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Editor's Note

Nie potrafiê przewidywaæ,
ale potrafiê k³aœæ podwaliny.

Bo przysz³oœæ jest czymœ, co siê buduje1.

S³owa Antoine de Saint-Exupery oddaj¹ zamys³ poni¿szego tomu. Nikt z nas
naukowców, teoretyków, samorz¹dowców i polityków nie potrafi przewidywaæ
przysz³oœci, ale ka¿dy mo¿e byæ „budowniczym”, jeœli nie ca³ego systemu eduka-
cji, to chocia¿ koncepcji i rozwi¹zañ wdra¿anych do tego systemu. Zmieniaj¹cy
siê w szybkim tempie œwiat coraz bardziej wymusza dokonywania zmian równie¿
w edukacji. Pojêcia, takie jak: globalizacja, wielokulturowoœæ, integracja spo³eczna,
coraz czêœciej wyznaczaj¹ nowe spojrzenie na problemy kszta³cenia tak w obrêbie
pojedynczych spo³eczeñstw, jak i w kontekœcie ca³ej ludzkoœci. Pojawiaj¹ siê
nowe wyzwania, dot¹d niewystêpuj¹ce lub – czêœciej! – dot¹d niedostrzegane.
Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e jeszcze kilkadziesi¹t lat temu szko³y by³y
w pewnym sensie placówkami homogenicznymi, w których praca opiera³a siê na
stosowaniu tych samych metod, treœci w tym samym czasie dla wszystkich.
W myœl tych za³o¿eñ powstawa³y klasy i szko³y specjalne, klasy dla dzieci mniej-
szoœci, a tak¿e oœrodki wychowawcze lub socjoterapii, w których tworzono grupy
uczniów, charakteryzuj¹cych siê podobnym profilem psychospo³ecznym. W ostatnich
latach jednak coraz bardziej powszechne sta³o siê otwieranie i wychodzenie z krê-
gu izolacji ró¿nych grup spo³ecznych (bardzo czêsto przy akcentowaniu swoistej
odrêbnoœci danej grupy). Niew¹tpliwie to przenikanie siê we wzajemnych rela-
cjach jednostek o zró¿nicowanych potrzebach i mo¿liwoœciach musia³o zaistnieæ
równie¿ w systemie edukacji.

W myœl obecnie obowi¹zuj¹cej polityki oœwiatowej dzieci i osoby z niepe³no-
sprawnoœci¹ nie tylko mog¹, ale faktycznie uczestnicz¹ we wszystkich formach
kszta³cenia. Koncepcja humanistyczna, która jest jedn¹ z podstawowych przes³anek
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tocz¹cych siê zmian w spo³eczeñstwach obywatelskich, wskazuje na koniecznoœæ
pe³nego uczestnictwa opartego na zasadach partycypacji, inkluzji i niedyskrymi-
nacji ka¿dego cz³owieka. Wci¹¿ jednak nie ma spójnej wizji (a w³aœciwe bardziej
realizacji) wdra¿ania powy¿szych za³o¿eñ chocia¿by w obszarze edukacji. I cho-
cia¿ ze strony formalno-prawnej mo¿na mówiæ o dostatecznym zabezpieczeniu
interesów wszystkich zainteresowanych to w praktyce wiele poszczególnych ele-
mentów nie jest wystarczaj¹co rozwiniêtych na rzecz efektywnego wspierania
tych inicjatyw. St¹d doœæ czêsto stawiane s¹ pytania o sytuacjê ucznia z niepe³no-
sprawnoœci¹, a szerzej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w polskim
systemie oœwiaty. Amadeusz Krause, ju¿ ponad dziesiêæ lat temu, wskazywa³ na
zagro¿enia zwi¹zane z funkcjonowaniem cz³owiek niepe³nosprawnego we
wspó³czesnym spo³eczeñstwie i podkreœla³ koniecznoœæ systematycznego moni-
torowania ich sytuacji w celu wdra¿ania efektywnego systemu wsparcia2.

Z punktu widzenia koncepcji i tytu³u niniejszego tomu Polityka oœwiatowa
w kontekœcie specjalnych potrzeb edukacyjnych, najistotniejszym momentem wsparcia
i tworzenia szans dla prawid³owego wzrastania w odpowiedzialn¹, niewyklu-
czaj¹c¹ doros³oœæ jest etap edukacji formalnej. To z jednej strony tylko kilkanaœcie
lat ¿ycia cz³owieka, ale z drugiej strony to w³aœnie owe „podwaliny”, na których
w przysz³oœci bêdzie on ju¿ samodzielnie budowa³ œcie¿ki spo³eczno-zawodowe.

W Polsce od ponad dwóch dekad uczniowie z niepe³nosprawnoœci¹ mog¹
realizowaæ kszta³cenie w ka¿dym typie placówki edukacyjnej: specjalnej, ogólno-
dostêpnej i integracyjnej. Jednak w przypadku zaburzeñ globalnych, jakimi s¹
dysfunkcja s³uchu, wzroku czy intelektualna, zw³aszcza znacznego stopnia
w szko³ach ogólnodostêpnych, nie zosta³y dla nich stworzone warunki uwzglêd-
niaj¹ce sposoby ich komunikacji czy techniczne mo¿liwoœci korzystania z propo-
zycji programowej3. Analiza danych GUS4 wskazuje równie¿, ¿e w ka¿dej z grup
uczniów z niepe³nosprawnoœci¹, niezale¿nie od rodzaju zaburzenia, im wy¿szy
etap kszta³cenia tym mniejszy jest procentowy udzia³ tych uczniów w kszta³ce-
niu. W zwi¹zku z tym cyklicznie pojawiaj¹ siê pytania o jakoœæ kszta³cenia ucz-
niów z niepe³nosprawnoœci¹ na wczeœniejszych etapach edukacji, jako potencjal-
nej przyczyny nieradzenia sobie z wymaganiami programowymi szko³y gimna-
zjalnej i ponadgimnazjalnej oraz w kontekœcie szans kontynuowania edukacji na
poziomie wy¿szym, gdy nie ma ju¿ mo¿liwoœci wyboru pomiêdzy form¹ ogólno-
dostêpn¹ a specjaln¹. Te pytania od lat stanowi¹ wa¿ny problem badawczy.
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Prowadzone dzia³ania na rzecz idei kszta³cenia niesegregacyjnego (integra-
cyjnego lub – wed³ug wspó³czesnych za³o¿eñ – w³¹czaj¹cego) w dalszym ci¹gu nie
rozwi¹zuj¹ wszystkich problemów. W latach 2008–2009 zosta³ powo³any przez
ministra edukacji narodowej zespó³ do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych,
którego celem by³o opracowanie koncepcji kszta³cenia specjalnego dla uczniów
z niepe³nosprawnoœci¹ i innych, dla których polskie prawo oœwiatowe przewidu-
je koniecznoœæ organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z powodu
zdiagnozowania u nich specjalnych potrzeb edukacyjnych. W tym miejscu warto
zauwa¿yæ, ¿e pomimo funkcjonowania w polskiej literaturze naukowej pojêcia
„uczeñ ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” nie zosta³o ono usankcjonowa-
ne w zapisach prawa oœwiatowego. Tylko w rozporz¹dzeniu o pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej5 wylicza siê grupy uczniów, którym organizuje siê wspar-
cie i pomoc w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych. St¹d w rozwa¿aniach
o polityce oœwiatowej, zawartych w niniejszym tomie, skupiono siê na szerszym
problemie nie tylko dotycz¹cym grupy uczniów z niepe³nosprawnoœci¹.

Mam nadziejê, ¿e rozwa¿ania podjête przez Autorów w prezentowanym to-
mie stan¹ siê kolejnym impulsem do projektowania odpowiedzialnych i trafnych
analiz obecnej polityki oœwiatowej ukierunkowanej na uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Bêd¹ te¿ stanowi³y „podwaliny” dla po¿¹danych,
a nie pozorowanych, zmian w kszta³ceniu specjalnym.

Beata Jachimczak
Redaktor tomu
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