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Dziecko niepełnosprawne dorastające w izolacji ma później problem z dostosowaniem 

się do otaczającego świata – wskazuje Joanna Wrona, dyrektor Departamentu 

Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Wyłączeni z izolacji

Czym różni się edukacja włączająca od edukacji integracyjnej? 

Często oba modele są mylone.

Edukację włączającą, choć nie ma de�nicji w systemie 

prawnym, rozumiemy inaczej niż integracyjną. Ta 

druga ma określoną strukturę organizacyjną. Regula-

cje prawne wskazują liczbę uczniów pełnosprawnych 

i niepełnosprawnych. W klasie integracyjnej zatrud-

nia się dodatkowego nauczyciela do współorganizo-

wania kształcenia integracyjnego. Szkoły lub oddzia-

ły integracyjne nie muszą się też znajdować w pobliżu 

miejsca zamieszkania ucznia. To samorząd decyduje, 

w której szkole taki oddział powstanie. Z kolei kształ-

cenie włączające to edukacja ucznia niepełnospraw-

nego w szkole ogólnodostępnej, najczęściej położonej 

najbliżej domu. Uczeń naturalnie uczy się w  klasie, 

w której uczą się jego koledzy z podwórka.

Szkoła integracyjna, z de&nicji, jest przygotowana 

na przyjęcie dziecka niepełnosprawnego. Dysponuje 

odpowiednią kadrą i infrastrukturą. Czy w nowym modelu 

każda placówka będzie musiała się przygotować do 

przyjęcia uczniów niepełnosprawnych?

Każda szkoła powinna się przygotować do przyję-

cia ucznia niepełnosprawnego. Samorządy powinny 

zadbać o to, by we wszystkich szkołach zlikwidowa-

ne zostały bariery infrastrukturalne. Ważne jest też 

przygotowanie mentalne dyrekcji i nauczycieli, tak 

aby móc szybko znaleźć metodę pracy z uczniem 

niepełnosprawnym, kiedy tylko pojawi się w szkole.

Jak wygląda, a jak powinno wyglądać docelowo 

przygotowanie kadry?

Ministerstwo edukacji wskazuje, jak powinna być 

zorganizowana edukacja uczniów niepełnospraw-

nych. Od 2008 roku sukcesywnie wprowadzamy 

zmiany, które mają poprawić ich sytuację. Oczy-

wiście, mamy świadomość, ile pracy jeszcze przed 

nami, ale dążymy do tego, by stworzyć uczniom 

– zarówno zdrowym, jak i  niepełnosprawnym – 

odpowiednie warunki. Przed zmianą przepisów 

w 2010 roku dzieci w szkołach specjalnych i inte-

gracyjnych miały zagwarantowaną realizację indy-

widualnego programu edukacyjno-terapeutyczne-

go, był określony wymiar godzin rewalidacyjnych. 
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W szkołach ogólnodostępnych to wszystko opie-

rało się na  dobrej woli dyrektora i  nauczycieli. 

W  2010 roku zmienione zostało prawo, tak aby 

to nie była dobra wola kadry pedagogicznej, a obo-

wiązek. Jeśli w szkole pojawi się dziecko niepełno-

sprawne, szkoła musi od razu podjąć działania ma-

jące na  celu zapewnienie edukacji i  wychowania 

w sposób dostosowany zarówno do jego potrzeb 

rozwojowych, jak i możliwości psycho�zycznych. 

Przepisy określają, w jaki sposób, co i w jakim wy-

miarze ma zapewnić szkoła.

Podejście do pracy z dzieckiem to jedno.  

Dużą barierą jest jednak często niedostosowana do uczniów 

niepełnosprawnych infrastruktura. Ten problem także zniknie?

Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków 

do nauki wynika z ustawy o systemie oświaty. Bez 

względu na to, czy dziecko jest niepełnosprawne, 

czy też zdrowe, szkoła ma mu stworzyć warunki do 

nauki. Oczywiście liczymy się z tym, że te zobowią-

zania mogą być kosztowne. Dlatego każdego roku 

w rezerwie subwencji oświatowej są środki na li-

kwidację barier architektonicznych. O te pieniądze 

mogą się ubiegać jednostki samorządu terytoirial-

nego, będące organami prowadzącymi szkoły. Są 

też inne źródła �nansowania. 

Ważne jest także wsparcie nauczycieli, którzy 

nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z  dzieć-

mi niepełnosprawnymi. Ministerstwo zapewnia 

wsparcie w przeróżnej formie. Przygotowaliśmy 

szereg publikacji – jak pracować z dzieckiem, jak 

interpretować przepisy prawa. To  wszystko jest 

przekazywane nieodpłatnie, a  także publikowa-

ne na  stronach internetowych MEN i  Ośrodka 

Rozwoju Edukacji. Oprócz tego przeprowadzili-

śmy bardzo dużo szkoleń i spotkań z dyrektora-

mi, nauczycielami, przedstawicielami kuratoriów, 

samorządów, uczelni pedagogicznych. Wszystko 

po to, aby pokazać, jak powinna być zorganizo-

wana edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. Ogłaszamy też konkursy z wyko-

rzystaniem środków budżetowych. W ich ramach 

można podejmować działania na rzecz poprawy 

środowiska szkolnego uczniów niepełnospraw-

nych, czyli doposażyć szkołę i  przygotować na-

uczycieli do pracy z tymi dziećmi. W grę wchodzą 

też inne pomysły na  upowszechnianie edukacji 
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włączającej. Wspieramy takie działania udziela-

jąc honorowych patronatów MEN, a przedstawi-

ciele ministerstwa biorą udział w tych przedsię-

wzięciach.

Jak pani ocenia stan przygotowania szkół i nauczycieli? 

Z czym są największe problemy?

Najwięcej do zrobienia mamy w  zakresie zmia-

ny postaw nauczycieli. Jeszcze kilka lat temu 

było przeświadczenie, że  każde dziecko niepeł-

nosprawne powinno się znajdować w szkole spe-

cjalnej. Była zresztą taka praktyka – gdy dziecko 

otrzymywało z  poradni orzeczenie o  potrzebie 

kształcenia specjalnego, to z automatu wysyłane 

było do placówki specjalnej. Ta sytuacja się zmie-

niła, choć, niestety, przede wszystkim w przepi-

sach, a nie w mentalności wszystkich nauczycieli. 

Niektórzy z nich nadal hołdują zasadzie, że miej-

sce dziecka niepełnosprawnego jest w szkole spe-

cjalnej, bo tam ma specjalny program, dostęp do 

specjalistów itp.

Skąd takie przeświadczenie?

Czasami z niewiedzy. Nauczyciele, by pracować 

z  dziećmi niepełnosprawnymi, muszą wiedzieć, 

czym się charakteryzuje niepełnosprawność i jak 

dostosować metody pracy z  takim dzieckiem, 

gdzie szukać pomocy, z  jakiej literatury skorzy-

stać. Dlatego zmieniliśmy nie tylko przepisy, lecz 

przede wszystkim zmieniamy podejście do wspo-

magania szkół i placówek. Zmieniły się sposoby 

realizacji zadań poradni pedagogiczno-psycholo-

gicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i bi-

bliotek pedagogicznych. To są trzy najważniejsze 

instytucje, na które szkoła może liczyć w trakcie 

realizacji codziennych zadań dydaktycznych, wy-

chowawczych i opiekuńczych. Tam też najwięcej 

się zmieniło od strony prawnej. Przykładowo: 

kiedyś placówki doskonalenia nauczycieli mogły 

planować rodzaj wsparcia w sposób, jaki chciały 

– bez uwzględniania potrzeb lokalnych. Obecnie 

muszą brać pod uwagę diagnozę szkolną i do tego 

dostosować wsparcie. 

To dość skomplikowany mechanizm, bo wymaga 

nieustannego kontaktu na linii szkoła – poradnia – ośrodek 

doskonalenia – biblioteka pedagogiczna. Nie ma obawy, 

że gdzieś po drodze zaginie dziecko?

Każda poradnia ma w obszarze działania szkoły, 

w których uczą się dzieci niepełnosprawne. Przed 

zmianą przepisów także wspierały uczniów. Dziś 

ten zakres jest jednak bardziej zindywidualizowany 

i dostosowany do potrzeb konktretnego dziecka, 

szkoły, kompetencji nauczycieli. Dyrektor szkoły 

ogólnodostępnej, do której tra%ł uczeń niepełno-

sprawny, może zadzwonić do swego odpowiednika 

w poradni i wspólnie opracować sposób wsparcia. 

Ten kontakt jest więc bliższy. 

Jaka jest nowa rola biblioteki pedagogicznej?

Powinna udzielać wsparcia nauczycielom, wskazy-

wać jakich publikacji szukać, co warto przeczytać. 

Powinna też wspierać rodziców, przede wszystkim 

poprzez wskazywanie zasobów.

Jak instytucje przygotowują się do tej roli?

Zmiany zostały wprowadzone w 2013 roku, ale już 

wcześniej o tym sporo mówiliśmy. Mamy do dys-

pozycji środki unijne, gros materiałów i  szkoleń. 

Wprowadziliśmy też okres przejściowy na niektó-

re zmiany [do 2016 roku – przyp. red.], np. stwo-

rzenie sieci tematycznych. Będą to fora wymiany 

doświadczeń, zdobywania wiedzy, rozwiązywania 

problemów. Na przykład sieć dla nauczycieli języka 

polskiego pracujących z dzieckiem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi.

Okres przejściowy można wykorzystać na zdoby-

wanie wiedzy i dobre przygotowanie się do reali-

zacji zadań w nowej formie. Proponujemy zainte-

resowanym masę szkoleń organizowanych przez 

podległe MEN jednostki: Ośrodek Rozwoju Edu-

kacji i Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Za-

wodowej i Ustawicznej, a także badań i publikacji 

przygotowywanych przez Instytut Badań Eduka-

cyjnych.

Korzystają z tej pomocy?

Tak. Projektów systemowych jest dużo i nauczycie-

le chętnie z nich korzystają. 

Jakie korzyści przynosi dziecku edukacja włączająca?

To  możliwość kształcenia się ze swoimi ró-

wieśnikami we własnym środowisku. Dzię-

ki temu dziecko może się integrować z  ko-

legami z  sąsiedztwa, ma wspólne szkolne 

tematy, tych samych znajomych na co dzień. Nie 

tak, jak w przypadku placówki oddalonej od domu.  

Co równie ważne – dziecko niepełnosprawne  

przestaje się czuć innym, jest w grupie rówieśniczej 

i przez to rozwija się lepiej, naśladuje rówieśników. 
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Korzyści mają też dzieci pełnosprawne: uczą się 

tolerancji, życia w otoczeniu niepełnosprawnych. 

Korzyści są też w dorosłym życiu. Dziecko niepeł-

nosprawne dorastające w izolacji ma później pro-

blem z dostosowaniem się do otaczającego świata. 

Oczywiście, w przypadku niektórych dzieci edu-

kacja włączająca nie jest dobrym rozwiązaniem. 

To  dotyczy dzieci z  niektórymi niepełnospraw-

nościami sprzężonymi. W tym wypadku lepszym 

rozwiązaniem może okazać się szkoła specjalna. 

Oczywiście decyzję podejmują rodzice po  kon-

sultacji z  poradnią pedagogiczno-psychologicz-

ną. Rodzice powinni mieć pełną wiedzę, np. co 

może zapewnić dziecku szkoła ogólnodostępna, 

czy dziecko poradzi sobie z realizacją podstawy 

programowej, czy znajdzie pracę w danym zawo-

dzie po skończeniu szkoły. Dzieci w normie in-

telektualnej i upośledzone umysłowo w  stopniu 

lekkim realizują tę samą podstawę programową. 

W przypadku tych uczniów niepełnosprawnych 

mody�kowane są metody i  formy pracy. Dzieci 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiar-

kowanym i  znacznym realizują odrębną pod-

stawę programową bez nauczania w  przedmio-

tach. Uczą się przede wszystkim funkcjonowania 

w  środowisku, samodzielności, przysposobienia 

do pracy. To wszystko rodzice powinni wiedzieć, 

zdawać sobie sprawę, do czego zmierzać.Chodzi 

o to, by rodzice nie mieli rozbudzonych nadziei 

względem dziecka, które nie ma szans ich spełnić. 

Czy tworząc system wzorowali się państwo na zagranicz-

nych przykładach?

Podpatrywaliśmy, jak edukacja włączającą wygląda 

w innych krajach europejskich. Musimy jednak pa-

miętać, że każdy z nich ma inną specy�kę. Są kraje, 

które od dawna realizują edukację włączającą, a są 

takie, jak np. Belgia, gdzie działa kierowanie dzie-

ci do kształcenia w szkołach specjalnych. Jesteśmy 

członkiem Europejskiej Agencji ds. Uczniów ze 

Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Uczestni-

czymy w spotkaniach, dyskutujemy o problemach, 

wspólnie wypracowujemy rozwiązania.

Jest jakiś wzorcowy kraj?

Nie. Analizowaliśmy różne systemy, ale one wszyst-

kie dostosowane są do sytuacji kulturowej i spo-

łecznej danego państwa. W Niemczech np. otwar-

tość na osoby niepełnosprawne jest bardzo duża. 

U nas jest z tym gorzej, ale staramy się zmieniać te 

postawy. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła ba-

dania wśród nauczycieli na temat edukacji integracyj-

nej. Okazało się, że tylko 17 proc. nauczycieli ocenia 

pozytywnie ten model. To przykre, że tak niewielki 

odsetek ludzi z przygotowaniem pedagogicznym wi-

dzi pozytywy we włączaniu niepełnosprawnych do 

życia w społeczeństwie zdrowych ludzi. 

Powodem jest niewiedza?

Nie było to  elementem badań. Myślę jednak, 

że to lęk i nieprzygotowanie do pracy z dzieckiem 

niepełnosprawnym, a  także konieczność zmian 

w  sposobie pracy. Może też ciągle pokutujące 

skojarzenie: niepełnosprawny = szkoła specjal-

na. Na pewno jest to sygnał, że ciągle mamy wiele 

do zrobienia.

To zadanie nie tylko dla ministerstwa edukacji i ośrodków 

doskonalenia nauczycieli, ale też dla uczelni pedagogicznych.

To duże wyzwanie. W 2012 roku MEN wspólnie 

z  Ministerstwem Nauki i  Szkolnictwa Wyższe-

go wypracowało nowe standardy kształcenia na-

uczycieli. Znalazły się w nich kwestie dotyczące 

umiejętności pracy z dzieckiem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Od 2012 roku takie 

obowiązkowe elementy kształcenia kandydatów 

na  nauczycieli są realizowane. Liczymy więc, 

że  kolejne roczniki nauczycieli będą już lepiej 

przygotowane do pracy – także z dyslektykami 

lub uczniami z chorobami przewlekłymi. 

Jaka jest rola nowych technologii w kształceniu dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Bardzo często umożliwiają dostęp do edukacji. 

Konferencja, którą organizowaliśmy w listopadzie 

ubiegłego roku, miała pokazać, jak nowe technolo-

gie są wykorzystywane w różnych krajach. Czasami 

jest to jedyny sposób komunikowania się, bo nowe 

technologie dają takie możliwości. Nowinki są też 

atrakcyjne dla ucznia i dlatego gros nauczycieli wy-

korzystuje je w codziennej pracy. 

Przed nami kolejna edycja Cyfrowej Szkoły.  

Obejmie uczniów niepełnosprawnych?

Oczekujemy, że program będzie obejmował dzie-

ci niepełnosprawne. Po pilotażu mamy informa-

cje co trzeba zmienić, by był bardziej dostępny dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami. To wszystko 

będzie analizowane i – jeśli to będzie możliwe – 

uwzględnione przez przygotowujących program.
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