów zabierani są 
jedynie na dni wolne. Nauka w brytyjskich szkołach specjalnych jest 
określana jako na ogół efektywna ze względu na małą liczebność klas 
(maksimum 12 uczniów), dobre przygotowanie i znaczne doświad-

czenie nauczycielskiej kadry specjalistycznej oraz dobre wyposaże-

nie klas w niezbędne sprzęty (m.in. nagłaśniające). Realizowane są 
w nich zarówno przedmioty obowiązkowe, określone przez national 

curriculum, jak i dodatkowe, m.in. język migowy13.

12 Por. D. Dziewulak, Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 
1995, s. 72.

13 www.eurydice.gov.uk (20.05.2013).
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Edukacja na długich ścieżkach kształcenia

Kształcenie średnie II stopnia dzieli się na dwa główne typy: 
kształcenie ogólne (general upper secondary education) i zawodowe 
(vocational/technical education)14. Dla większości niedosłyszących 
zwłaszcza drugi typ jest końcową fazą edukacji, po której rozpoczy-

nają pracę. Dla mniejszości natomiast przygotowaniem do kształce-

nia dalszego i wyższego. 
Nie cieszą się popularnością wśród uczniów niedosłyszących szko-

ły zwane grant maintained, mające prawo wyboru kandydatów zdol-
niejszych (często takich, których rodzice są bardziej wykształceni)15. 

Młodzież niedosłysząca wywodzi się w większości ze środowisk 
defaworyzowanych społecznie. Ich rodziców nie stać na opłacanie 
czesnego obowiązującego w tych placówkach. Często sami mają wy-

kształcenie podstawowe i nie są świadomi, jak ważna jest edukacja ich 
dzieci. Niewielka liczba uczniów niedosłyszących pobiera również 
edukację w szkołach nowoczesnych i gramatycznych. Te drugie są 
tradycyjnie szkołami ogólnokształcącymi, o charakterze klasyczno- 
-humanistycznym. Ich podstawowym zadaniem jest przygotowanie 
do studiów uniwersyteckich. Niewiele osób niedosłyszących ma am-

bicje rozpoczęcia studiów. Otrzymywane świadectwo ich ukończenia 
to A-Level. W Danii, na Węgrzech i w Szwecji szkołami przygoto-

wującymi do dalszej nauki są gimnazja, a we Francji – licea ogólno-

kształcące i techniczne16.

W Irlandii Północnej natomiast głusi uczęszczają do trzyletniej 
obowiązkowej szkoły średniej (Junior Cycle). Na szczeblu obowiąz-

kowym mogą oni być zapisani do czterech różnych typów szkół, 
czyli: klasycznych i tradycyjnych (voluntary schools), wielokierun-

kowych, łączących szkoły: gramatyczną, techniczną i nowoczesną, 
publicznych – podobnych w procesie dydaktycznym do szkół wie-

14 Por. J. Prucha, Pedagogika porównawcza, Warszawa 2006, s. 121.
15 www.rnid.co.uk (30.05.2013).
16 Por. J. Prucha, Pedagogika porównawcza, dz. cyt., s. 123-128.
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lokierunkowych, lecz inaczej zarządzanych i finansowanych, oraz do 
zawodowych, które w swych założeniach mają przysposabiać do wy-

konywania zawodu. Najbardziej popularne wśród niedosłyszących są 
te ostatnie. Wybierają je, gdyż zależy im na zdobyciu kwalifikacji 
i rozpoczęciu pracy17. 

Dotychczasowe badania wykazują, że ponad połowa uczniów nie-

słyszących szkół średnich w Wielkiej Brytanii ma problem z określe-

niem, jaki zawód chcieliby wykonywać w przyszłości. Nie wiedzą 
oni, do jakiej wyższej szkoły mają się udać i jaki wybrać kierunek 
kształcenia18. Nie są świadomi własnych predyspozycji. Często też nie 
mają zainteresowań, które mogłyby pomóc w wyborze drogi zawo-

dowej. Najczęściej po pomoc w wyborze zgłaszają się do doradców 
zawodowych19. Są to specjaliści znajdujący się w takich instytucjach 
jak biuro pracy (job centre) czy biuro informacji (future prospect). 
Udzielają oni również porad dotyczących planowania karier. 

Przy współpracy z nauczycielami organizowane są warsztaty, kur-
sy i seminaria zawodowe. Ich zadaniem jest przybliżenie młodym 
niedosłyszącym specyfiki poszczególnych zawodów20. Skuteczne 
okazały się również rozmowy indywidualne z zainteresowanymi, 
w wyniku których mogą oni stać się bardziej świadomi swoich pre-

dyspozycji, zainteresowań, preferencji zawodowych i ograniczeń21.

Interesującą formą, występującą jedynie w Irlandii Północnej, 
przygotowania uczniów, w tym niesłyszących, do dalszej nauki lub 
do podjęcia pracy jest tzw. rok przejściowy. Pełni on rolę swoiste-

go mostu pomiędzy nauką w szkole średniej I stopnia a rozpoczę-

ciem dorosłego życia i pracy zawodowej. W jego ramach uczniowie 
uczęszczają m.in. na zajęcia rozwijające ich umiejętności strategicz-

nego i krytycznego myślenia. Do przedmiotów nauczanych podczas 
roku przejściowego należą: edukacja socjalna, moralna, rodzicielska, 

17 Por. D. Dziewulak, System oświaty w Irlandii, „Nowa Szkoła” 10/1993, s. 61.
18 www.nationalstatistics.co.uk (30.06.2013).
19 www.batod.co.uk (30.05.2013).
20 Por. M. Hough, Counselling Skills and Theory, London 2006, s. 312.
21 Tamże, s. 313.
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praca i odpoczynek, filozofia, logika stosowana, muzyka i sztuki pla-

styczne, język irlandzki, języki europejskie (do wyboru) oraz sposo-

by komunikacji międzyludzkiej22. Zakłada się, że interdyscyplinar-
ny program roku przejściowego wdroży ową młodzież do większej 
samodzielności i aktywności. Winna też być bardziej ukształtowana 
umiejętność radzenia sobie z problemami, z którymi może się ona 
spotkać w życiu dorosłym i w pracy zawodowej. Podczas tego roku 
młodzi głusi mają okazję m.in. poznać bliżej struktury otaczające-

go ich środowiska społecznego, a tym samym łatwiej znaleźć w nim 
swoje miejsce. Stosunkowo duża liczba osób niepełnosprawnych, 
w tym niedosłyszących, korzysta z „roku przejściowego”. Jest to dla 
nich dodatkowa możliwość przygotowania się do pracy23. 

Pewna część osób głuchych kontynuuje naukę nieobowiązkową 
na kursach organizowanych przez kolegia edukacji dalszej. Oferu-

ją im one wiele interesujących kierunków kształcenia, m.in. ekono-

micznego, administracyjnego czy technologicznego. Niepełnospraw-

ni, w tym niedosłyszący, mogą uczęszczać do tych samych placówek 
edukacji dalszej co pełnosprawni uczniowie. Ponadto niektóre z nich 
są przeznaczone specjalnie dla osób z tego typu niepełnosprawnoś-

cią. Należy do nich m.in. Doncaster College of the Deaf. Placówki 
te przygotowują również osoby głuche do pracy w zawodzie. Termin 
edukacja dalsza (further education) określa kształcenie na szczeblu 
niższym niż szkolnictwo akademickie24. 

Wcześniej edukacja dalsza odnosiła się do kształcenia młodych, 
w tym głuchych, w wieku 16-19 lat. Obecnie jednak uległa ona po-

szerzeniu. Z oferty tej korzysta również coraz więcej osób zwanych 
„starszymi dorosłymi”.

22 Por. S.M. Kwiatkowski, Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji 

europejskiej, Warszawa 2001, s. 55.
23 Por. A. Oleksiak, System edukacji w Republice Irlandii, „Edukacja Dorosłych” 

1/2002, s. 152.
24 Por. P. Jarvis, An international dictionary of adult and continuing education, 

London – New York 1990, s. 139.
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Dla kolegiów charakterystyczne jest to, że wszystkie one w zróż-

nicowanym stopniu są ośrodkami wielofunkcyjnymi. Odbywa się 
więc w nich zarówno kształcenie „pełnowymiarowe”, jak i różnego 
rodzaju kursy. Niepełnosprawnym, w tym głuchym, udziela się tam 
różnorodnej pomocy technicznej i stwarza odpowiednie warunki do 
nauki25.

Warianty i profile kształcenia zawodowego

Postęp naukowo-techniczny wpływa na przemiany gospodarcze. 
Te zaś na przeobrażenia w strukturze zawodów i kadr pracowniczych. 
Obecnie znacznie szybciej niż poprzednio powstają nowe zawody, 
a dotychczasowe ulegają zanikowi. Wśród tych nowych coraz więcej 
zawodów o charakterze usługowym26. 

Częste zmiany technologii, zawodów i specjalizacji oraz potrzeb 
bieżącej aktualizacji posiadanych kwalifikacji i kompetencji powo-

dują, że w krajach rozwiniętych pracuje się usilnie nad wypracowa-

niem nowych modeli kształcenia zawodowego. Winny się one od-

znaczać dużą elastycznością form organizacyjnych i metod pracy, 
wielowariantowością i nastawieniem na kształcenie szerokoprofilo-

we27. Automatyzacja, komputeryzacja produkcji i usług oraz duże 
zmiany w zakresie technologii wytwarzania sprawiają, że kształce-

nie wąskospecjalistyczne ustępuje miejsca szeroko profilowanemu. 
Reforma edukacji zawodowej w Anglii i Walii zmierza w kierunku 
jeszcze wydatniejszego jej uelastycznienia, m.in. przez wprowadza-

nie tzw. open flexible learning (czyli edukacji przeznaczonej niemal 
dla każdego i dostosowanej do indywidualnych potrzeb poszczegól-
nych grup i jednostek). Już w 1991 r. opracowano raport pod nazwą  

25 Por. A. Bogaja, Realia i perspektywy reform oświatowych, Warszawa 1997,  
s. 250.

26 Por. M. Adamczyk, A. Ładyżyński, Edukacja w krajach rozwiniętych, Stalowa 

Wola 2002, s. 145.
27 Tamże, s. 137.
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Achieving Flexibility in Training, w którym sprecyzowano cechy i za-

lety dydaktyczne elastycznej edukacji zawodowej. Szczególnie dużą 
elastycznością odznacza się indywidualny system kształcenia kurso-

wego realizowany w kolegiach według programów modułowych28. 

W jego ramach wyróżnia się następujące sposoby szkoleń: w pracy 
(on the job training), poza pracą (off the job training), w edukacji 
na odległość (distance learning) z zastosowaniem technologii kształ-
cenia (technology based training) oraz uczenie się przez działanie 
(action learning). Elastyczna edukacja zawodowa ukierunkowana 
w dużym stopniu na samodzielne uczenie się jest związana z szero-

kim stosowaniem nowoczesnych technicznych, a zarazem nieskom-

plikowanych środków kształcenia. W grę wchodzą tu głównie mo-

dele, przeźrocza, foliogramy, filmy dydaktyczne, programy wideo 
i komputerowe29. 

Wielu młodych niedosłyszących uczęszcza do szkół zawodo-

wych. W Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Belgii, Danii, Finlan-

dii czy Francji, taki rodzaj kształcenia wybiera ponad 50% ogółu30. 

W porównaniu z innymi grupami niepełnosprawnych występuje tu 
mniejsza liczba uczniów niż uczniów z dysleksją lub problemami 
emocjonalnymi. Większa natomiast niż niewidomych. 

Odpowiednie przygotowanie pracowników, w tym głuchych, do 
pozytywnego zaistnienia na coraz bardziej konkurencyjnym ryn-

ku pracy stawia przed placówkami edukacyjnymi niełatwe zadania. 
Kształcenie, w tym praktyczne, stanowi ważny składnik brytyjskiej 
edukacji niedosłyszących31. 

W kolegiach przygotowania zawodowego młodzież niesłyszą-

ca zdobywa kwalifikacje na różnych poziomach kompetencji (m.in. 
operatora, robotnika, technika). Przykładowo operator sprzętu musi 

28 Por. W. Karpiński, Edukacja w krajach Unii Europejskiej. Elastyczna edukacja 

zawodowa w Anglii, „Nowa Edukacja Zawodowa” 4/2002, s. 11.
29 Por. H. Bassen-Jones, Achieving Flexibility in Training – the Route to Competi-

tive Advantage, Coventry 1991, s. 14.
30 www.britishstatistics.co.uk (30.05.2013).
31 Por. M. Marschark, Raising and education of deaf child, Oxford 2001, s. 451.
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opanować niezbędne umiejętności wykonywania prac, jak obsługa 
maszyn i urządzeń, kwalifikowany robotnik – bardziej złożonych, jak 
dokonywanie napraw i konserwacja urządzeń. Technik natomiast po-

winien mieć przygotowanie specjalistyczne w zakresie wykonywania 
i nadzorowania prac. 

Okres nauki jest w tych placówkach różnicowany. W zależności 
od zawodu i poziomu kompetencji wynosi od kilku tygodni do dwóch 
lat. Nauka zawodu trwa w cyklach czasowych podobnie jak w Grecji, 
Hiszpanii, Portugalii czy Szwecji. Są one natomiast krótsze niż we 
Włoszech, Holandii i Francji. Jeśli chodzi o liczbę godzin w roku, 
to jest ona porównywalna z Holandią. Więcej zajęć jest we Francji, 
Hiszpanii i Szwecji, mniej natomiast we Włoszech. W Wielkiej Bry-

tanii, zwłaszcza na niższych szczeblach kształcenia, nauka zawodu 
odbywa się przeważnie w ramach praktyk w zakładach pracy. Po-

dobne jest w większości krajów Europy Zachodniej, oprócz Austrii 
i Szwecji.

W szkołach technicznych, kończących się świadectwem dużej ma-

tury, młodzież niedosłysząca przygotowywana jest głównie do stu-

diów wyższych, a po małej maturze do dalszej nauki w kolegiach32. 

Uczniowie nabywają w nich sprawność intelektualną oraz wiedzę 
i umiejętności zawodowe. Obowiązują ich wszystkie przedmioty ob-

jęte powszechnym minimum programowym (national curriculum). 
Przy czym szczególną uwagę muszą oni zwrócić na matematykę, na-

uki przyrodnicze i techniczne. Typowy program nauczania w szko-

łach technicznych uwzględniający osoby niedosłyszące obejmuje: 
w wieku 11-14 lat informatykę, języki obce, praktykę zawodową 
i doradztwo zawodowe. Uczniowie wybierają również takie profile 
jak informatyczny, techniczny, matematyczny lub podstaw biznesu 
i przemysłu, w wieku 14-19 dochodzą im specjalności zawodowe, 
w ramach techniki, projektowania czy języków obcych.

Dla porównania w Hiszpanii edukacja zawodowa, w tym dla nie-

pełnosprawnych, jest realizowana również w ramach kształcenia uni-

32 Tamże, s. 12.
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wersyteckiego. We Francji natomiast występuje początkowe kształ-
cenie zawodowe (initial vocational training), realizowane w pełnym 
wymiarze godzin w tamtejszych szkołach, oraz dalsze nauczanie za-

wodowe (apprenticeship), które odbywa się w miejscach pracy i tam-

tejszych centrach zawodowych33.

W Irlandii Północnej młodzież niedosłysząca uczy się w ramach 
„wstępnego kształcenia zawodowego”, które odbywa się w jednej ze 
szkół drugiego poziomu, tj.: średniego, zawodowego, ogólnokształ-
cącego lub gminnego. Korzysta ona również z „pełnozakresowego 
szkolenia zawodowego”, realizowanego według programu Przygo-

towanie zawodowe i szkolenie (PSiZ-VPT). Pierwsze z nich składa 
się z dwóch oddzielnych poziomów: PSiZ 1 i 2. Z pierwszego z tych 
segmentów (obejmującego jednoroczny program traktowany jako 
podbudowa do następnego roku szkolenia zawodowego) korzystają 
niedosłyszący bez kwalifikacji lub z niewielkim wykształceniem34. 

W jego ramach zaliczają oni 800 godzin szkolenia zawodowego i 200 
zajęć praktycznych. Kontynuują oni naukę podstawowego kształce-

nia zawodowego na poziomie PSiZ 2 (Post Leaving Certificate-PLC), 
które trwa od roku do trzech lat. Z kursów przygotowawczych do 
zawodu (part-time courses) korzystają również pracujące już osoby 
niedosłyszące. Dość często wybierają one te wieczorowe (evening 

courses) oraz odbywające się 1-2 razy w tygodniu (day release co-

urses). Ponadto zdarza się, że decydują się na wariant kombinowany 
wymienionych już wyżej programów kształcenia. Są wtedy zwalnia-

ne przez pracodawcę na jeden dzień w tygodniu, aby uczęszczać na 
zajęcia teoretyczne. Niedosłyszący najrzadziej wybierają natomiast 
sandwich courses polegające na przeplataniu się okresów (zwykle 
sześciomiesięcznych) nauki szkolnej i pracy zawodowej. Młodzież 
niedosłysząca korzysta również z kursów ciągłego kształcenia zawo-

33 www.eurydice.pl (30.05.2013).
34 Por. A. Paszkowa-Rogacz, Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych kra-

jów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii, Warszawa 
2001, s. 31.
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dowego w „PICKUP” (Continued Vocational Education PICKUP), 
w kolegiach, na politechnikach i uniwersytetach35. 

Jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe, to uczniowie niedosłyszą-

cy wybierają zarówno Vocational Schools, w całości przeznaczone do 
tego typu nauki, lub zwyczajne, w których znajdują się jedynie kla-

sy zawodowe (Comprehensive with Vocational Classes). Te drugie są 
jednakże rzadziej przez nich wybierane, gdyż przygotowują również 
do podjęcia studiów wyższych, na które uczniowie niesłyszący często 
się nie wybierają36. 

Najbardziej popularne kwalifikacje zawodowe, uzyskiwane przez 
młodzież niedosłyszącą w systemie kursowym to BTEC (Business & 

Technology Education Council) – czyli dyplom Departamentu Edu-

kacji z Biznesu i Technologii (a także jego kolejne szczeble: BTEC 
[dyplom pierwszy], poziom drugi [National Certificate], poziom 3 
[Higher National Certificate] oraz HNDs, czyli Higher National Di-

plomas). Natomiast kończąc inne kursy zawodowe, otrzymują oni 
VCEs (Vocational Certificate of Education) i jego dalsze stopnie Vo-

cational AS oraz Levels Vocational A Level37. 

Zdobywają oni nierzadko również Narodowe Kwalifikacje Zawo-

dowe NVQs (National Vocational Qualifications). Stanowią one dla 
nich alternatywę kształcenia ogólnego, kończącego się egzaminem 
A-Level.

Po ukończeniu takich kursów uczeń niedosłyszący ma zarówno 
umiejętności praktyczne, jak i wiedzę teoretyczną38. Poziom zdane-

go przez nich egzaminu określa ich kompetencje w miejscu pracy. 
Naukę na kursach NVQ podejmują najczęściej ci niedosłyszący, 
którzy wcześnie opuścili szkołę. Uzyskują oni kwalifikacje NVQ na 

35 Por. A. Matlakiewicz, Edukacja dorosłych w Wielkiej Brytanii, Warszawa 
2003, s. 175.

36 Por. tamże, s. 102.
37 Por. M. Becker, British Vocational Qualifications, London 2004, s. 325.
38 Por. D. Handley, Kluczowe tematy rozwijania standardów zatrudnienia i kształ-

tu kwalifikacji zawodowych – doświadczenia Wielkiej Brytanii, „Edukacja” 2/1994, 
s. 39.



24 ANETA KAMIŃSKA

podstawie pomyślnie zrealizowanego programu, oferowanego przez 
instytucje edukacji dalszej, w porozumieniu z jednym z właściwych 
organów egzaminujących, czyli tzw. QCA (Qualifications and Cur-

riculum Authority)39. Zdobywają oni jeden z pięciu poziomów NVQ, 
które odpowiadają różnym poziomom kształcenia.

Uczniowie niedosłyszący rzadziej wybierają takie kierunki, jak: 
księgowość, matematyka, reklama, inżynieria czy grafika kompu-

terowa40. Jednakże ostatnio dość popularne są wśród nich kierunki 
artystyczne, jak np. projektowanie wnętrz, fotografia artystyczna, de-

koracja, projektowanie biżuterii, wyrobów z tkanin czy metalu41. 

Natomiast GNVQ dają możliwość kontynuowania nauki w szkol-
nictwie wyższym, jak i przygotowania do pracy zawodowej. Kwali-
fikacje te obejmują podstawowe umiejętności, zdolność zastosowania 
wiedzy oraz wdrażanie do rozumienia funkcjonowania rynku pracy. 
Uczeń, w tym głuchy, musi tu zademonstrować kluczowe umiejętności 
(key skills), które będą dla niego przydatne w pracy i dalszej nauce. 

Niedosłyszący uczniowie zdają również egzaminy GNVQs, któ-

re składają się z jednostek mandatowych i fakultatywnych. Są oni 
oceniani na podstawie wykonywanej pracy oraz zewnętrznie przygo-

towanego testu42. Największa liczba niedosłyszących zdaje je na po-

ziomie podstawowym i średnio zaawansowanym, mniejsza natomiast 
na zaawansowanym. Dogodne jest dla nich, że nie ma ustalonych wy-

mogów czasowych co do osiągnięcia takich kwalifikacji43.

Obecnie uczniowie niedosłyszący, podobnie jak ich sprawni ró-

wieśnicy, objęci są modułowymi programami nauczania. Zyskują oni 
dzięki temu indywidualność treści kształcenia, gdyż istnieje możli-
wość wymiany pewnych modułów, w zależności od potrzeb44.

39 Tamże, s. 163.
40 Tamże, s. 165. 
41 Por. B. Szczepanowski, Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównanie szans, 

Warszawa 1999, s. 235.
42 HMSO (Her Majesty Stationary Office), Education after 16, London 1995, s. 14.
43 Por. A. Matlakiewicz, Edukacja dorosłych w Wielkiej Brytanii, dz. cyt., s. 166.
44 Por. M. Adamczyk, A. Ładyżyński, Edukacja w krajach rozwiniętych, dz. cyt., 

s. 138.
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Na zajęciach teoretycznych niedosłyszący uczą się o faktach 
rozumianych jako stan rzeczy i zdarzeniach określonych w czasie  
i przestrzeni. Można zaliczyć do nich np. surowce przetwarzane 
w procesie pracy, czynności oraz sprzęt stosowany przez człowieka 
w procesie ich przetwarzania. Przyswajają definicje wyrażające istotę 
charakterystycznych rzeczy, zjawisk czy procesów związanych z wy-

konywaniem danej pracy, a także praw, teorii opisanych systemami 
twierdzeń, pojęć i hipotez45. Młodzi głusi mają również za zadanie 
poznanie technik odnoszących się do sfery działaniowej oraz strategii 
łączących aspekty teoretyczne i praktyczne. Są również uczeni zasad 
etycznych oraz identyfikacji z normami i zaleceniami, które ułatwiają 
funkcjonowanie człowieka w codziennym życiu46. 

Brytyjski system nauczania zawodowego jest zarówno elastycz-

ny, jak i wykazujący widoczną zwartość koncepcyjną i realizacyjną. 
Dzięki temu uczniowie mają możliwość przejścia między różnymi 
typami kursów i szkół.

Obecnie jednym z głównych zadań wychowawczych jest przygo-

towanie uczniów do prawidłowego wyboru zawodu, kierunku dal-
szego kształcenia i pracy zawodowej. Charakter zdobytego wykształ-
cenia w znacznym stopniu determinuje przyszłe losy zawodowe 
młodego człowieka. Dostęp do wielu zawodów jest możliwy jedynie 
po uzyskaniu odpowiedniego przygotowania opartego na szerokich 
podstawach kształcenia ogólnego47. 

W różnych państwach świata, w tym w Wielkiej Brytanii, dąży 
się do tego, aby stworzyć sprawnie funkcjonujący system orientacji 
i poradnictwa zawodowego. Stanowi on konieczny warunek rozwoju 
społeczno-gospodarczego każdego kraju. Ma on na celu przygoto-

wać młodego człowieka do wyboru przyszłej szkoły oraz ułatwić mu 

45 Por. D.S. Martin, Advances in Cognition. Education and deafness, Washington 

2000, s. 31.
46 Tamże, s. 32.
47 Tamże, s. 63.
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planowanie przyszłej drogi zawodowej48. Przygotowanie to następuje 
poprzez:
 – przekazywanie uczniom informacji o możliwościach kształce-

nia na różnych poziomach, etapach rozwoju zawodowego oraz 
możliwościach zatrudnienia po ukończeniu nauki i zdobyciu 
zawodu;

 – kształtowanie w nich umiejętności samopoznania i samooceny 
własnych predyspozycji psychofizycznych;

 – kształtowanie aktywnej postawy wobec własnej kariery zawo-

dowej, na podstawie wskazywania roli aspiracji edukacyjnych 
i zawodowych w życiu jednostki oraz roli pozytywnej moty-

wacji do dalszego kształcenia.
Podsumowując, w Wielkiej Brytanii występuje próba łączenia 

kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych, w tym niedosły-

szących, z możliwością ich zatrudnienia. Tworzone są najczęściej ta-

kie kierunki i specjalności zawodowe, które są niezbędne na tamtej-
szym rynku pracy. Przykłada się dużą wagę do praktyk zawodowych. 
Treści i programy są dostosowywane również do potrzeb przedsię-

biorstw. Jest to możliwe w dużej mierze dzięki ich współpracy z pla-

cówkami edukacyjnymi49. 

Rola praktyk zawodowych w warsztatach szkolnych
i zakładach pracy 

Zajęcia praktyczne polegają na wykonywaniu różnych ćwiczeń, 
eksperymentów, pomiarów i doświadczeń laboratoryjnych, w warun-

kach zbliżonych do wykonywanych w przyszłej pracy50. W Anglii 

i Walii występują dwa rodzaje praktyk: Nowoczesna Fundacja Prak-

48 Por. J. Posadzy, Orientacja i poradnictwo zawodowe, „Nowa Szkoła Zawodo-

wa” 2/2004, s. 31.
49 Por. M. Adamczyk, A. Ładyżyński, Edukacja w krajach rozwiniętych, dz. cyt., 

s. 260.
50 Tamże, s. 33.
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tyki Zawodowej (Foundation Modern Apprenticeship), czyli FMAs, 
i Narodowe Kwalifikacje Zawodowe (National Vocational Qualifi-

cations), czyli NVQs. Szkockim odpowiednikiem tego ostatniego są 
tamtejsze Kwalifikacje Zawodowe (Scottish Vocational Qualifica-

tion). Mogą one być uzyskiwane w trakcie trwania zatrudnienia51. 

Praktyczna nauka zawodu polega na przygotowaniu do sprawnego 
działania w procesie produkcyjnym lub usługowym, w określonych 
zawodach i specjalnościach. W Wielkiej Brytanii jest ona prowadzo-

na w warsztatach szkolnych i rejonowych lub w zakładach pracy. 
Celem praktyk uczniowskich w tych ostatnich jest pogłębienie oraz 
zastosowanie wiedzy nabytej w toku nauki szkolnej, w warunkach 
zbliżonych do ich przyszłej pracy zawodowej, a także zapoznanie się 
z organizacją zakładu52. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, 
które będą oddziaływały na jakość ich przyszłej pracy również po-

średnio (np. umiejętność podejmowania działań prozdrowotnych czy 
lepsza orientacja w przepisach prawnych)53. Dowiadują się również, 
jak sprawnie i efektywnie pracować. Natomiast referencje uzyskane 
dzięki praktykom zawodowym są pomocne w przyszłych staraniach 
o zatrudnienie.

Dobre na ogół rezultaty w zakresie praktycznego przygotowania 
zawodowego osiąga się m.in. w jego regionalnych centrach. Realizu-

je się je i doskonali metodą przemienności. Zajęcia zorganizowane są 
tak, że uczestnik 5 tygodni przebywa w szkole (lub centrum eduka-

cyjnym), a następnych 5 pracuje54. 

Podobnie jak w Niemczech, w Zjednoczonym Królestwie istnieje 
równoległe nauczanie w szkołach i zakładach pracy. Praktyki w zakła-

dach pracy odbywają się w tamtejszych warunkach już od pierwszego 
roku nauki zawodu. W przeciwieństwie do Szwecji, gdzie pierwsze 
dwa lata są realizowane głównie w ramach szkół, a jedynie 10-20% 

51 Tamże, s. 326.
52 Tamże, s. 144.
53 Por. E. Karakalla-Gaiballa, Oddziaływanie edukacji na przedsiębiorstwo – kie-

runki i uwarunkowania, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 1/2006(27), s. 60.
54 Tamże, s. 63.
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ogólnego limitu w zakładach pracy55. Uczniowie w wieku 11-14 lat 
zazwyczaj połowę czasu przeznaczają na zdobywanie wiedzy teore-

tycznej, a drugą na praktykę. Liczba godzin tej drugiej zwiększa się 
w miarę kolejnych lat nauki56. 

Według brytyjskich władz szkolnych system kształcenia zawo-

dowego trudniej dostosowuje się do potrzeb edukacyjnych uczniów 
głuchych i wymagań rynku pracy. Prymat tamtejszego, głównie kur-
sowego kształcenia zawodowego wynika z ugruntowanego przeko-

nania, że jego ściślejsze powiązanie z praktyką i zakładami pracy sta-

nowi niezbędny warunek pomyślnego startu zawodowego57. 

Zdarza się także, że osoby głuche nie kończą żadnej szkoły za-

wodowej. Wtedy są przyuczane do zawodu bezpośrednio w ramach 
praktyk w zakładach pracy. Nauka może tam być realizowana indy-

widualnie lub w grupach. Jej celem jest opanowanie przez uczących 
się układu podstawowych umiejętności związanych z wykonywa-

niem prostych i ściślej określonych działań58. 

Problemy efektywności kształcenia

Ocena efektów kształcenia uczniów i studentów niesłyszących 
wiąże się z niemałymi problemami. Wynikają one ze stopnia ich 
niepełnosprawności (utraty słuchu), wpływu środowiska, z którego 
pochodzą, stopnia zmotywowania do nauki i osobistych uzdolnień. 
Sytuacja ta pod pewnymi względami przedstawia się nieco odmien-

nie w czterech krainach tego państwa. Więcej wykształconych nie-

dosłyszących jest w Anglii i Walii, mniej natomiast w Szkocji i Ir-

55 Por. M. Adamczyk, A. Ładyżyński, Edukacja w krajach rozwiniętych, dz. cyt., 
s. 144-145.

56 Por. S. Szczurowska, Kształcenie ogólne a kształcenie zawodowe w wybranych 

krajach, Warszawa 1996, s. 61-62.
57 Tamże, s. 34.
58 Por. M. Marschark, Enhancing education of deaf children, „Deaf and Educa-

tion Internationals” 12/2010(4), s. 218.
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landii Północnej. Jednym z kryteriów obecnych osiągnięć badanych 
uczniów jest ich porównywanie z tymi z lat ubiegłych. W zestawie-

niu z ich zdrowymi rówieśnikami pod tym względem sytuują się oni 
jednak często na dalszych pozycjach. Dowodzą tego liczne badania, 
m.in. prowadzone w ramach programu „Conrad” z 1979 r., raport 
DFES (Department for Education and Skills) z roku 2000 oraz sonda-

że The National Council of Teachers of the Deaf. Nieco lepsze wyniki 
osiągają uczniowie, u których w dzieciństwie została przeprowadzo-

na operacja ucha. W Szkocji ADPS zrealizowało czteroletni projekt 
badawczy. Został on rozpoczęty w 2000 r. Jego próba wynosiła 1752 
uczniów z implantami komórek ucha środkowego ze szkół podstawo-

wych i gimnazjów59. W trakcie przeprowadzonych badań próbowano 
ustalić, jakie są w tej grupie rezultaty nauczania matematyki oraz pi-
sania i czytania. Na podstawie zastosowanych testów (Curriculum 

National Tests) stwierdzono, że uczniowie niedosłyszący z prze-

szczepionym implantem osiągają znacznie lepsze wyniki w nauce niż 
te bez interwencji chirurgicznej60.

Ponadto twórcy niektórych badań starają się przedstawiać raczej 
sukcesy w nauce uczniów głuchych niż ich porażki. Przykładowo, 
w 2005 r. Uniwersytet w Birmingham przeprowadził sondaż. W jego 
ramach odbyto rozmowy ze 111 uczniami61. Dokonane tą droga roz-

poznanie wykazało wysokie oceny z języka ojczystego i literatury, 
a także sukcesy społeczne i sportowe uczniów głuchych. W podsu-

mowaniu stwierdzono, że mają oni podobne osiągnięcia szkolne jak 
ich słyszący rówieśnicy. Ponadto uzyskują je głównie dzięki własnej 
determinacji62. 

Uczniowie głusi kończą swoją edukację na różnych szczeblach 
nauki. Jedni poprzestają na wykształceniu podstawowym i prostym 
przyuczeniu zawodowym. Inni uzyskują świadectwa ukończenia 

59 Tamże, s. 65.
60 Por. R. Burns, An Introduction to Research Methods, London 2000, s. 10.
61 Tamże, s. 42.
62 OFSTED, Special Educational Needs and Disabilities: Towards Inclusive 

Schools, London 2004, s. 3.
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zasadniczych i średnich szkół zawodowych. Pewien ich procent, 
zwłaszcza wywodzących się ze wsi, małych miast i środowisk imi-
granckich, nie osiąga nawet minimalnych wyników w nauce. Część 
z nich odznacza się też biernością w poszukiwaniu zatrudnienia, po-

zostając na utrzymaniu państwa63. 

Z upływem lat wzrasta jednak liczba młodzieży niedosłyszącej po-

dejmującej naukę w kolegiach. Odnotowuje się też coraz większy ich 
udział w szkołach wyższych. W latach 1994-2006 liczba studentów 
niesłyszących na studiach licencjackich i tych, którzy już je ukończy-

li, podwoiła się. Przybyło legitymujących się ukończonymi studiami 
magisterskimi – w dziedzinie praktyki trzykrotnie, a w dziedzinie 
nauki czterokrotnie. Uczniowie niedosłyszący podejmowali w latach 
1995-2006 studia częściej niż ich rówieśnicy z innymi typami niepeł-
nosprawności. Natomiast w 1997 r. młodzież ta w Wielkiej Brytanii 
podejmowała studia wyższe częściej niż w pięciu porównywanych 
państwach (Austria, Dania, Finlandia, Niemcy i Włochy), rzadziej 
natomiast niż w Norwegii i USA64. 

Dyrektorzy brytyjskich specjalnych placówek edukacyjnych prze-

znaczonych dla uczniów głuchych (w tym zdolnych do kształcenia 
dalszego) twierdzą, że ich absolwenci są przygotowani do podjęcia 
pracy zawodowej niemal w takim samym stopniu jak ich pełnospraw-

ni rówieśnicy. Część z nich kontynuuje przy tym naukę na wyższych 
uczelniach akademickich. Inni natomiast zdobywają wyższe kwalifi-

kacje zawodowe w kolegiach, w ramach organizowanych tam kursów 
programowych. Zależy im przede wszystkim na uzyskaniu wyższych 
certyfikatów i dyplomów Higher National Diploma lub Higher Natio-

nal Certificate, potwierdzających ich zaawansowane i profesjonalne 
przygotowanie w danym zawodzie. Głusi uczniowie i studenci są na 
ogół określani przez dyrektorów szkół jako ambitni i odpowiedzial-
ni. Stwierdzają oni ponadto, że ich umiejętność współżycia w grupie 
(social adjustment) jest w wystarczającym stopniu ukształtowana.  

63 www.deafissue.co.uk (20.05.2013).
64 www.rnid.co.uk (20.05.2013).
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Pozwala im to na ogół na dość sprawne funkcjonowanie w tamtej-
szym społeczeństwie65. 

Innym kryterium oceny efektów kształcenia jest ich aktywny 
udział w życiu zawodowym. Z dokonywanych rozpoznań wynika, że 
obecnie większa ich liczba, niż miało to miejsce 10 lat temu, znajduje 
zatrudnienie zarówno na otwartym rynku pracy, jak i w zakładach 
pracy chronionej. Pracodawcy wypowiadają się o nich na ogół po-

zytywnie. Twierdzą, że zależy im na podjętej pracy. W wykonywa-

niu swych obowiązków służbowych są więc zwykle zaangażowani 
i sumienni. Praca jest dla nich przy tym nie tylko źródłem dochodów, 
a więc i niezależności materialnej. Stanowi ona również płaszczyznę 
kontaktów społecznych potwierdzających ich użyteczność zawodo-

wą i wartość w oczach innych66.

Autorka artykułu starała się przedstawić opiekę i kształcenie osób 
niepełnosprawnych słuchowo w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej 
Brytanii. Akcentowała, jak wielką wagę przywiązuje się do zdoby-

cia przez osoby niedosłyszące odpowiedniego wykształcenia, które 
warunkuje ich adaptację społeczną i zawodową. Niepełnosprawność 
słuchowa stwarza pewne bariery i znacznie utrudnia włączenie się 
tych osób do życia społecznego. Jednakże państwo brytyjskie stara 
się stworzyć odpowiednie warunki do nauki osobom niepełnospraw-

nym słuchowo. Autorka wskazując pewne możliwości edukacji tych 
uczniów w ramach brytyjskiego systemu szkolnictwa, chciałaby, by 
zostały one zaadaptowane do naszego rodzimego systemu edukacji 
niepełnosprawnych słuchowo. Jednakże wymagałoby to uprzedniego 
przemyślenia tych propozycji, skalkulowania ich przez ekonomistów 
oświaty i dostosowania do polskich realiów.

65 www.collegeforthedeafindoncaster.co.uk (30.05.2013).
66 www.rnid.co.uk (30.05.2013).
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Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie opieki i kształcenia osób niepełno-

sprawnych słuchowo w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii. Autorka 
podkreśla wagę, jaką przywiązuje się do zdobycia przez osoby niedosłyszące od-

powiedniego wykształcenia, które warunkuje ich adaptację społeczną i zawodową. 
Niepełnosprawność słuchowa stwarza pewne bariery i znacznie utrudnia włączenie 
się tych osób do życia społecznego. Jednakże rolą państwa jest stworzyć odpowied-

nie warunki do nauki. Autorka wskazuje pewne możliwości edukacji tych uczniów 
w ramach brytyjskiego systemu szkolnictwa i sugeruje zaadaptowanie niektórych 
z nich do naszego rodzimego systemu edukacji niepełnosprawnych słuchowo. Jed-

nakże zwraca ona uwagę na fakt, że powinno się to odbyć po uprzednim przemyśle-

niu tych propozycji, skalkulowaniu ich przez ekonomistów oświaty i dostosowaniu 
do polskich realiów.

Słowa kluczowe: prawo oświatowe, edukacja dziecka, system edukacji w Wielkiej 
Brytanii edukacja dalsza

Education and Care of Young People with Aural Disabilities in the UK

Summary

The purpose of that article is to depict care and education of hearing-impaired 
in the United Kingdom of Great Britain. The author emphasizes the value of getting 
the suitable education of hearing impaired that determines their social and profes-

sional adaptation. Auditory disability poses some barriers and significantly impedes 
the integration of these people into society. However the role of the country is to 
create the appropriate conditions of education. The author shows some possibilities 
of education of those students within the British school system and she suggests to 
adopt some of them into Polish education system for the hearing-impaired. However, 
she pays attention on the fact that it should be done after reconsidering these propo-

sals, reckoning them by the economist of education and adjusting them into Polish 
realities.

Keywords: the right to education, child education, the education system in the UK, 
further education


