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Streszczenie: W treści artykułu omówiono system edukacji w Hiszpanii, z systemem edukacji na 
poziomie wyższym włącznie, na bazie analizy materiałów uzyskanych ze źródeł internetowych, 
ale przede wszystkim materiałów uzyskanych przez autorkę tekstu w czasie pobytu studyjnego 
w tym kraju we wrześniu 2011 r. Ponadto dość szczegółowo opisano organizację edukacji spe-
cjalnej adresowanej do uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie oraz wy-
kazujących wybitne uzdolnienia – na przykładzie rozwiązań obowiązujących w Katalonii.

Słowa kluczowe:  edukacja, edukacja specjalna, szkolnictwo, szkolnictwo specjalne, system kształ-
cenia w Hiszpanii, system kształcenia specjalnego w Katalonii.

Informacje na temat systemu edukacji dzieci i młodzieży w Hiszpanii, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem systemu edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, 
podane w niniejszym opracowaniu zostały uzyskane w oparciu o analizę doświadczeń 
wyniesionych przez autorkę tekstu podczas wyjazdu studyjnego do Barcelony (Kata-
lonia), który odbył się w dniach 18–26 września 2011 r. Organizatorem wyjazdu była 
Unia Europejskich Federalistów – Polska (Union des Fèdèralistes Europèens – Po-
logne). Adresaci wyjazdu to pedagodzy specjalni pracujący na uczelniach wyższych 
– nauczyciele akademiccy oraz pedagodzy specjalni – praktycy pracujący w różnych 
instytucjach specjalistycznych zajmujących się edukacją, rehabilitacją oraz wspoma-
ganiem rozwoju dzieci z niepełnosprawnością, przede wszystkim dzieci z niepełno-
sprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością sprzężoną, tzn. niepełnospraw-
nością obejmującą minimum dwa poważne uszkodzenia organiczne.

W czasie pobytu w Barcelonie uczestnicy wyjazdu zwiedzali wybrane ośrodki 
oraz instytucje specjalistyczne: Szkołę Specjalną dla Osób Upośledzonych Umy-
słowo – Escola Fásia Eixample (rozmowa z dyrektorem Ester Piñol, nauczyciela-
mi, rehabilitantami i terapeutami, wizytowanie i obserwacja wybranych zajęć); El 
Departamente de Educación w Generalitat de Cataluña (rozmowa z Joaquinem 
Fonollem Salvadorem na temat systemu pomocy niepełnosprawnym w Katalonii); 
ASPASIM – ośrodek Fundatció Aspasim, działającej na rzecz niepełnosprawnych 
w różnym wieku i w różnych sferach ich życia, Universitat Autónoma de Barcelona 
(spotkanie z prof. Pedro Jurando de los Santos i współpracownikami oraz dysku-
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sja na temat znaczenia „szkół włączających” w Hiszpanii i innych form pomocy 
niepełnosprawnym w różnym wieku, szczególnie pomocy w zakresie aktywizacji 
zawodowej); Szkołę Specjalną dla Uczniów z Niepełnosprawnością Fizyczną w Gi-
ronie – CEE Palau (rozmowa z kadrą pedagogiczną i dyrektorem Miguelem Bar-
risem na temat komputerowego systemu wspomagania osób niepełnosprawnych 
fizycznie Fressa); placówkę ESCLAT, prowadzoną przez Stowarzyszenie ESCLAT 
(spotkanie z dyrektorem Lolą de la Fuente i kadrą pedagogiczną, poznanie centrów 
pomocy i placówek zatrudniających osoby głęboko niepełnosprawne podlegających 
Stowarzyszeniu ESCLAT).

System edukacji w Hiszpanii – stan aktualny1

Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Statystyki liczba osób zameldowa-
nych w Hiszpanii na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosiła 42 935 001 (50,84% ogółu 
ludności stanowiły kobiety). Osób w wieku poniżej 24 lat było 11 509 228 (26,81% 
ludności), wśród których 48,70% stanowiły kobiety.

Według danych Ministerstwa Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2004/05 na 
wszystkich poziomach szkolnictwa w Hiszpanii kształciło się 8430 939 uczniów 
i studentów.

Przepisy hiszpańskiej konstytucji stanowią, że językiem urzędowym w Hiszpa-
nii jest język Castellano (kastylijski). W związku z tym wszyscy obywatele muszą 
znać ten język i mają prawo go używać. Oprócz Castellano w niektórych wspólno-
tach autonomicznych istnieją inne języki urzędowe: Catalán (kataloński), Galle-
go (galicyjski), Valenciano (walencki) lub Euskera (baskijski). We wspólnotach, 
w których obowiązuje drugi język urzędowy, zarówno ten język, jak i język Ca-
stellano uznaje się za obowiązkowe w nauczaniu dzieci i młodzieży na wszystkich 
poziomach edukacji (poza szkolnictwem wyższym). Języka wspólnoty autonomicz-
nej jako języka nauczania używa się w poszczególnych wspólnotach w różnym za-
kresie, zależnie od stopnia jego rozpowszechnienia oraz polityki językowej danej 
wspólnoty.

W roku szkolnym 2004/5 71,6% ogółu uczniów i studentów na wszystkich po-
ziomach edukacji uczęszczało do placówek publicznych, chociaż odsetek ten był 
zróżnicowany na poszczególnych poziomach szkolnictwa.

Władze centralne zachowały odpowiedzialność za ogólne uregulowania doty-
czące systemu edukacji, ale od 1978 r. większość zadań została przekazana 17 sa-
morządom regionalnym (wspólnotom autonomicznym). Podstawowym aspektem 

1 Treści ujęte w tej części opracowania zostały udostępnione uczestnikom wyjazdu studyjnego 
przez Unię Europejskich Federalistów – Polska dnia 18. 09. 2011 r. oraz przez koordynatora wyjazdu 
Hannę Lewnadowską-Marecką. Wykorzystano także informacje Hiszpańskiego Biura Eurydice – http://
www.eurydice.org (18. 09. 2011).
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hiszpańskiego systemu oświaty jest społeczne uczestnictwo w edukacji. Zarówno 
na szczeblu krajowym, regionalnym, jak i lokalnym oraz w poszczególnych szko-
łach tworzy się rady szkolne, które mają zachęcać do uczestnictwa w konsultacjach 
społecznych wszystkie grupy zainteresowane edukacją.

Na szczeblu ogólnokrajowym istnieje Państwowa Rada Szkolna, która umoż-
liwia przedstawicielom społeczeństwa udział w planowaniu oświaty oraz doradza 
w sprawie projektów ustaw i innych aktów prawnych proponowanych lub wydawa-
nych przez rząd. W każdej szkole finansowanej ze środków publicznych funkcjo-
nuje rada szkolna, która jest organem przedstawicielskim różnych grup tworzących 
środowisko edukacyjne, zajmującym się zarządzaniem i nadzorem nad daną pla-
cówką. W jej skład wchodzą: kierownictwo placówki oraz przedstawiciele nauczy-
cieli, uczniów, rodziców, personelu administracyjnego i technicznego, jak również 
– w placówkach prywatnych finansowanych ze środków publicznych – przedstawi-
ciele właścicieli placówki. Do zadań rady szkolnej należy podejmowanie decyzji 
w sprawie naboru uczniów, zatwierdzanie budżetu placówki i analizowanie jej funk-
cjonowania; radę informuje się także o przedstawianych władzom edukacyjnym 
wnioskach o mianowanie i zwalnianie członków kierownictwa.

Ogólnokrajowym organem doradczym i przedstawicielskim szkolnictwa wyż-
szego jest Uczelniana Rada Koordynacyjna. Także, oprócz innych komplementar-
nych form uczestnictwa, przy każdej uczelni funkcjonuje rada społeczna.

Monitorowaniem spraw związanych ze strukturą i organizacją kształcenia zaj-
muje się inspektorat oświatowy centralnego szczebla, zaś funkcjonujący w każdej 
wspólnocie autonomicznej inspektorat regionalny zapewnia zgodność działań z za-
sadami ustanowionymi przez państwo i ogólnymi przepisami prawa. Dzięki temu 
spełnione są podstawowe warunki gwarantujące równość wszystkich obywateli wo-
bec praw i obowiązków związanych z edukacją. Każda wspólnota autonomiczna 
odpowiada za organizację i funkcjonowanie inspektoratu na swoim terenie oraz za 
wszystkie placówki edukacyjne, zarówno publiczne, jak i prywatne.

Edukacja przedszkolna stanowi pierwszy szczebel systemu edukacji. Obejmuje 
dzieci w wieku 0–6 lat i jest podzielona na dwa trzyletnie cykle. Chociaż edukacja 
przedszkolna jest nieobowiązkowa, zajęcia na tym poziomie mają charakter dydak-
tyczny i są bezpłatne w II cyklu, tj. dla dzieci w wieku 3–6 lat, tak w placówkach pu-
blicznych, jak i w placówkach prywatnych finansowanych ze środków publicznych.

Obowiązkowa edukacja szkolna obejmuje dwa podstawowe etapy: szkoła pod-
stawowa – wiek 6–12 lat; szkoła średnia I stopnia – wiek 12–16 lat. Kształcenie jest 
obowiązkowe w wieku od 6 do 16 lat i dzieli się na dwa poziomy: kształcenie na 
poziomie podstawowym – składa się z trzech dwuletnich etapów oraz kształcenie 
na poziomie średnim I stopnia – trwa cztery lata.

Naukę w szkole podstawowej mogą rozpocząć dzieci, które ukończyły 6 
lat. Gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc, stosuje się określone 
kryteria przyjęć (dochód w rodzinie, rejon szkoły i rodzeństwo w szkole). Przej-
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ście ze szkoły podstawowej do szkoły średniej I stopnia odbywa się automatycznie. 
Kształcenie obowiązkowe jest bezpłatne zarówno w placówkach publicznych, jak 
i w placówkach prywatnych, finansowanych ze środków publicznych.

Kalendarz szkolny ustalają poszczególne wspólnoty autonomiczne. Należy 
jednak przestrzegać pewnych standardów, które gwarantują ujednolicone funk-
cjonowanie placówek. Rok szkolny trwa 180 dni w szkole podstawowej i 175 dni 
w szkole średniej, od połowy września do drugiej połowy czerwca. Szkoły są czynne 
pięć dni w tygodniu, a średni tygodniowy wymiar zajęć wynosi 25 lekcji w szkole 
podstawowej i 30 lekcji w szkole średniej. Lekcja trwa 55 minut w szkole podstawo-
wej i 60 minut w szkole średniej. Minimalny roczny wymiar zajęć dydaktycznych 
wynosi 810 godzin w szkole podstawowej i 906 godzin w szkole średniej I stopnia. 
Klasy mogą liczyć maksymalnie 25 uczniów w szkole podstawowej i 30 uczniów 
w szkole średniej. Uczniów dzieli się na klasy według wieku. W niektórych obsza-
rach wiejskich, gdzie klasy są bardzo małe, istnieją grupy o zróżnicowanym wieku. 
Klasy w szkole podstawowej mają jednego nauczyciela do wszystkich przedmiotów 
z wyjątkiem wychowania muzycznego, wychowania fizycznego i języków obcych. 
Lekcje w szkole średniej prowadzą nauczyciele przedmiotu.

W kwestii programów nauczania istnieje swoista autonomia, która wyraża się 
w tym, że programy tworzy się na trzech poziomach, przyjmując za punkt wyjścia 
podstawy programowe, które władze centralne ustalają dla całego kraju. Każda 
wspólnota autonomiczna opracowuje własny, oficjalnie obowiązujący program na-
uczania (pierwszy poziom tworzenia programu). Następnie na drugim poziomie 
tworzenia programu nauczania placówka edukacyjna dostosowuje do swoich po-
trzeb i dopracowuje ten „wspólnotowy” program nauczania. Trzeci poziom two-
rzenia programu stanowi „programowanie w klasie”, na które składa się szereg jed-
nostek dydaktycznych opracowywanych przez nauczyciela dla każdej konkretnej 
grupy uczniów.

Przedmiotami obowiązkowymi w szkole podstawowej są: środowisko natural-
ne, społeczne i kulturowe, wychowanie artystyczne, wychowanie fizyczne, język 
i literatura hiszpańska, drugi język urzędowy i literatura danej wspólnoty autono-
micznej (jeśli dotyczy), języki obce i matematyka. Placówki szkolne są również 
zobowiązane prowadzić zajęcia z religii katolickiej, ale uczęszczanie na te zajęcia 
nie jest obowiązkowe. Podstawa programowa w szkole średniej I stopnia obejmuje 
język i literaturę hiszpańską, drugi język urzędowy i literaturę danej wspólnoty au-
tonomicznej, języki obce, matematykę, wychowanie fizyczne, przedmioty przyrod-
nicze, edukację plastyczną, wiedzę o społeczeństwie, geografię i historię, technikę 
oraz wychowanie muzyczne. Zajęcia z religii katolickiej są obowiązkowo prowadzo-
ne przez placówki, ale nieobowiązkowe dla uczniów.

W grudniu 2000 r. rząd przyjął dekret królewski 3473/2000, zgodnie z którym 
treści nauczania w szkole średniej I stopnia (ESO) powinny być opracowane w po-
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dziale na poszczególne lata nauki, a kryteria oceny są ustalane odrębnie dla I cyklu 
i każdej klasy II cyklu.

Jeśli chodzi o roczny wymiar zajęć, na lekcje matematyki oraz języka i lite-
ratury hiszpańskiej przeznaczono po 35 godzin więcej, natomiast roczny wymiar 
zajęć edukacji plastycznej oraz wychowania muzycznego zmniejszono o 35 godzin. 
Zmiany dotyczące rocznego wymiaru zajęć obowiązują od roku szkolnego 2001/02. 
Pozostałe zmiany zostały wprowadzone w roku szkolnym 2002/03 w klasach I i III 
oraz w roku szkolnym 2003/04 w klasach II i IV szkoły średniej I stopnia.

Nie istnieje ogólnokrajowy ani regionalny system przeprowadzania sprawdzia-
nów wiedzy uczniów. Podstawowe wytyczne dotyczące oceny, która stanowi inte-
gralną część programu nauczania, są zawarte w podstawie programowej.

W szkole podstawowej ocena musi być prowadzona w sposób ciągły i uwzględ-
niać postępy ucznia w różnych dziedzinach. O promocji decyduje wychowawca 
klasy. Warunkiem przejścia do kolejnego cyklu kształcenia w szkole podstawowej 
jest osiągnięcie przez ucznia standardów przewidzianych w programie nauczania, 
chociaż uczniowie mogą w razie potrzeby powtarzać klasę. Uczniowie, którzy prze-
chodzą do następnego cyklu z negatywną oceną z jednego lub kilku przedmio-
tów, otrzymują odpowiednią pomoc lub uczestniczą w dodatkowych zajęciach, aby 
nadrobić zaległości. W ramach kształcenia na poziomie podstawowym zwraca się 
uwagę na wczesną diagnozę problemów oraz stosowanie mechanizmów wspoma-
gających naukę, aby zapobiegać niepowodzeniom szkolnym we wczesnym wieku.

W szkole średniej I stopnia ocena ma charakter ciągły, jest jednak prowadzona 
oddzielnie dla każdego przedmiotu. Uczniowie mogą zdawać dodatkowy egzamin 
z przedmiotów, których nie zaliczyli na zakończenie roku w terminach ustalonych 
przez wspólnoty autonomiczne. Po zakończeniu przez uczniów nauki poszczegól-
nych przedmiotów na danym etapie, zespół oceniający podejmuje decyzję o pro-
mocji uczniów do kolejnej klasy, uwzględniając ich dojrzałość, możliwości uzupeł-
niania zaległości i przewidywane postępy w następnych latach edukacji szkolnej. 
Uczniowie, którzy po dodatkowym egzaminie nadal mają do zaliczenia więcej niż 
dwa przedmioty muszą kontynuować naukę tych przedmiotów przez kolejny rok. 
Cykl nauki każdego przedmiotu można powtarzać tylko raz. Jeżeli po powtórzeniu 
takiego cyklu uczeń nadal nie spełnia warunków przejścia do kolejnej klasy, zespół 
oceniający, zgodnie ze wskazówkami zespołu doradczego i za zgodą rodziców, po-
dejmuje decyzję o promocji do następnej klasy na warunkach określonych przez 
władze oświatowe i zgodnie z potrzebami edukacyjnymi ucznia.

Po ukończeniu kształcenia obowiązkowego uczniowie otrzymują Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria (świadectwo ukończenia kształcenia obowiąz-
kowego na poziomie średnim). To świadectwo otrzymuje się po zaliczeniu wszyst-
kich przedmiotów na tym etapie lub, w wyjątkowych wypadkach, bez spełnienia 
tego wymogu – zgodnie z warunkami ustalonymi przez władze oświatowe. Świa-
dectwo ukończenia kształcenia obowiązkowego na poziomie średnim uprawnia do 
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podjęcia kształcenia kończącego się egzaminem maturalnym lub specjalistycznego 
kształcenia zawodowego na poziomie średniozaawansowanym.

Szkolnictwo średnie II stopnia i policealne włącza kształcenie maturalne (pro-
wadzące do egzaminu maturalnego) – Bachillerato – oraz specjalistyczne kształ-
cenie zawodowe na poziomie średniozaawansowanym – dla młodzieży w wieku 
16–18 lat. Te dwa rodzaje kształcenia można realizować odrębnie lub w tych samych 
placówkach, przy czym są to z kolei te same placówki, które prowadzą kształcenie 
obowiązkowe. Kształcenie maturalne trwa dwa lata. Kształcenie specjalistyczne za-
wodowe na poziomie średniozaawansowanym ma różną długość (na ogół 1,5 roku), 
która jest uzależniona od specyfiki profilu zawodowego.

Warunkiem podjęcia obydwu rodzajów kształcenia jest posiadanie świadectwa 
ukończenia kształcenia obowiązkowego na poziomie średnim I stopnia. W placów-
kach finansowanych ze środków publicznych nie pobiera się czesnego, ale w niektó-
rych wypadkach rodzice pokrywają koszty materiałów dydaktycznych, przewozu 
uczniów lub posiłków, zależnie od poziomu swych dochodów. Minimum programo-
we dotyczące kształcenia maturalnego ustala się na poziomie krajowym, ale władze 
oświatowe wspólnot autonomicznych i szkoły uzupełniają oraz dostosowują pro-
gram nauczania do potrzeb i warunków lokalnych. Kształcenie maturalne prowa-
dzi się w czterech następujących profilach: artystyczny, przyrodniczo-zdrowotny, 
humanistyczno-społeczny oraz techniczny.

W grudniu 2000 r. rząd przyjął dekret królewski 3474/2000, który wprowadza 
zmiany dotyczące struktury minimum programowego i wymiaru zajęć dydaktycz-
nych w szkolnictwie średnim II stopnia. Określono w nim także wspólne przedmio-
ty dla każdej klasy. Postanowienia dekretu królewskiego zostały wdrożone w życie 
w roku szkolnym 2002/03 w I klasie, a w roku 2003/04 w II klasie szkoły średniej 
II stopnia.

W 2002 r. rząd przyjął ustawę o kształceniu zawodowym i kwalifikacjach zawo-
dowych, która ustanawia „Państwowy system kwalifikacji i kształcenia zawodowe-
go” oraz przewiduje reformę tych rodzajów kształcenia w celu połączenia obecnie 
istniejących podsystemów w jednolity system kształcenia zawodowego. Podstawę 
funkcjonowania systemu stanowi „Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesio-
nales” (Państwowy katalog kwalifikacji zawodowych). Celem jest dostosowanie 
kształcenia do potrzeb rynku pracy, realizacja procesu uczenia się przez całe życie, 
mobilność pracowników oraz tworzenie jednolitego rynku pracy.

Ocena uczniów w ramach kształcenia maturalnego ma charakter systematycz-
ny, ale jest prowadzona w różny sposób – zależnie od przedmiotu. Uczniowie, którzy 
nie zaliczyli przedmiotu na zakończenie roku, mogą zdawać dodatkowy egzamin. 
Zgodnie z przepisami dotyczącymi promocji i powtarzania klasy uczniowie mogą 
pozostać maksymalnie cztery lata na tym etapie kształcenia. Uczniowie, którzy nie 
zaliczą więcej niż dwóch przedmiotów w I klasie lub więcej niż trzech przedmiotów 
w II klasie, muszą powtarzać klasę. Uczniowie, którzy nie zaliczą mniej niż trzech 
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przedmiotów, muszą uczęszczać jedynie na zajęcia z tych przedmiotów. Uczniowie, 
którzy zaliczyli wszystkie przedmioty, otrzymują świadectwo Bachiller. Ocenę cią-
głą prowadzi się również w ramach kształcenia zawodowego, a uczniowie, którzy 
uzyskali pozytywne wyniki, otrzymują świadectwo Técnico w danej specjalizacji.

W szkolnictwie wyższym, podległym Ministerstwu Edukacji i Nauki, prowadzi 
się studia akademickie i zawodowe. Studia zawodowe obejmują Enseñanzas Ar-
tísticas de grado superior (kształcenie artystyczne na poziomie zaawansowanym), 
specjalistyczne kształcenie zawodowe na poziomie zaawansowanym oraz kształ-
cenie prowadzące do dyplomu technika w dziedzinie sportu na zaawansowanym 
poziomie.

Studia akademickie są prowadzone w Facultades Universitarias (wydziałach 
uniwersyteckich), Escuelas Técnicas Superiores (wyższych szkołach technicznych) 
i Escuelas Universitarias (szkołach uniwersyteckich prowadzących studia I stop-
nia). Kształcenie artystyczne na zaawansowanym poziomie prowadzą państwowe 
Conservatorios Superiores (akademie muzyczne) i Escuelas Superiores (szkoły 
wyższe). Specjalistyczne kształcenie zawodowe na poziomie zaawansowanym pro-
wadzą na ogół te same placówki, które kształcą na poziomie średniozaawansowa-
nym.

W grudniu 2001 r. uchwalono ustawę o uniwersytetach (LOU), która zawie-
ra uregulowania dotyczące systemu uniwersyteckiego i uchyla wcześniejszą usta-
wę o reformie uniwersytetów z 1983 r. (Ley de Reforma Universitaria – LRU). 
Ustawa LOU zapewnia między innymi podstawy do powołania Państwowego 
Biura ds. Oceny (ANECA), zajmującego się oceną dydaktyki, badań naukowych, 
zarządzania, uniwersyteckimi programami nauczania oraz do stworzenia nowego 
systemu zatrudniania nauczycieli. Wprowadziła także rozwiązania zachęcające 
studentów i kadrę naukowo-dydaktyczną do mobilności w obrębie hiszpańskiego 
i międzynarodowego systemu szkolnictwa wyższego. Przepisy ustawy LOU były 
wdrażane stopniowo do roku akademickiego 2003/04.

Specjalistyczne kształcenie zawodowe na zaawansowanym poziomie można 
rozpocząć w dwojaki sposób: poprzez dostęp bezpośredni – zapewnia go posiada-
nie świadectwa Bachiller, lub w innym przypadku – należy zdać specjalny spraw-
dzian, przy czym to drugie rozwiązanie jest mniej rozpowszechnione. Niezbęd-
nym warunkiem przyjęcia na uniwersytet jest zdanie uniwersyteckiego egzaminu 
wstępnego (PAU). Egzamin PAU, który podlega regulacjom Ministerstwa Edukacji 
i Nauki oraz wspólnot autonomicznych przygotowują i przeprowadzają wspólnie 
uniwersytety i nauczyciele prowadzący kształcenie maturalne. W ustawie LOU 
stwierdza się, że zasady przyjęć na studia opracowują same uniwersytety. Kandy-
daci zamierzający podjąć kształcenie na zaawansowanym poziomie na kierunkach 
artystycznych i sportowych muszą też zdać specjalistyczny egzamin. Również na 
wielu innych kierunkach studiów warunkiem przyjęcia na studia jest zdanie dodat-
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kowego specjalistycznego egzaminu, który potwierdza wiedzę i umiejętności kandy-
datów niezbędne do studiowania na wybranym kierunku.

Po ukończeniu uniwersyteckich studiów I stopnia (3 lata) uzyskuje się tytuły 
zawodowe Diplomado, Arquitecto Técnico i Ingeniero Técnico, a po ukończeniu 
uniwersyteckich studiów I i II stopnia (4–6 lat) uzyskuje się tytuły zawodowe Licen-
ciado, Arquitecto i Ingeniero. Stopień naukowy „Doctor” przyznaje się studentom, 
którzy ukończyli studia uniwersyteckie III stopnia i obronili pracę. Studenci, którzy 
ukończyli studia na kierunkach artystycznych, otrzymują różne dyplomy. Po ukoń-
czeniu studiów na zaawansowanym poziomie na kierunkach: muzyka, taniec oraz 
aktorstwo studenci uzyskują Titulo Superior, odpowiadający uniwersyteckiemu ty-
tułowi Licenciado. Studenci, którzy ukończyli specjalistyczne kształcenie zawodo-
we na zaawansowanym poziomie, otrzymują dyplom Técnico Superior. Studenci 
kończący studia na zaawansowanym poziomie na kierunku: sztuki plastyczne i pro-
jektowanie otrzymują dyplom Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, zaś na 
kierunkach: konserwacja i restauracja dzieł sztuki oraz ceramika, projektowanie 
i szkło – Titulo Superior en Conservación y Restauración de Bienes Culturales lub, 
odpowiednio, Titulo Superior en Cerámica, Diseño y Vidrio, odpowiadający uni-
wersyteckiemu „Diplomado”. Studenci, którzy ukończyli kształcenie techniczne 
w dziedzinie sportu na zaawansowanym poziomie otrzymują dyplom Técnico De-
portivo Superior, nadający takie same uprawnienia, jak dyplom Técnico Superior, 
uzyskiwany po ukończeniu specjalistycznego kształcenia zawodowego.

Studenci studiów zawodowych przygotowują się do uzyskania kwalifikacji, 
które są równorzędne tytułowi Licenciado lub Diplomado. Po uchwaleniu ustawy 
LOU, której celem jest dostosowanie struktury studiów do założeń Europejskie-
go Obszaru Szkolnictwa Wyższego, opublikowano szereg rozporządzeń szczegó-
łowych, przy czym niektóre z nich są jeszcze dopracowywane: dekret królewski 
1044/2003 z 1 sierpnia 2003 r., który określa procedurę wydawania przez uniwer-
sytety suplementu do dyplomu, dekret królewski 55/2005 z 21 stycznia 2005 r., 
który określa strukturę studiów uniwersyteckich i zawiera uregulowania dotyczące 
oficjalnie uznawanych uniwersyteckich studiów prowadzących do pierwszego dy-
plomu, oraz dekret królewski 56/2005 z 21 stycznia 2005 r., który zawiera uregulo-
wania dotyczące oficjalnie uznawanych studiów podyplomowych.

Szczególnym elementem strukturalnym systemu oświaty w Hiszpanii jest 
szkolnictwo specjalne. W istniejących oficjalnie przepisach określono podstawy 
prawne opieki nad uczniami mającymi szczególne potrzeby edukacyjne, do których 
zalicza się uczniów mających różne braki w wykształceniu, ze względów społeczno-
-ekonomicznych i społeczno-kulturowych, uczniów wywodzących się ze środowisk 
emigrantów, uczniów szczególnie uzdolnionych oraz uczniów niepełnosprawnych.

Ta ostatnia kategoria obejmuje uczniów, którzy wymagają szczególnej uwagi 
i specjalnej pomocy w nauce z powodu niepełnosprawności fizycznych, psychicz-
nych lub sensorycznych, bądź poważnych problemów behawioralnych (z zacho-
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waniem). Uczniowie ci uczą się na ogół w szkołach ogólnodostępnych w ramach 
kształcenia integracyjnego. Nadal istnieją natomiast szkoły specjalne dla uczniów, 
których potrzeby edukacyjne nie można zaspokoić w szkołach ogólnodostępnych.

Nauczyciele pracujący w placówkach przedszkolnych i szkołach podstawo-
wych muszą mieć nauczycielski dyplom Maestro. Od nauczycieli szkół średnich 
wymaga się tytułu Licenciado lub tytułu zawodowego w dziedzinie architektury 
albo inżynierii oraz ukończenia specjalistycznego kursu pedagogicznego. Nauczy-
ciele szkół podstawowych są przygotowani do nauczania wszystkich przedmiotów 
z wyjątkiem wychowania muzycznego, wychowania fizycznego i języków obcych, 
które prowadzą nauczyciele przedmiotu. Nauczyciele szkół podstawowych są na-
uczycielami przedmiotów zintegrowanych, a nauczyciele szkół średnich specjalizu-
ją się w jednym przedmiocie.

Nauczyciele akademiccy muszą mieć stopień naukowy doktora; wymóg ten nie 
obowiązuje nauczycieli kolegiów, w których prowadzi się akademickie studia I stop-
nia (3-letnie), ale muszą oni mieć Licenciado albo tytuł zawodowy w dziedzinie 
architektury lub inżynierii. Ustawa LOU uregulowała szereg aspektów kształcenia 
w uniwersytetach, wśród których należy wymienić: wprowadzenie nowego systemu 
rekrutacji kadry nauczycielskiej, który gwarantuje, że nabór odbywa się zgodnie 
z zasadą równości oraz na podstawie osiągnięć zawodowych i zdolności, stworze-
nie podstaw prawnych dla funkcjonowania kadry nauczycielskiej oraz promowanie 
mobilności kadry naukowo-dydaktycznej w ramach hiszpańskiego i międzynarodo-
wego systemu szkolnictwa wyższego. W placówkach publicznych zarówno nauczy-
ciele akademiccy, jak i nauczyciele zatrudnieni w oświacie są na ogół urzędnikami 
państwowymi.

Dnia 23 grudnia 2002 r. uchwalona została ustawa o jakości kształcenia 
(LOCE). W dekrecie królewskim 827/2003 z 27 czerwca 2003 r. określono har-
monogram wprowadzania nowych przepisów w systemie edukacji oraz wstępny 
harmonogram obejmujący środki, które zostały już wdrożone w roku szkolnym 
2003/04 i środki, które miały zostać wdrożone do roku szkolnego 2007/08 włącz-
nie. Po wyborach powszechnych w marcu 2004 r. w Hiszpanii zmienił się rząd. 
Na mocy dekretu królewskiego 1318/2004 z 28 maja 2004 r. nowy rząd zmodyfi-
kował częściowo harmonogram wprowadzania przepisów przewidziany w ustawie 
LOCE. Przełożono o dwa lata wdrażanie większości rozwiązań przewidzianych 
w LOCE, z wyjątkiem dwóch aspektów: bezpłatności edukacji przedszkolnej dla 
dzieci w wieku 3–6 lat i nauczania języków obcych. Utrzymano również w mocy 
przepisy dotyczące kryteriów oceny i promocji w ramach kształcenia obowiązkowe-
go w szkole średniej, które weszły już w życie w roku szkolnym 2003/04. W związ-
ku z powyższym w oświacie funkcjonują obecnie równolegle ustawy LODE-1985, 
LOGSE-1990, LOCFP-2002 i LOCE-2002, ale z uwagi na opóźnienie wejścia 
w życie niektórych zapisów ostatniej ustawy, sytuacja w systemie edukacji w roku 
szkolnym 2004/05 wyglądała tak samo, jak w poprzednim roku szkolnym. Z myślą 
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o ułatwieniu debaty o nowej reformie edukacyjnej promowanej przez nowy rząd, 
Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało we wrześniu 2004 r. dokument zawie-
rający propozycje podzielone na siedem działów: ogólne refleksje o jakości kształ-
cenia i równości szans, propozycje służące wzmocnieniu kształcenia na poziomie 
przedszkolnym i podstawowym, koncepcje dotyczące kształcenia obowiązkowego 
w szkole średniej wraz ze środkami i metodami służącymi większemu zróżnicowa-
niu, propozycja wcześniejszego rozpoczynania nauki języków obcych i dotycząca 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, analiza nowych potrzeb związanych 
z kształtowaniem wartości i poczucia obywatelstwa w ramach edukacji, określenie 
nowych zadań stojących przed nauczycielami oraz zagadnienia dotyczące uczest-
nictwa i wspólnej odpowiedzialności środowiska edukacyjnego w realizacji zada-
nia, jakim jest kształcenie i wychowanie.

Publiczne debaty i rozważania dotyczące tych zagadnień były prowadzone od 
czasu przedstawienia tego dokumentu do grudnia 2004 r. Po zebraniu opinii przed-
stawionych podczas debat przez różne autorytety edukacyjne i społeczne, minister 
edukacji przedłożył projekt ustawy o oświacie 30 marca 2005 r. Wprowadzającą 
część projektu ustawy rozpoczyna rozdział poświęcony zasadom i celom kształce-
nia, które stanowią zasadnicze elementy spajające system edukacji.

W części I określono organizację, poziomy i etapy kształcenia. Zgodnie z pro-
jektem ustawy podstawowa struktura systemu edukacji pozostanie niezmieniona, 
ale zostaną wprowadzone pewne modyfikacje. Edukacja przedszkolna, stanowiąca 
jeden etap, zostaje podzielona na dwa cykle, przy czym dla obydwu cykli wyznaczo-
no cel edukacyjny, który zobowiązuje placówki do realizowania konkretnej koncep-
cji kształcenia już od I cyklu. W II cyklu, oprócz zajęć zachęcających i przygotowu-
jących do nauki czytania, pisania i liczenia, ułatwia się wczesny kontakt z językami 
obcymi i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Kształcenie na poziomie 
podstawowym i średnim I stopnia jest obowiązkowe. Jednym z nowatorskich roz-
wiązań jest wprowadzenie diagnostycznej oceny kluczowych kompetencji zdoby-
tych przez uczniów na zakończenie II cyklu tego etapu (w wieku 10 lat). Ocena 
ma służyć celom informacyjnym i ukierunkowaniu dalszego procesu kształcenia. 
Kształcenie obowiązkowe na poziomie średnim stanowi początek wspólnej eduka-
cji, a równocześnie uwzględnia różnorodność uczniów, umożliwiając placówkom 
edukacyjnym – w ramach ich autonomii w sprawach dydaktycznych – przyjmo-
wanie w sposób elastyczny takich rozwiązań w zakresie organizacji i programu 
nauczania, które najlepiej odpowiadają cechom indywidualnym uczniów. Propo-
nuje się, by programy nauczania dla pierwszych trzech lat miały szerszą wspólną 
podstawę, umożliwiając wzmacnianie kluczowych umiejętności u uczniów, którzy 
potrzebują takich zajęć, natomiast program nauczania dla czwartego roku ma mieć 
charakter ukierunkowujący. Pozwala na prowadzenie wspólnych przedmiotów 
w sposób elastyczny i obejmuje trzy przedmioty fakultatywne. Na tym poziomie 
jest również przeprowadzana ocena diagnostyczna – na zakończenie drugiego roku 
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kształcenia obowiązkowego w szkole średniej (w wieku 14 lat). Od trzeciego roku 
tego etapu przewiduje się zróżnicowanie programu nauczania, aby umożliwić zaję-
cie się uczniami mającymi szczególne trudności w nauce. Wprowadza się programy 
wstępnych kwalifikacji zawodowych dla młodych ludzi w wieku powyżej 16 i poni-
żej 21 lat, którzy nie uzyskali świadectwa ukończenia kształcenia obowiązkowego 
na poziomie średnim. Programy te mają zapobiegać odsiewowi i odpadowi, roz-
budzać u uczniów oczekiwania związane z kontynuowaniem kształcenia i uzyska-
niem dalszych kwalifikacji oraz ułatwiać podjęcie pracy zawodowej; w wyjątkowych 
wypadkach z tych programów mogą korzystać uczniowie w wieku powyżej 15 lat, 
którzy nie są w stanie ukończyć tego etapu.

Kształcenie maturalne trwa dwa lata, ale jest prowadzone w trzech różnych 
profilach (artystycznym, matematyczno-przyrodniczo-technicznym i humanistycz-
no-społecznym). Świadectwo maturalne otrzymują uczniowie, którzy uzyskali po-
zytywne oceny ze wszystkich przedmiotów. Po otrzymaniu świadectwa absolwenci 
mogą podjąć pracę, kształcenie zawodowe na zaawansowanym poziomie lub stu-
dia w uczelni. Warunkiem przyjęcia na uniwersytet jest zdanie jednego oficjalnie 
zatwierdzonego sprawdzianu, do którego przystępują wszyscy kandydaci mający 
świadectwo maturalne.

W projekcie przewidziano bardziej elastyczne warunki dostępu do kształcenia 
zawodowego. Zaproponowano utworzenie różnych „pomostów” pomiędzy kształ-
ceniem ogólnym i zawodowym. Szczególną uwagę zwrócono na kształcenie arty-
styczne, którego organizacji nie rewidowano od 1990 r. Z jednej strony proponuje 
się, by zawodowe kształcenie artystyczne obejmowało kształcenie w dziedzinie mu-
zyki i tańca na poziomie elementarnym i średniozawansowanym oraz projektowa-
nia i sztuk plastycznych na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym. 
Z drugiej strony wprowadzono kształcenie artystyczne na wyższym poziomie, któ-
re obejmuje kształcenie w dziedzinie muzyki, tańca, aktorstwa, konserwacji i re-
stauracji dzieł sztuki oraz sztuk plastycznych i projektowania na poziomie zaawan-
sowanym.

Na zakończenie części I zwraca się uwagę na kształcenie dorosłych, które ma 
umożliwić wszystkim obywatelom zdobywanie, aktualizowanie, uzupełnianie lub 
rozszerzanie wiedzy i umiejętności z myślą o ich rozwoju indywidualnym i zawodo-
wym zgodnie z zasadami kształcenia ustawicznego. Aby zagwarantować równość 
szans, w części II zajęto się grupami uczniów, którym należy zapewnić kształcenie 
w innej formie niż edukacja ogólnodostępna, przy czym podejmowane działania 
mają zmierzać do pełnej integracji tych grup. Specjalnego traktowania wymagają 
nie tylko uczniowie niepełnosprawni, ale także uczniowie o dużym potencjale inte-
lektualnym oraz ci, którzy dopiero niedawno rozpoczęli naukę w hiszpańskim sys-
temie edukacji. Projekt ustawy przewiduje także kompensowanie nierówności po-
przez specjalne programy opracowywane w niektórych placówkach edukacyjnych 
lub na określonych obszarach geograficznych, w których niezbędne jest kształcenie 
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wyrównawcze. Proponuje się, aby w planach przydziału miejsc w placówkach pu-
blicznych i prywatnych gwarantować odpowiedni i zrównoważony rozkład uczniów 
wymagających specjalnej pomocy edukacyjnej między szkołami.

Część III ustawy dotyczy statusu, jaki powinni uzyskać nauczyciele. Prioryte-
towe znaczenie ma kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, które będzie 
reformowane w kontekście nowego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, 
w celu dostosowania go do potrzeb i nowych wymogów systemu edukacji. Oprócz 
odpowiedniego przygotowania merytorycznego, kształcenie nauczycieli powinno 
obejmować przygotowanie pedagogiczne, którego dopełnienie stanowią indywidu-
alne konsultacje i doradztwo prowadzone dla nowych nauczycieli przez bardziej 
doświadczonych kolegów. W tej części uwzględniono także poprawę warunków 
pracy nauczycieli, rozwiązania pozwalające odpowiednio docenić i wspierać pracę 
dydaktyczną oraz podnieść prestiż społeczny nauczycieli.

Część IV dotyczy placówek edukacyjnych, ich rodzajów oraz prawnych pod-
staw ich funkcjonowania, a także planowania sieci placówek zgodnie z zasadą, że 
edukacja należy do usług publicznych i społecznych.

W projekcie przyjmuje się, że podstawową wartość w kształceniu samodziel-
nych, wolnych, odpowiedzialnych i zaangażowanych obywateli stanowi uczestnic-
two, a w związku z tym, jak stwierdzono w części V, władze oświatowe gwarantują 
udział społeczności edukacyjnej w organizowaniu, kierowaniu i ocenie placówek 
edukacyjnych. Szczególną uwagę zwraca się na autonomię placówek edukacyjnych 
w sprawach dydaktycznych, której przejawem jest tworzenie własnych projektów 
edukacyjnych i w zakresie zarządzania środkami oraz opracowywania regulami-
nów dotyczących organizacji i funkcjonowania. W zakresie kierowania i nadzoru 
nad placówkami nadano większe znaczenie organom kolegialnym, którymi są rada 
szkolna, rada pedagogiczna i organy ds. koordynacji nauczania, określając kompe-
tencje kierownictwa w publicznych placówkach edukacyjnych, procedurę mianowa-
nia dyrektorów szkół oraz procedury zatwierdzania funkcji kierowniczych.

Część VI jest poświęcona ocenie systemu edukacji. Ocenę uznaje się za za-
sadniczy element służący poprawie jakości kształcenia i zwiększeniu przejrzystości 
systemu edukacji. Całościową oceną systemu edukacji powinien zajmować się In-
stytut ds. Oceny, który ma współpracować z analogicznymi organami utworzonymi 
na szczeblu wspólnot autonomicznych. Roczne raporty oceniające funkcjonowanie 
systemu edukacji powinny być przedkładane Parlamentowi.

W części VII stwierdza się, że zadaniem inspektoratu oświatowego jest wspie-
ranie placówek edukacyjnych w opracowywaniu projektów edukacyjnych i prowa-
dzeniu samooceny, która stanowi kluczowy aspekt podnoszenia jakości w systemie 
edukacji. Inspektorat wyższego szczebla ma podlegać władzom centralnym.

Dodatkowe przepisy dotyczą harmonogramu wdrażania ustawy, środków fi-
nansowych niezbędnych do jej wdrożenia, kwestii religii, podręczników oraz mate-
riałów dydaktycznych. Wiele dodatkowych przepisów odnosi się do kadry nauczy-
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cielskiej, tworząc podstawy do uregulowania takich spraw, jak funkcje dydaktyki 
w placówkach publicznych, obowiązki nauczycieli akademickich i pozostałej kadry 
nauczycielskiej, warunki selekcji i naboru kadry nauczycielskiej, awans zawodowy 
nauczyciela, prowadzenie inspekcji oraz kształcenie i przygotowanie pedagogiczne 
nauczycieli. Jeśli chodzi o zasady przyjęć uczniów do placówek edukacyjnych usta-
wa określa, jakie dane należy przedstawić w celu udokumentowania sytuacji mate-
rialnej rodziny oraz warunki, jakie muszą spełniać placówki prywatne prowadzące 
kształcenie maturalne o profilu przyrodniczo-zdrowotnym i technicznym.

Przepisy dodatkowe odnoszą się także do współpracy między gminami i wła-
dzami oświatowymi oraz do ewentualnych umów o współpracy pomiędzy nimi a lo-
kalnymi korporacjami.

Przepisy przejściowe dotyczą przewidywanego dobrowolnego przechodzenia 
nauczycieli na emeryturę, mobilności nauczycieli mających status urzędników pań-
stwowych, długości kadencji organów zarządzających i kierownictwa w publicz-
nych placówkach edukacyjnych, przygotowania pedagogicznego, dostosowania 
placówek do prowadzenia edukacji przedszkolnej, modyfikacji umów oraz dostępu 
do nauki języków obcych dla uczniów w wieku poniżej 16 lat.

Szkolnictwo w Katalonii ze szczególnym uwzględnieniem 
szkolnictwa specjalnego2

Katalonia zajmuje obszar o powierzchni 32107 kilometrów kwadratowych. Jest 
on bardzo zróżnicowany geograficznie – od wysokich szczytów górskich o wysoko-
ści do 3000 metrów (Pireneje), po depresje, a więc tereny znajdujące się poniżej 
poziomu morza. Zimy w Katalonii są łagodne, a lata gorące i suche. Temperatura 
jest zróżnicowana i uzależniona od obszaru, np. na szczytach górskich śnieg utrzy-
muje się od grudnia do wiosny3.

Według danych spisu ludności z 2008 r. Katalonia miała 7364078 mieszkań-
ców, ale głównie za sprawą emigracji, obserwuje się bowiem stały wzrost ludności 
w tym regionie Hiszpanii. Aktualnie liczba cudzoziemców mieszkających w Ka-
talonii to prawie 1 milion osób. Obecność emigracji jest szczególnie zauważalna 
w okolicach dużych metropolii, przede wszystkim Barcelony. To w tym regionie 
zamieszkuje około 5 milionów ludzi, stanowiąc ponad 67% ogółu ludności Kata-
lonii. Ostatnia wielka fala emigracji miała miejsce w latach 1950–1975 – liczba 
ludności wzrosła wówczas prawie o 2,5 miliona mieszkańców. W czasie reżimu 

2 Tę część artykułu opracowano na podstawie materiałów udostępnionych uczestnikom 
wyjazdu studyjnego w czasie spotkania w El Departamente de Educación w Generalitat de 
Cataluña, w tym przez Joaquina Fonolla Salvadora, referującego zagadnienie organizacji systemu 
pomocy niepełnosprawnym w Katalonii, oraz notatek autorki tekstu wykonanych na tym spotkaniu, 
dnia 20. 09. 2011 r.

3 http://www.gencat.cat/catalunya/cas/coneixerpoblacio.htm (19. 09. 2011).
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Franco wiele osób zamieszkujących Katalonię emigrowało do innych regionów, co 
spowodowało, że niewiele, bo ponad 60% Katalończyków urodziło się w Katalonii, 
20% urodziło się w innych częściach Hiszpanii i około 15% na emigracji. Jeden na 
trzech mieszkańców Katalonii jest w wieku pomiędzy 20 a 39 rokiem życia. Kata-
lonia podzielona jest na 946 gmin, ale niewiele osób zamieszkuje obszary wiejskie. 
Większość – około 95% – to mieszkańcy miast4.

Nauka szkolna w Katalonii jest obowiązkowa w okresie od 6 do 16 roku ży-
cia. Jest też podzielona na następujące etapy: kształcenie podstawowe oraz średnie 
(w tym maturalne i zawodowe). Natomiast poziom wyższy obejmuje etap licencjac-
ki – zawodowy oraz magisterski uzupełniający. Edukacja małego dziecka – w wie-
ku przedszkolnym – nie jest obowiązkowa, składa się z dwóch cykli i trwa do 6 
lat. Szkolnictwo podstawowe z kolei składa się z dwóch cykli i obejmuje szkołę 
podstawową – dzieci w wieku od 6 do 12 lat oraz szkołę średnią (ESO – Secondary 
Education) – dzieci w wieku od 12 do 16 lat.

Językiem wykładowym w szkołach jest kataloński, jednak obowiązujący pro-
gram nauczania zapewnia możliwość edukacji zarówno w języku katalońskim, jak 
i kastylijskim. Ponadto uczniowie obowiązkowo uczą się minimum jednego języ-
ka obcego, na ogół angielskiego. Wielu jest też zwolenników języka francuskiego. 
W wielu szkołach istnieje możliwość nauki więcej niż jednego języka obcego5.

Pierwszy, nieobowiązkowy cykl edukacji to wspomaganie rozwoju niemowląt; 
jest zwykle realizowany w instytucjach adresowanych dla dzieci w wieku od 0 do 3 
lat (żłobkach). Drugi, także nieobowiązkowy, cykl edukacji obejmuje okres przed-
szkolny – od 3 do 6 lat. Następny, ale już obowiązkowy, jest etap szkoły podstawo-
wej – wiek od 6 do 12 lat, a dalej również obowiązkowy – etap szkoły podstawowej 
II stopnia – wiek od 12 do 16 lat). Szkoły średnie i zawodowe adresowane są do 
uczniów w wieku od 16 do 18 lat. Oferta niepaństwowego kształcenia obejmuje 
identyczne etapy edukacyjne, jak oferta kształcenia państwowego. Istnieją również 
szkoły specjalne (mogą być państwowe i niepaństwowe, np. prowadzone przez sto-
warzyszenia pozarządowe), w których przebywają uczniowie z niepełnosprawno-
ścią oraz innymi problemami rozwojowymi i funkcjonalnymi (np. z zachowaniem) 
w wieku od 3 do 21 lat. W danego typu szkołach kształci się aktualnie około 5500 
uczniów. Omawiane placówki obejmują następujące grupy uczniów: uczniowie ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z poważnych, złożonych nie-
pełnosprawności oraz uczniowie z utrwalonymi zachowaniami aspołecznymi i an-
tyspołecznymi; uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi 
z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; uczniowie z trudnościami w nauce 
szkolnej; uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia ogólne lub uzdolnienia kie-
runkowe. Pod adresem wskazanych uczniów organizowane są adekwatne zajęcia 

4 http://www.xtec.es/lic/nouvingut/families/documenta/castella.pdf (19. 09. 2011).
5 http://www20.gencat.cat/docs/canaleducacio/Home/Estudis/Destacats/documents/

sistema_educativo.pdf (19. 09. 2011).
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specjalistyczne na terenie szkoły, które są realizowane zarówno przez specjalistów 
pracujących w szkole, jak i specjalistów z centrów edukacji, wspierających szkoły 
w realizacji zadań specjalistycznych, przychodzących do szkoły, by przeprowadzić 
takie zajęcia.

Wszystkie przedszkola oraz szkoły podstawowe dla dzieci w wieku od 3 do 
12 lat zatrudniają minimum jednego (a wiele szkół więcej niż jednego) pedagoga 
specjalnego. Przeważnie są to specjaliści pracujący z uczniami mającymi proble-
my natury słuchowej, językowej oraz nauczyciele wspomagający. W roku szkolnym 
2012/13 planuje się wprowadzenie we wszystkich szkołach edukujących uczniów 
w wieku od 3 do 12 lat dodatkowych 3 godzin specjalnych zajęć na grupę uczniów 
wykazujących problemy z nauką, w celu przeciwdziałania pogłębianiu się trudności 
w opanowaniu umiejętności związanych z nauką pisania, czytania i liczenia.

Szkoły podstawowe II stopnia (wiek uczniów w przedziale 12–16 lat) zatrud-
niają pedagogów szkolnych oraz psychologów. Ich liczba w szkole zależy od liczby 
uczniów wymagających pomocy oraz specjalistycznego wsparcia. Uwagę zwraca 
się przede wszystkim na uczniów mających problemy z nauką szkolną. Są też szko-
ły, gdzie edukujący się w nich uczniowie z niepełnosprawnością są wspierani przez 
specjalistów z centrów edukacji, realizujących działania usługowe wobec szkół.

Ośrodki specjalne w Katalonii są zarówno państwowe, jak i niepaństwowe. 
Obejmują swoją pomocą, jak już wcześniej wspomniano, dzieci i młodzież w wieku 
od 3 do 21 lat. W danym typie szkolnictwa realizowany jest szeroki wachlarz zajęć 
specjalistycznych: logopedyczne, fizjoterapeutyczne, prowadzone przez pedago-
gów specjalnych, pedagogów i inne zależnie od potrzeb konkretnego ucznia. Wiele 
ośrodków specjalnych, szczególnie niepaństwowych, obejmuje specjalistyczną po-
mocą edukacyjno-rehabilitacyjną także osoby dorosłe, zapewniając im nie tylko 
specjalistyczne wsparcie, ale też miejsce stałego pobytu w hostelu.

Specjalistyczne działania wobec uczniów o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych oraz szkół/ośrodków realizują centra specjalizujące się w wybranych obszarach 
działania: centra wsparcia technicznego i poradnictwa psychologicznego (EAP); 
centra wsparcia uczniów z uszkodzonym słuchem (Resource Center – CREDA); 
centra realizujące usługi specjalistyczne dla uczniów z poważnymi niepełnospraw-
nościami i poważnymi zaburzeniami zachowania (SEETDIC); centra wsparcia 
uczniów z niepełnosprawnością ruchową (SEEM); centra wsparcia uczniów z za-
burzeniami wzroku (Educational Resource Center – CREDEV).

Centrum wsparcia technicznego i poradnictwa psychologicznego (EAP) reali-
zuje różnorodne, niezbędne i wymagane działania wobec wszystkich szkół znajdu-
jących się w obszarze działania centrum – publicznych i niepublicznych, ogólnodo-
stępnych i specjalnych. W centrum pracują psycholodzy, pedagodzy i pracownicy 
socjalni. Aktualnie na terenie Katalonii fukcjonuje 79 takich centrów (EAP), które 
zatrudniają 558 psychologów i doradców zawodowych, 111 pracowników socjal-
nych – ogółem 669 specjalistów.



84 MARZENNA ZAORSKA 

Centrum koncentruje swoje działania na dwóch zasadniczych adresatach: 
uczniowie i ich rodziny oraz szkoły, w których dani uczniowie przebywają. Jeśli cho-
dzi o uczniów i ich rodziny, to realizowane są między innymi następujące zadania: 
diagnoza potrzeb edukacyjnych oraz społecznych ucznia; sporządzenie orzeczenia 
adresowanego do szkoły, w którym wskazuje się wymagane formy specjalistycznej 
pomocy; ewaluacja potrzeb edukacyjnych i realizowanych form pomocy specjalnej 
zależnie od osiągnięć rozwojowych ucznia; doradztwo dla uczniów, ich rodzin i na-
uczycieli w obszarze doradztwa personalnego, edukacyjnego, społecznego, zawo-
dowego; monitoring drogi edukacyjnej ucznia, szczególnie w momentach zmiany 
etapu kształcenia we współpracy z innymi specjalistami oraz trafności usług eduka-
cyjnych zaproponowanych uczniowi; badania psychologiczne i kierowanie uczniów 
do określonego typu usług edukacyjnych (CREDA, CREDV, SEETDIC) oraz usług 
społecznych i innych usług wymaganych, także w zakresie pomocy medycznej oraz 
prawnej; koordynacja działań różnych specjalistów i instytucji w zakresie wsparcia 
ucznia, aby zapewnić spójne i dostosowane do faktycznych potrzeb postępowanie 
specjalistyczne.

Jeśli chodzi o szkołę, w której kształcą się uczniowie o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, centrum realizuje doradztwo dla szkół i nauczycieli w kwestii iden-
tyfikacji potrzeb edukacyjnych uczniów i współpracę w planowaniu działań eduka-
cyjnych w środowisku szkolnym, rodzinnym i społecznym; koordynuje i zarządza 
działaniami wykonywanymi przez specjalistów z centrum oraz nauczycieli na rzecz 
wsparcia edukacyjnego ucznia – pedagogów specjalnych, terapeutów, nauczycieli 
pedagogiki terapeutycznej i innych; doradza w obszarze podejmowanych działań 
terapeutycznych specjalistom oraz uczniom; uczestniczy w konstruowaniu dalszej 
drogi edukacyjnej ucznia; monitoruje dostosowanie form wsparcia adekwatnie 
do aktualnych potrzeb ucznia, ocenia ich efektywność; ocenia jakość istniejących 
usług, programów edukacyjnych w konkretnych dziedzinach i sektorach (CREDA, 
CREDV, SEETDIC) oraz dostosowanie specjalistycznego sprzętu i usług do kon-
kretnych potrzeb; współpracuje z rządem w zakresie planowania i optymalizacji 
zasobów sektora edukacji i zagadnień związanych z kształceniem; uczestniczy 
w planowaniu różnorodnych działań służących integracji społecznej uczniów; koor-
dynuje szkolenie nauczycieli oraz stymuluje nauczycieli do poszerzania i pogłębia-
nia posiadanych kompetencji we współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli 
(ChRL).

Centrum wsparcia uczniów z uszkodzonym słuchem (CREDA) obejmuje 
swoją pomocą wszystkich uczniów mających problemy ze słuchem, zarówno tych 
kształcących się w szkolnictwie państwowym, jak i niepaństwowym, w szkolnictwie 
ogólnodostępnym i specjalnym. Aktualnie w Katalonii istnieje 10 takich centrów. 
W centrum pracują specjaliści z zakresu logopedii i surdologopedii, psycholodzy 
specjalizujący sie w problematyce psychicznych konsekwencji zaburzeń słuchu 
i mowy dla rozwoju osoby ludzkiej oraz audiolodzy – specjaliści z obszaru nauk 
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medycznych zajmujący się leczeniem uszkodzeń i konsekwencji uszkodzeń narzą-
du słuchu. Zadania centrum koncentrują się na obszarze wsparcia osoby z wadą 
słuchu i jej rodziny, obszarze wsparcia szkoły, w której kształci się uczeń z uszko-
dzonym słuchem oraz w obszarze specjalnych działań odniesionych do problemów 
wynikających z uszkodzenia słuchu.

Obszar pierwszy obejmuje następujące zadania: diagnoza audiologiczna oraz 
oprotezowanie ucznia; diagnoza i monitoring potrzeb edukacyjnych oraz psycho-
lingwistycznych ucznia z uszkodzonym słuchem zależnie od stopnia obecnej wady 
słuchu; konsultowanie specjalistów pracujących z takim uczniem; konsultacje ro-
dziny ucznia z uszkodzonym słuchem w celu doskonalenia wsparcia udzielanego 
w środowisku rodzinnym; organizacja, koordynacja i monitoring współpracy po-
między specjalistami udzielającymi wsparcia uczniowi z uszkodzonym słuchem.

Obszar drugi obejmuje: kierowanie ucznia z wadą słuchu do konkretnych form 
pomocy psycholingwistycznej i surdologopedycznej; ocena i monitorowanie roz-
woju słuchu, języka i komunikacji takiego ucznia; szczegółowe oraz konkretne po-
radnictwo dla rodziny ucznia mającego problemy słuchowo-językowe; doradzanie 
nauczycielom w celu dostosowania wymagań i treści programowych do specyficz-
nych potrzeb edukacyjnych ucznia. W obszarze trzecim: aktualizacja i wdrażanie 
nowych osiągnięć naukowo-technicznych w kwestii wsparcia osoby z uszkodzonym 
słuchem; aktualizacja i modyfikacja dokumentacji oraz materiałów wykorzystywa-
nych w procesie terapii mowy i opieki edukacyjnej nad uczniem z trudnościami słu-
chowymi, językowymi i/lub komunikacyjnymi; doskonalenie oferowanych w CRE-
DA form specjalistycznej pomocy uczniowi z uszkodzonym słuchem, jego rodzinie 
i nauczycielom oraz istniejących rozwiązań na rzecz kształcenia ustawicznego; kon-
struowanie terapii mowy dzieci w wieku od 0 do 3 lat.

Specjalistyczne usługi centrum funkcjonującego na rzecz uczniów z poważ-
nymi, złożonymi zaburzeniami rozwojowymi i poważnymi zaburzeniami zacho-
wania (SEETDIC) realizują psycholodzy, pedagodzy oraz nauczyciele. Zadania: 
współpraca z konsultantami i specjalistami wykonującymi usługi psychologiczne 
(EAP) w identyfikacji i ocenie potrzeb uczniów; monitorowanie i ewaluacja pomo-
cy udzielanej uczniowi i jego rodzinie; wspieranie zespołu wsparcia psychologicz-
nego (EAP) w realizacji działań edukacyjnych i psychospołecznych realizowanych 
wobec ucznia; koordynacja, we współpracy z EAP, pracy specjalistów zatrudnio-
nych w resorcie zdrowia psychicznego (CSMIJ, szpitale, inne instytucje), pracy na-
uczycieli świadczących usługi socjalne i opiekuńcze uczniowi; dostosowanie metod 
pracy specjalistycznej do potrzeb ucznia; udział w szkoleniach nauczycieli i aktu-
alizacji usług edukacyjnych w obszarze wsparcia dzieci i młodzieży z poważnymi 
niepełnosprawnościami i zaburzeniami zachowania. Odbiorcami pomocy danego 
centrum są uczniowie z analizowanymi problemami i ich rodziny, szkoły, w których 
edukują sie tacy uczniowie, specjaliści wchodzący w skład zespołów pomocy psy-
chologicznej (EAP).
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Wsparcie uczniów z niepełnosprawnością ruchową realizowane jest również 
przez resort zdrowia oraz resort edukacji. Aktualnie w Katalonii funkcjonują 4 
centra SEEM koncentrujące się na uczniach: Barcelona, Girona, Lleida i Baix 
Llobregat. Zatrudnieni w nich są psycholodzy i pedagodzy mający doświadczenie 
w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną ruchowo, specjaliści z zakresu al-
ternatywnej komunikacji oraz fizjoterapeuci. Realizowane zadania: ocena potrzeb 
w zakresie komunikacji – z uwzględnieniem komunikacji alternatywnej, potrzeb 
technicznych i możliwości dostępu do obowiązujących treści kształcenia; wskaza-
nie form i metod specjalnej pomocy oraz zasad ich ewaluacji i monitoringu; doradz-
two rodzinie, szkole i nauczycielom uczącym ucznia; organizacja specjalistycznych 
szkoleń dla nauczycieli i terapeutów pracujących z uczniem. Podstawową grupą 
adresatów działań są uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, których aktualnie 
w Katalonii jest 1000.

Centra wsparcia uczniów z zaburzonym wzrokiem (CREDV) – aktualnie 
w Katalonii funkcjonuje jedno takie centrum, które realizuje powierzone zada-
nia we współpracy Narodową Organizacją Hiszpańskich Niewidomych (ONCE). 
W centrum pracuje 72 specjalistów: 4 psychologów, 1 pracownik socjalny, 61 tyflo-
logów oraz 6 pracowników odpowiadających za pomoc techniczną.

Do zadań centrum należy: ocena, poradnictwo i monitorowanie umiejętności 
i specjalnych potrzeb edukacyjno-rozwojowych uczniów z uszkodzonym wzrokiem 
lub ciężkimi zaburzeniami wzroku; ukierunkowanie działań specjalistów pracują-
cych w środowiskach wychowawczych; doradzanie rodzinie w kwestiach wychowa-
nia i pomocy dziecku z uszkodzonym wzrokiem w środowisku rodzinnym; orga-
nizacja i koordynacja współpracy pomiędzy specjalistami pracującymi z uczniem 
mającym uszkodzenie narządu wzroku; pomoc szkole i nauczycielom uczącym 
ucznia; monitoring edukacyjnych osiągnięć uczniów; wsparcie ucznia w zakresie 
dostosowania specjalistycznych pomocy technicznych i dydaktycznych do jego 
możliwości; wdrażanie nowych technologii opracowanych pod adresem osób 
z uszkodzonym wzrokiem; określanie i realizacja możliwości i dróg kształcenia 
ustawicznego oraz zawodowego osoby z wadą wzroku. Aktualnie pod opieką cen-
trum znajduje sie 1100 uczniów mających poważną niepełnosprawność wzrokową.

W realizacji specjalistycznej pomocy edukacyjno-rehabilitacyjnej uczniom 
z niepełnosprawnością oraz poważnymi problemami socjalizacyjnymi, poza insty-
tucjami resortu edukacji, współuczestniczą:
–  Ministerstwo Zdrowia – udostępniane są sale lekcyjne w 10 szpitalach dziecię-

cych; zatrudnionych jest w nich 22 nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyj-
ne z hospitalizowanymi dziećmi; organizowane są specjalne klasy dla młodzieży 
z zaburzeniami psychicznymi – 19 takich klas, gdzie pracuje 20 nauczycieli;

–  ośrodki kurateli społecznej (aktualnie w Katalonii są 3 takie ośrodki) – realizują 
pomoc konsultacyjno-doradczą i monitoring zachowania ucznia w środowisku 
domowym; zatrudnianiają obecnie 6 kuratorów;
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–  Ministerstwo Sprawiedliwości – prowadzi 6 centrów zajmujących się pomocą 
uczniom niedostosowanym społecznie, w których zatrudnionych jest 26 pedago-
gów.

Kwestie prawne organizacji oraz specjalistycznego wsparcia uczniom ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Katalonii regulują przepisy ustawy nr 2 
o edukacji z dnia 3 maja 2006 r. (akt ogólnopaństwowy) oraz rozporządzenia lo-
kalne: Llei d'Educació 12 z dnia 10 lipca 2009 r., dekret 299 l'Atencio necessitats 
amb l'alumnat especials z dnia 25 listopada 1997 r., dekret 155 pel serveis Qual els 
educatius Departament d'Ensenyament z dnia 28 czerwca 1994 r.

Konkludując, system specjalistycznej pomocy uczniom wykazującym szczegól-
ne potrzeby edukacyjne z uwagi na niepełnosprawność, inne zaburzenia rozwojowe 
oraz problemy z dostosowaniem się do obowiązujących norm społecznych i nie-
dostosowanych społecznie, jak również uczniom wykazującym ponadprzeciętne 
uzdolnienia w Katalonii jest zbliżony do systemu istniejącego w Hiszpanii. W od-
niesieniu do naszego kraju obecne są pewne dość istotne różnice, przede wszystkim 
w zakresie organizacji i koordynacji wsparcia edukacyjno-rehabilitacyjnego i/lub 
resocjalizacyjnego (w Hiszpanii oraz Katalonii głównym elementem danej pomocy 
są centra) oraz podobieństwa – podstawowym jest podział (jak w Polsce) systemu 
edukacji na ogólnodostępny, integracyjny i specjalny, czego nie ma w wielu innych 
państwach europejskich, np. we Francji – tu system kształcenia specjalnego nie 
istnieje.
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The education system in Spain under special consideration of the 
education of handicapped children and adolescents

Abstract: This paper focuses on the education system in Spain, university education included, 
based partially on information obtained from internet sources, but mainly on materials gathered 
by the author herself in the course of an academic visit to Spain in September 2011. The organi-
zation of special needs education for challenged, socially not adjusted as well as extremely gifted 
students, is described in detail taking as example solutions regulated by law in Catalonia.
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