
BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

 
KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO 3(47)2021  ISSN 2082-7067 

 

 

STRONA 206 

 

Dr hab. Piotr Plichta, https://orcid.org/0000-0002-9238-0113 
Instytut Pedagogiki 
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
Uniwersytet Wrocławski 
 

Jak wspierać proces inkluzji szkolnej uczniów z 

niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi – wybrane wyzwania  

i propozycje rozwiązań  

Supporting school inclusion of students with disabilities and special 

educational needs selected challenges and solutions 

 
Abstrakt: Współcześnie, dość powszechnie akceptowanym poglądem dotyczącym szkoły jest, to że 
powinna być środowiskiem włączającym. Jednak proces inkluzji nie odbywa się samorzutnie, jedynie 
poprzez fakt przebywania w tej samej przestrzeni klasy szkolnej uczniów z niepełnosprawnościami, 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich tzw. pełnosprawnych rówieśników. Co więcej, jeśli proces 
taki nie jest wspierany, może przyczyniać się do wzrostu nietolerancji, utrwalania stereotypów, 
wykluczenia i przemocy szkolnej. By zatem edukacja włączająca nie była jedyni sloganem, konieczne 
jest wsparcie dla wszystkich uczestników tej sytuacji, w tym dla nauczycieli. W świetle badań, 
samoocena ich kompetencji w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, 
niepełnosprawnościami nie należy do wysokich. Tekst ten poświęcony jest charakterystyce 
wybranych wyzwań związanych z inkluzja szkolną i zaproponowaniu rekomendacji wspierających 
nauczycieli w tych sferach.  
Słowa kluczowe: edukacja włączająca, inkluzja szkolna, niepełnosprawność, specjalne potrzeby 
edukacyjne, zdrowie społeczne 
 
Abstract: Nowadays, a fairly widely accepted idea regarding education is that schools should provide 
an inclusive environment. However, the process of inclusion cannot be accomplished spontaneously. 
If such a process is not actively supported, it may contribute to the growth of intolerance, stereotypes, 
exclusion and school violence. If inclusive education is to become more than merely a slogan, it is 
necessary to provide support to all involved, including teachers. In light of the research, the self-
assessment of teachers’ competencies in educating students with developmental disabilities and 
special educational needs is relatively low. The article describes possible challenges in making schools 
more inclusive environments and proposes possible means of supporting teachers in selected areas of 
inclusion. 
 
Keywords: disability, inclusive education, school inclusion, social health, special educational needs  

 

 

„Włączanie dzieci z niepełnosprawnościami jest jednym z najbardziej 

złożonych i najmniej zrozumianych obszarów edukacji.”  

(tłum. autora, za: Lindsay, Proulx, Scott, Thomson, 2014, s. 102). 
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Wprowadzenie 

 

Obecnie dość powszechnym i akceptowanym, przynajmniej na poziomie deklaracji, 

poglądem dotyczącym szkoły jest, to że powinna być środowiskiem włączającym. Innymi 

słowy, zakłada się, że uczniowie, spotykając się z naturalnym zróżnicowaniem rówieśników 

(np. dotyczącym stopnia sprawności, zdrowia, funkcjonowania społecznego) będą nabywać 

postawy sprzyjające funkcjonowaniu w społeczeństwie włączającym. Osoby borykające się z 

większymi problemami, dzięki szkole powinny zaspokajać swoją potrzebę przynależności, 

doświadczać poczucia pełnowartościowości, swoistego dobrostanu społecznego a 

„programem minimum” jest przynajmniej to, żeby mogły czuć się bezpiecznie w środowisku 

szkolnym. To nie jest postulat wyłącznie o charakterze humanistycznym ale również 

dotyczącym praw człowieka. Zauważyć jednak należy, że proces taki nie odbędzie się 

„automatycznie”, jedynie poprzez wspólną obecność uczniów z i bez niepełnosprawności 

we wspólnej przestrzeni szkolnej. Jeśli nie jest wspierany, może nawet przyczyniać się do 

wzrostu nietolerancji i utrwalania stereotypów. „Nie jest bowiem tak, że wspólne 

przebywanie razem zbliża do siebie ludzi, niekiedy może ich od siebie oddalać (Kowalik, 

2001, s. 47)”. Konieczna jest zatem pomoc dla wszystkich uczestników tej sytuacji (Plichta i 

in., 2017). Dotyczy to również nauczycieli, na których spoczywa odpowiedzialność za 

codzienne realizowanie wielu poważnych wyzwań, w tym tworzenia środowiska 

włączającego, nie wykluczającego ze względu na niepełnosprawność, chorobę, zaburzenia 

rozwojowe. Praktyki wykluczające negatywnie wpływają na klimat społeczny placówek 

stanowiąc pożywkę dla wzrostu nierówności, konfliktów i nieufności. W największym 

stopniu, podjęte tu rozważania dotyczyć będą sytuacji dzieci i młodzieży uczącej się w 

szkołach ogólnodostępnych. Oczywiście, problematyka zdrowia, wsparcia, relacji 

społecznych i uczestnictwa to wątki warte podjęcia również z uwzględnieniem specyfiki 

szkół specjalnych ale m.in. ze względu na inny kontekst społeczny, organizacyjny i 

przygotowanie profesjonalne kadry, zasługują na osobną analizę.  

Prezentowane rozważania m.in. ze względu na pojemność tematyki mieć będą dość 

ogólny charakter. Jest kilka powodów takiej sytuacji. Po pierwsze, niezwykłe zróżnicowanie 

samej grupy osób określanej mianem niepełnosprawnych, po drugie ze względu na 

złożoność kwestii związanych z procesami inkluzji edukacyjnej (Szumski, 2019).  

 

1. Inkluzja szkolna a zdrowie społeczne 

 

Jednym z najważniejszych uzasadnień dotyczących podjęcia problematyki sytuacji 

szkolnej uczniów z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwojowymi jest troska o 

zdrowie – zarówno w wymiarze indywidualnym (dotyczącym konkretnej osoby) ale 

również rozumiane szerzej - pozajednostkowo, społecznie. Kwestię zdrowia często zawęża 
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się do wymiaru fizycznego (biologicznego) a aspekt społeczny, realizujący się w 

funkcjonowaniu pośród innych, bywa niedostrzegany. Szkoła jednak stanowi miejsce 

nabywania nie tylko sprawności „akademickich” (ocen, wyników egzaminów), ale 

przynajmniej w równym stopniu związanych z życiem w grupie. Jest środowiskiem uczenia 

się, utrwalania, ćwiczenia różnych umiejętności społecznych, interpersonalnych. Wciąż 

należy podkreślać jej ogromne znaczenie dla formowania się dyspozycji, które mogą być 

generalizowane, utrwalane i przenoszone na inne pozaszkolne obszary, nie tylko „tu i teraz” 

– ale przede wszystkim w przyszłości. Dotyczy to zarówno młodych ludzi we względnie 

optymalnej sytuacji, ale również tych, którzy zmagają się z większymi trudnościami – 

zarówno uwarunkowanymi biologicznie, społecznie lub wskutek interakcji tych czynników.  

Na ocenę ogólnego funkcjonowania uczniów w szkole, jego jakość i efekty (również 

dotyczących inkluzji i badania jej skuteczności) składają się  kwestie zarówno o charakterze 

akademickim (związane z uczeniem się, wynikami w nauce, osiągnięciami), emocjonalnym 

(lubienie – nielubienie szkoły, nastawienie do niej) oraz społecznym (m.in. relacje z innymi). 

W największym stopniu skoncentruję się właśnie na tym ostatnim aspekcie, choć w 

oczywisty sposób sfery te posiadają wspólne zakresy, dopełniając się i współzależąc od 

siebie.  

W piętnastu przeanalizowanych przez K. Walentynowicz-Moryl (2016) propozycjach 

klasyfikacji wymiarów zdrowia oprócz oczywistego dla wszystkich wymiaru fizycznego 

zawsze wymieniany jest również aspekt społeczny (social dimension). Ma specyficzny 

charakter ponieważ „zakres zdrowia społecznego przekracza granice jednostki ludzkiej, jest 

po części na zewnątrz (Heszen, 2005)”. Zatem z jednej strony dotyczy konkretnej osoby ale 

również odnosi się do tzw. zdrowia społeczeństwa. Związek ujmowania zdrowia z 

kwestiami społecznymi znajduje również wyraz w zaproponowanym przez F. Jany-Catrice 

(2009) wskaźniku zdrowia społecznego (The Indicator of Social Health – ISH), gdzie jednym z 

sześciu wymiarów są nierówności. Badacze wskazują na różne zmienne charakterystyczne 

dla określania społecznego aspektu zdrowia np.: ilość i jakość więzi międzyludzkich 

jednostki, zasięg zaangażowania społecznego, wypełnianie ról społecznych, satysfakcja z 

wypełniania ról społecznych, autonomia, możliwość komunikowania się z innymi, 

posiadanie przyjaciół (za: Walentynowicz-Moryl, 2016) etc. Warto w tym miejscu zaznaczyć, 

że brak przyjaciół jest wymieniany jako jeden z najważniejszych czynników ryzyka w 

procesie stawania się ofiarą przemocy rówieśniczej (Plichta, 2010). Czytelnik bez trudu 

znajdzie opracowania pokazujące, że w wymienionych wymiarach zdrowia społecznego 

osoby z niepełno-sprawnościami doświadczają trudności i w porównaniu z resztą populacji 

osiągają niższe wskaźniki (np. są bardziej samotni, pełnią mniej ról społecznych, są bardziej 

zależni od innych). Wskazuje to między innymi na bliskość pojęciową społecznego aspektu 

inkluzji i społecznego wymiaru zdrowia. Nie sposób powiedzieć o wszystkich uczniach, 

którym jest trudniej w szkole 
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Istnieje znaczna grupa młodych ludzi, wymagających większego niż przeciętnie 

wsparcia w realizacji swoich potrzeb edukacyjnych (często opisywanych jako specjalne). Dla 

przykładu, z wyników badania TALIS (Teaching and Learning International Survey) wynika, że 

około 60% polskich nauczycieli pracuje w szkołach, gdzie odsetek uczniów ze 

zdiagnozowanymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) przekracza 10% (Hernik i 

in., 2014). Z jednej strony to dobrze, że identyfikuje się grupę osób wymagających 

szczególnego wsparcia, z drugiej zaś warto pamiętać o ryzyku przypisywania im jakiegoś 

wspólnego rysu, charakterystyki, podczas gdy mamy do czynienia z grupą niezwykle 

różnorodną.  

Samo zróżnicowanie młodych ludzie z niepełnosprawnością może dotyczyć jej 

rodzaju (np. sensoryczna, intelektualna, ruchowa), stopnia (np. lekki, umiarkowany, 

znaczny) zapotrzebowania na wsparcie, posiadanych zasobów, zdolności, współistniejących 

problemów ale również mocnych stron, zainteresowań, temperamentu, cech charakteru itp. 

Grupa osób, o których mówi się, że mają specjalne potrzeby edukacyjne, jest jeszcze szersza 

niż niepełnosprawność i zaliczają się do niej, zgodnie z obowiązującym prawem 

oświatowym (Rozporządzenie MEN, 2017), uczniowie np. z chorobami przewlekłymi, 

doświadczający sytuacji kryzysowej, z trudnościami w uczeniu się ale również z wybitnymi 

zdolnościami. Czasami potrzeba wsparcia takich młodych ludzi dotyczy więcej niż jednej 

potrzeby spośród katalogu SPE. Między innymi z tego powodu wynikają trudności w 

formułowaniu rekomendacji dla tak zróżnicowanej grupy. Również ich sytuacja szkolna, ze 

względu na rodzaj niepełnosprawności, bardzo się różni a do najtrudniejsza jest dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną (Buchnat, 2019).  

P. Hutchison, D. Abrams i J. Christian (2005) zwracają uwagę, że wykluczenie 

narusza fundamentalną ludzką potrzebę przynależności do grupy społecznej a jej 

deprywacja przynosi wiele negatywnych skutków (np. obniżenie samooceny, lęk, gniew, 

obwinianie się, trudności w koncentracji). Z jednej strony, sytuacja wykluczania może 

wywoływać antyspołeczne i agresywne reakcje, z drugiej bardziej pasywne jak wycofywanie 

się i samouszkodzenia. Prowadzić może również do przystosowania się do oczekiwań 

większości, co nie zawsze można uznać za konstruktywną strategię. Postrzeganie obecności 

„Innych” jako naruszających potrzeby społeczności lub normy powoduje, że grupa może 

rozwinąć postawy nietolerancji oraz podejmować próby zwiększenia spójności wewnętrznej 

poprzez izolowanie, odrzucenie pewnych osób. Zatem strategie promujące kontakty 

wewnątrzgrupowe (np. przesadzanie uczniów i pracę w różnych grupach) i tworzące 

tożsamość grupową, wspólnotę zogniskowaną wokół wspólnie podzielanych celów mogą 

stanowić zasady, jakimi należy się kierować w przeciwdziałaniu wykluczania.  
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2. Specjalne potrzeby edukacyjne a ryzyko wykluczenia  

 

Należy zauważyć, że postrzeganie kogoś przez pryzmat rozpoznania, „etykiety”, 

może oprócz pewnych korzyści (identyfikacja potrzebujących pomocy), stanowić pewne 

zagrożenia przesłaniając, inne niż niepełnosprawność, właściwości. Formalne diagnozy 

wpływają również na sytuacje szkolne. Na przykład D. Shifrer (2013) pisze o obniżonych 

oczekiwaniach dorosłych wobec uczniów, którzy mają orzeczone trudności w uczeniu się. 

Bliższe niż specjalne potrzeby edukacyjne jest mi określenie „uczniowie wymagający 

specjalnej realizacji potrzeb edukacyjnych” (Gajdzica, 2011). To nie potrzeby, z tej 

perspektywy, są specjalne, tylko niektóre osoby wymagają szczególnego wsparcia i pomocy 

w odnalezieniu optymalnej drogi ich realizacji. Niedostrzeganie lub ignorowanie 

uniwersalności potrzeb edukacyjnych powodować może poczucie, że istnieje grupa ludzi 

potrzebująca czegoś wyjątkowego, specjalnego. Najczęściej jednak dotyczy dóbr, które 

powinny być dostępne dla wszystkich i trzeba „tylko” dostosować je do bardziej złożonych 

sytuacji niektórych osób1. Takie potrzeby edukacyjne (za: Głodkowska, 2019)  jak ciekawość 

poznawcza, eksploracja poznawcza, poczucie własnej wartości, komunikacja interpersonalna 

oraz podmiotowość zadaniowa (sprawczość) mają charakter uniwersalny a zrozumienie tego 

rozwiewać powinno mit o specjalności potrzeb. Niesłuszne jest uzasadnianie korzyści 

inkluzji jako działań podejmowanych przede wszystkim w interesie uczniów z 

niepełnosprawnościami. Powinien być to proces przynoszący korzyści wszystkim, a nie 

jedynie tej grupie młodych ludzi.  

Jedną z najważniejszych przesłanek do pracy pedagogicznej jest poświęcanie uwagi 

nie ze względu na to  jaką uczeń ma diagnozę, „co mu/jej jest” i to, że doświadczanie czyjejś 

pozytywnej uwagi jest uniwersalną potrzebą każdego człowieka. Uważność ze względu na 

osobę a nie jej właściwości może być ważnym mechanizmem kompensacyjnym, ponieważ 

często osoby, o których mówimy doświadczają uwagi ze strony innych ludzi nie ze względu 

na to kim są, ale na wykazywane trudności, posiadany problem, niepełnosprawość, 

zaburzenie.  

Specjalne potrzeby edukacyjne, niepełnosprawność stanowią mniejszości all-inclusive 

(Riley, 2006) co oznacza, że do wyjaśniania zachowań osób z taką diagnozą, często nie używa 

się typowych kategorii stosowanych w stosunku do innych osób, upatrując przyczyny 

problemów w samej niepełnosprawności. W ten sposób pojęcie SPE, niepełnosprawności 

mogą redukować osobę i stanowić uproszczoną odpowiedź na złożone problemy. Bliskie 

temu jest zjawisko zaciemnienia diagnostycznego (diagnostic overshadowing) w przypadku 

rozpoznawania tzw. trudnych zachowań, nowych symptomów u osób z 

                                                 
1 W potocznym obiegu często skraca się termin SPE do „specjalnych potrzeb” skracając o słowo 
„edukacyjne”. 
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niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, przypisując je samej niepełnosprawności 

(„autystycy tak robią”). W konsekwencji, uczniowi bez niepełnosprawności, w przypadku 

takiego samego zachowania przypisuje się inne wyjaśnienia (np. że jego zachowanie 

spowodowane było stresem, złym samopoczuciem lub okolicznościami) niż w przypadku 

ucznia z formalną diagnozą.  

 

3. Inkluzja szkolna a rola i kompetencje nauczycieli   

 

Nie można pominąć znaczenia modelowania przez nauczycieli zachowań wobec 

uczniów z niepełnosprawnościami. Wybrzmiewa to wyraźnie w głosie jednego z rodziców – 

uczestników badań naukowych: „Wy nauczyciele możecie mieć ogromny  wpływ – 

pozytywny lub negatywny – na to jak inni uczniowie będą postrzegać dziecko z 

niepełnosprawnością. Jako liderzy w klasie nadajecie ton. Bądźcie uważni tak, żeby nie 

nadać takiego, który innych zachęci do prześladowania dziecka z autyzmem” (tłum. autora 

za: Sciutto, Richwine, Mentrikoski, Niedzwiecki, 2012). Przykładem stygmatyzujących 

doświadczeń (Mueller, 2019) młodych ludzi ze SPE są nie tylko sytuacje wywołane 

zachowaniem rówieśnika ale również nauczyciela (np. przydział do grupy gorzej radzących 

sobie z jakimś przedmiotem). Niektórzy badani potrafili wskazać moment w którym 

zrozumieli, że się różnią od innych, choć wcześniej tego nie dostrzegali. Z innych badań 

wynika, że samoocena kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami 

rozwojowymi, niepełnosprawnościami nie należy do wysokich (Plichta, 2019). Podobnie 

nisko oceniana jest jakość szkoleń z zakresu pracy z takimi uczniami. Warto to również 

uwzględnić w ogólnej diagnozie opisywanego kontekstu, ponieważ nauczycieli często się 

niesprawiedliwie ocenia a oni również potrzebują wsparcia. Czasem problemy, jakie ma 

dziecko z niepełnosprawnością wymagają wielospecjalistycznej pomocy i przekraczają 

możliwości jednej, często nieprzygotowanej odpowiednio osoby.   

Spośród wielu spraw, na które posiadamy ograniczony wpływ (np. polityka 

oświatowa, wymagania programowe) dysponujemy wolnością w zakresie przyjmowania 

perspektywy, na sprawy, które mają miejsce w szkole i w największym stopniu wywierają 

wpływ na uczniów i nasze relacji z nimi. Wyrazem postawy rozumiejącej (Olechnowicz, 

1999) nauczyciela jest m.in. nastawienie na zrozumienie dzieci, ich trudnych zachowań, 

gotowość poszukiwania odpowiedzi i wyjaśniania złożonych kwestii. W pracy wyraża się to 

stawianiem swoistych hipotez, dobieraniem adekwatnych metod a następnie 

weryfikowaniem ich w praktyce (sprawdzaniem ich skuteczności). W razie potrzeby, 

również powtarzaniem tej drogi, w przypadku gdy się nie potwierdzą.  

Kluczowy element nauczycielskich kompetycji to umiejętność diagnozy, co dobitnie 

wybrzmiewa w słowach Janusza Korczaka (1924): „Czym gorączka, kaszel, wymioty dla 

lekarza, tym uśmiech, łza, rumieniec dla wychowawcy. Nie ma objawu bez znaczenia. 
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Trzeba notować i zastanawiać się nad wszystkim, odrzucać, co przypadkowe, łączyć, co 

pokrewne, szukać kierujących praw”. W obszarze podjętych tu rozważań będzie to dotyczyć 

przede wszystkim rozpoznawania sytuacji psychospołecznej uczniów z 

niepełnosprawnościami, zaburzeniami rozwojowymi. Korzyści z uczenia się z rówieśnikami 

typowo rozwijającymi się to nie tylko szansa na wyższe osiągnięcia w nauce ale ważne jest 

również funkcjonowanie społeczno-emocjonalne, wyrażające się m.in. w jakości i ilości 

relacji społecznych (Venetz, Zurbriggen, Schwab, 2019). Zdecydowana większość badań nad 

efektami inkluzji (zwłaszcza starszych) była skoncentrowana na wynikach w nauce i wiele z 

nich wskazywało, że uczniowie ze SPE osiągają lepsze wyniki w nauce niż w szkołach 

specjalnych. Nowsze analizy wskazują i bardziej koncentrują się na kwestiach inkluzji 

społeczno – emocjonalnej np. akceptacji w klasie. Wynika z nich m.in., że uczniowie ze SPE 

należą do mniej akceptowanych (Schwab, 2015) i niżej oceniają czas spędzany w szkole niż 

pozostali rówieśnicy (Skrzypiec i in., 2016). Kompetencje diagnostyczne nauczycieli wyrażać 

się powinny między innymi w próbie rozumienia tzw. trudnych zachowań. Dla 

niepełnosprawnych uczniów wiele elementów związanych ze szkołą (np. hałas, brak 

przewidywalności, niedostosowane przestrzenie, interakcje z rówieśnikami, natłok 

bodźców) może stanowić czynnikami spustowy dla zachowań problemowych. Choć 

większość badań wskazuje na zwiększone ryzyko zostania ofiarą przemocy rówieśniczej, w 

niektórych przypadkach problemem bywa również agresja uczniów ze SPE i 

nierozpoznawanie jej przyczyn. Na przykład, zdaniem A. Kaukianena i współpracowników 

(2020, s. 276),  udział w przemocy rówieśniczej można interpretować jako zdobywanie 

pozycji w grupie, które w inny sposób może być dla nich trudne a „bullying może 

reprezentować ich nieporadną i desperacką próbę walki o własną twarz” (tłum. autora).  

Warto również wskazać, że precyzja dokonywanej przez nauczycieli oceny 

społeczno-emocjonalnego aspektu inkluzji nie jest często podejmowanym wątkiem w 

badaniach. Jednak dane, którymi dysponujemy wskazują na znaczne rozbieżności miedzy 

samoopisem uczniów a oceną dorosłych. Z badań postaw wobec inkluzji uczniów z 

niepełnosprawnościami wynika, że nauczyciele przeceniają (zawyżają) pozycję społeczną 

uczniów ze SPE. Pozytywne wskaźniki społeczno-emocjonalne są zatem dla nich bardziej 

czytelne i precyzyjniej je oceniają niż negatywne przejawy (Zhu, Urhahne, 2014) jak np. 

izolowanie, odrzucenie. Stan taki tłumaczyć można m.in. tym, że część problemów uczniów 

nie jest łatwa do zauważania przez nauczycieli (np. ich stan emocjonalny, problemy w 

relacjach rówieśniczych). Nauczyciele przeceniają emocjonalny aspekt inkluzji – innymi 

słowy, uczniowie ze SPE lubią szkołę mniej niż im się wydaje.  

Retrospektywne badania uczniów (Venetz i in., 2019) pokazują zwykle bardziej 

pozytywny obraz szkoły   niż te, aktualnie przeprowadzane. Ten efekt „różowych 

okularów” (Rosy view effect) wskazuje na potrzebę stwarzania okazji do poznawania opinii 

uczniów, rozmawiania z nimi pamiętając, że nie zawsze są skłonni do spontanicznego 
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ujawniania doświadczanych problemów (zwykle dane o uczniach z niepełnosprawnością 

pochodzą z perspektywy pełnosprawnych rówieśników i nauczycieli). Tak więc ważną 

rekomendacją w pracy z uczniami wymagającymi większego wsparcia jest proaktywność 

nauczycieli, która powinna się wyrażać nie tylko poprzez gotowość do reagowania na już 

istniejące problemy ucznia i ich diagnozowanie ale również przygotowanie klasy na 

przyjęcie nowego ucznia, szczególnie z niepełnosprawnością. Takie działania poprzedzające 

pojawienie się nowych uczniów ze SPE, K. Novak i D. Rose (2016) porównują do 

przygotowywania poczęstunku dla gości. Można, gdy przyjdą, zrobić coś spontanicznego, 

ale lepiej wcześniej przygotować się na różne preferencje kulinarne. Współcześnie takie 

podejście w edukacji określane jest jako projektowanie uniwersalne (Universal Design for 

Learning - UDL). Opiera się na założeniu, że można tak zróżnicować oddziaływania, 

wymagania, sposoby motywowania, że „zmieszczą się” w nich wszyscy uczniowie.  

 

4. Znaczenie regularności działań proinkluzyjnych   

 

„W wychowaniu różne pozornie błahe zjawiska mogą mieć 

poważne konsekwencje” (Meirieu, 2003, s. 43). 

 

W pracy pedagogicznej warto doceniać znaczenie codziennych/regularnych działań. 

„Akcyjność”, z którą często mamy do czynienia w szkołach, ma swoje znaczenie np. 

organizowanie dni/tygodni/warsztatów poświęconych jakiemuś problemowi sprzyja jego 

nagłośnieniu, upowszechnieniu, budowaniu świadomości. Jednak największą rolę w 

kształtowaniu postaw (na przykład wobec osób z niepełnopsrawnościami) należy przypisać 

regularności, powtarzalności codziennych gestów. Postawa jest jednym z częściej 

używanych, by nie powiedzieć nadużywanych, „słów-zaklęć” w wychowaniu. Biorąc pod 

uwagę jej definicyjne znaczenie, ma względnie stały charakter, co oznacza, relatywnie długi 

czas nabywania (i oduczania). Nie możemy również zapomnieć w pracy pedagogicznej o 

adresowaniu naszych działań do poszczególnych składników postawy. Mówi się, że 

zawierają one trzy komponenty: emocjonalny, poznawczy i behawioralny. Tak więc chcąc 

mieć wpływ na ich pozytywne kształtowanie, nasze działania powinny służyć zarówno 

nabywaniu wiedzy przez uczniów (np. czym jest niepełnopsrawność), angażowaniu ich 

emocjonalnie (np. rozwijać empatię) oraz uczyć zachowań  (np. sposobów postępowania gdy 

widzą, że osoba z niepełnosprawnością ma problem). Można odnieść wrażenie, że zbyt 

często spotykamy się z sytuacją gdy o poważnych wychowawczo kwestiach przede 

wszystkim się mówi (jednostronny przekaz nauczyciela który, ostrzega, postuluje etc.). Taki 

„przegadany” model profilaktyki trudno uznać za wystarczający w obliczu poważnych 

wyzwań, jakimi są kwestie inkluzji społecznej wyrażające się w codziennych dylematach, 

wyzwaniach np. dotyczących sprawiedliwego oceniania, traktowania innych, okazywania 
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szacunku. Wyraźnie należy podkreślić, że z perspektywy efektywności działań, wyższą 

wartość mają regularnie stosowane i obecne w codziennych praktykach niż te, które 

pojawiają się „odświętnie”. 

 

5. Potrzeba refleksji nad szczegółami podejmowanych działań 

 

Do pozornie oczywistych i często stosowanych działań w klasie należy przesadzanie 

uczniów. Jednak najczęściej dotyczy sytuacji, w której jest traktowane jako rodzaj 

konsekwencji, kary (np. za rozmawianie z innym uczniem w czasie lekcji). Jeśli tak właśnie 

jest, trudno będzie wykorzystać ogromny potencjał tkwiący w tym elemencie. J. Pyżalski 

(2019) zwraca uwagę na wychowawczy charakter przesadzania w ławkach, dający okazję do 

codziennych interakcji z innymi uczniami. Mając jednak na uwadze ważne ograniczenia tej 

metody należy pamiętać o wprowadzaniu zasady dotyczącej zmiany osoby, z którą siedzimy 

w ławce, wprowadzania tego rozwiązania w nowym zespole klasowym, powiadamiania 

uczniów, że z każdym kolegą i każdą koleżanką siedzą czasowo a zmiany będą następowały 

regularnie, że konfiguracje ustalane są losowo a rodzice uczniów muszą być powiadomieni o 

takim rozwiązaniu i jego celach. Również w wypadku niektórych tzw. specjalnych potrzeb 

należy pamiętać że metoda ta będzie mieć swoje ograniczenia np. ze względu na bardzo 

silną potrzebę stałości środowiska w przypadku uczniów ze spektrum autyzmu.  

Innym opisywanym przez J. Pyżalskiego (2019) działaniem na rzecz poprawy 

zrozumienia sytuacji niektórych uczniów jest organizacja sesji edukacyjnej (pogadanek, 

warsztatów) na temat specyfiki specjalnych potrzeb edukacyjnych. Mają bardzo duży 

potencjał edukacyjny, mogą jednak także zaszkodzić jeśli są narzucone przez nauczyciela 

(nieuzgodnione z dziećmi i ich rodzicami). Działanie takie wymaga przygotowanie ucznia ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi np. uwzględniając jego autonomię i prawo do 

decydowania w jakim zakresie takie spotkanie może dotyczyć jego/jej sytuacji. 

 

6. Ryzyko nadmiernej ochrony  

 

Zauważyć również trzeba, że wychodząc ze słusznych przesłanek (troska o 

bezpieczeństwo uczniów ze SPE) można popełnić błąd nadmiernej ochrony. Wyniki badań 

pokazują przekonująco, że uczniowie z niepełnosprawnościami podlegają większemu 

ryzyku izolacji społecznej (Plichta, 2019). Zatem z jednej strony potrzebna jest  uwaga, 

niezbędna do rozpoznawania różnych, niełatwych czasem do zauważenia, objawów złego 

traktowania, wykluczania z życia klasowego. Z drugiej zaś należy uważać, żeby nie 

przesadzić z czytelnością takiego chronienia, swoistej nadopiekuńczości ponieważ może to 

stanowić wyraźny sygnał dla rówieśników o inności, słabości młodego człowieka ze SPE. 

Taka postawa dorosłych może stanowić czynnik ryzyka w procesie stawania się ofiarą 
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agresji rówieśniczej. Jeszcze innym aspektem „nadmiernego zaopiekowania” jest 

utrudnianie procesu uniezależniania się, uczenia radzenia sobie, uczestnictwa w naturalnych 

interakcjach etc.   

Model pracy oparty na deficytach (Deficit Model), w uproszczeniu polega na 

„naprawianiu” uczniów ale również wyraża się w koncentrowaniu się na tym, na co się nie 

ma wpływu, na ograniczeniach i barierach. W jego miejsce proponuje się współcześnie 

podejście oparte na mocnych stronach (Strengths-Based Approaches) (Wehmeyer, i in., 2017). 

Skoncentrowane jest na możliwościach rozwoju, potencjałach, zasobach, tworzeniu 

zindywidualizowanego, dopasowanego do potrzeb programu wsparcia oraz próbie 

postrzegania nauki szkolnej w szerszym, pozaszkolnym kontekście życia uczniów i ich 

przyszłości. Oczywiście w profesjonalnej pracy pedagogicznej nie można pominąć działań 

skoncentrowanych na problemach i próbach ich rozwiązywania poprzez różnego rodzaju 

działania usprawniające. Należy jednak docenić znaczenie drugiego filaru niezbędnego do 

osiągania zakładanych celów (nie tylko naszych ale i osoby na rzecz której działamy). Jest 

nim poszukiwanie mocnych stron i wykorzystywanie ich w pracy pedagogicznej.    

   

7. Potrzeba wspierania rodziców uczniów ze SPE  

  

Ważną, domagającą się szerszego opracowania, kwestią jest potrzeba uwrażliwienia 

nauczycieli na wyjątkową, często bardzo trudną sytuację rodziców dzieci z 

niepełnosprawnościami, zaburzeniami rozwojowymi. Nie jest to grupa bardzo spójna pod 

względem przeżywanych trudności i możliwości radzenia sobie – są wśród nich osoby w 

relatywnie dobrej sytuacji jaki i ci, którzy potrzebują znacznego wsparcia. W szkołach 

potrzebne jest coś więcej niż reagowanie na wyrażane przez rodziców potrzeby wsparcia. 

Chodzi również o proaktywność w tym zakresie (np. dopytywanie czy nie potrzebują 

pomocy, jak sobie radzą). Wyniki badań pokazują, że nawet w szkołach specjalnych nie jest 

to powszechna praktyka (Pyżalski, Plichta, 2015). Współpraca jest często postulowaną formą 

relacji nauczycieli z rodzicami nie należy zapominać również o potrzebie pomocy. Nie 

zawsze rodzice będą mogli zaangażować się we współpracę, natomiast z dużą dozą 

prawdopodobieństwa będą potrzebowali wsparcia (dotyczy to niemal 90% rodziców dzieci z 

niepełnosprawnością intelektualną a połowy z nich, w więcej niż jednym obszarze np. 

jednocześnie wsparcia materialnego i emocjonalnego) (Douma i in., 2006). Jeszcze innym 

aspektem relacji z rodzicami jest otwarcie się na ich perspektywę i korzystanie z wiedzy o 

dziecku i jego potrzebach (np. do formułowania celów edukacyjnych, planowania ścieżki 

kariery edukacyjnej, zawodowej). Wydaje się, że postulat okazywania elementarnego 

szacunku brzmi banalnie, natomiast w świetle wyników badań - w szkole ogólnodostępnej 

nie tylko dzieci z niepełnosprawnościami spotykają się z niewłaściwymi zachowaniami ale 

również ich rodzice. „Tutaj (w szkole specjalnej – przyp. autora) wszystkie dzieci są takie 
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same i nikt się niczemu nie dziwi. Dzieci czują się ważne i my jako rodzice też znajdujemy 

zrozumienie; Nauczyciele traktują rodzica sympatycznie, przyjaźnie. Nie tak jak w innych 

szkołach” (Pyżalski, Plichta, 2015). 

 

8. Priorytety edukacyjne w czasie pandemii    

 

Ponieważ tekst powstaje w określonym czasie (tzn. w trzeciej fali pandemii wirusa 

SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19) warto także wziąć pod uwagę kilka kwestii 

odnoszących się do realizowania edukacji zdalnej. Pomogą lepiej zadbać o uczniów 

znajdujących się w trudniejszym położeniu, doświadczających różnego rodzaju nierówności, 

w tym cyfrowych. Mogą one mieć bardzo zróżnicowany charakter i dotyczyć zarówno 

kwestii technicznych (np. dostępu do nowoczesnych urządzeń czy szerokopasmowego 

internetu), kompetencji cyfrowych czy otrzymywanego wsparcia. M. Kent i K. Ellis (2015) 

zauważają, że m.in. gorszy dostęp do nowoczesnych technologii stawia niepełnosprawnych 

w trudniejszym położeniu w sytuacjach ekstremalnych. Nierówności nie muszą wynikać z 

niepełnosprawności czy zaburzeń rozwojowych ale mogą dotyczyć w większym stopniu 

m.in. dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka, rodzin zastępczych, 

wielodzietnych. Priorytetowym obszarem wsparcia w zdalnej edukacji w czasach kryzysu 

nie jest jedynie koncentracja na realizacji dydaktyki tylko podtrzymywanie i wzmacnianie 

relacji z innymi ludźmi (np. nauczycielami, rówieśnikami). W. Poleszak i J. Pyżalski (2020) 

podkreślają, że jednym z najważniejszych czynników wsparcia w sytuacjach kryzysowych 

(nagłych, budzących silne emocje, przede wszystkim lęk, dezorganizujących codzienne życie 

i uruchamiających mechanizmy obronne) jest poczucie, że nie jesteśmy sami z problemem.   

Warto również zadbać o uelastycznienienie wymagań od dzieci np. w zakresie 

planowania zadań dla uczniów i dokumentowania efektów (np. pozwalających na 

wykorzystywanie telefonów komórkowych). Internet może być również narzędziem 

instruktażu dla rodziców (np. poprzez materiały filmowe przygotowane przez nauczycieli 

pokazujące np. jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia z dzieckiem). Zdalna edukacja jest 

sytuacją ryzyka pogłębiania się tradycyjnie występujących nierówności (np. biedy, trudności 

w nauce, samotności). Należy zatem korzystać z metod, które w jak najmniejszym stopniu 

będą mieć potencjał wykluczający. Chodzi tu m.in. o równowagę w korzystaniu z metod 

synchronicznych (np. lekcje online w czasie rzeczywistym) i asynchronicznych (np. w postaci 

nagrań, podcastów, tutoriali). Te drugie, ograniczają problemy uczestnictwa w zajęciach o 

ściśle określonej porze. „Asynchroniczna obecność nauczyciela (np. w postaci 

przygotowywanych materiałów wideo, wyjaśnień, pokazu, instrukcji) to również dobre 

rozwiązanie dla uczniów, którzy korzystając z takich materiałów, mają nieograniczoną 

możliwość powrotu do miejsc w nagraniu, w których coś było dla nich niejasne, bez 

konieczności proszenia o powtórzenie. W tradycyjnej sytuacji, w klasie, może być z tym 
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problem, zarówno ze względów psychologicznych (np. wstyd, zakłopotanie, niepewność), 

jak i czasowych” (Plichta, 2020). 

W przypadku uczniów, szczególnie posiadających mniejsze zasoby niezbędne do 

radzenia sobie z wyzwaniami obecnej sytuacji (np. uczniowie ze spektrum autyzmu, 

niepełnosprawnością intelektualną, przewlekle chorzy, doświadczający innych kryzysów), 

do priorytetowych nie należą dziś kwestie dydaktyczne, ale te odwołujące się do 

podstawowych potrzeb, np. bezpieczeństwa i przynależności. Na zakończenie chciałbym 

przywołać pogląd J. Humphrey i N. Hebrona (2015), że jeśli nierówności w realnej, 

codziennej partycypacji społecznej (np. życiu klasy, szkoły, uczestnictwu relacjach 

pozaszkolnych) młodych osób z niepełnosprawnościami nie zostaną ograniczone, retoryka 

korzyści edukacji włączającej będzie tylko sloganem.  
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