
Od Redakcji
Editor's Note

Oddajemy do Pañstwa r¹k ju¿ 23 numer czasopisma „Niepe³nosprawnoœæ”.
Tym razem refleksja teoretyczna i dociekania empiryczne skoncentrowane s¹
wokó³ szko³y, jej ró¿nych podmiotów, praktyk nauczania uczniów z niepe³no-
sprawnoœci¹, przygotowania kadr do wype³niania zadañ edukacyjnych. Autorzy
tekstów stawiaj¹ pod dyskusjê wiele zagadnieñ wi¹¿¹cych siê ze szko³¹ jako
przestrzeni¹ ¿ycia osób z niepe³nosprawnoœci¹, w tym zagadnieñ wspólnego
kszta³cenia uczniów pe³no- i niepe³nosprawnych. Ich poszukiwania respektuj¹
zasadê stawiania pytañ, rewidowania tez oraz aktualizowania sensu zobowi¹zañ
i mo¿liwoœci szko³y, a tak¿e oczekiwañ wobec niej.

Zebrane w niniejszym tomie opracowania nawi¹zuj¹ do stanowisk p³yn¹cych
z konceptów normalizacji, integracji i inkluzji, zmiany spo³ecznej, humanizacji
pomocy. W zbiorze tekstów mo¿na odnaleŸæ takie, które w sposób istotny od-
nosz¹ siê do profesji pedagoga specjalnego, wzorów myœlenia oraz dzia³ania jej
przedstawicieli. Silnie uobecniona jest w nich tradycja humanistycznej misji
pedagogiki specjalnej, jak i nowe jej ods³ony w postaci wspó³czesnych konceptów
zmiany spo³ecznej. Autorzy artyku³ów zachêcaj¹ do refleksji nad tym, jakimi war-
toœciami ¿yjê, uwra¿liwiaj¹ na wagê tych kompetencji, które wykraczaj¹ poza
zbiór kompetencji technicznych (S³awomira Sadowska, S³awomir Olszewski,
Katarzyna Parys). W przestrzeni rozwa¿añ odnajdujemy te¿ teksty, w których
myœl o profesji pedagoga specjalnego spleciona jest z myœl¹ o zmianach systemo-
wych. Domena aktualnej rzeczywistoœci systemu kszta³cenia pedagogów i na-
uczycieli oraz domena aktualnej rzeczywistoœci oœwiatowej i polityki oœwiatowej
staje siê pretekstem do pe³nego niepokoju odnoszenia siê do wype³niania zadañ
profesji pedagoga specjalnego (Zdzis³awa Janiszewska-Nieœcioruk i S³awomira
Sadowska, Katarzyna Plutecka). Przedstawione ró¿ne punkty widzenia na prob-
lemy zwi¹zane z profesj¹ pedagoga specjalnego budz¹ zaciekawienie oraz prze-
konanie, ¿e ³¹czymy siê z pog³êbion¹ myœl¹ wra¿liwych na potrzeby ludzi i œwiata
naukowców. Kolejn¹ grupê tekstów ³¹czy myœlowo wyzwanie, jakie rodzi „otwarcie
systemu oœwiaty” na wszystkich uczniów, niezale¿nie od stopnia ich sprawnoœci.



Minê³o ju¿ 25 lat, gdy na mocy ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty zapewniono mo¿liwoœæ pobierania nauki we wszystkich typach szkó³
przez dzieci i m³odzie¿ niepe³nosprawn¹ oraz niedostosowan¹ spo³ecznie. Refor-
matorskie dzia³ania wyznaczone by³y przebudow¹ systemu spo³eczno-gospodar-
czego pañstwa, diagnozami aktualnych problemów i wyzwañ, przed którymi
sta³a wówczas edukacja, oddolnymi ruchami nauczycieli, oczekiwaniami rodzi-
ców dzieci niepe³nosprawnych, którzy domagali siê dla swoich dzieci miejsca
w systemie edukacji, oczekiwali takiej organizacji kszta³cenia, by uwzglêdniane
by³y specjalne potrzeby edukacyjne niepe³nosprawnych uczniów.

„Otwarcie systemu oœwiaty” wpisywa³o siê w podnoszone g³osy na temat ni-
welowania w spo³eczeñstwie nierównoœci i przywilejów, by³o te¿ wyrazem reali-
zacji koncepcji normalizacyjnych i integracyjnych. W odwo³aniu do tych za³o¿eñ
autorzy podejmuj¹ siê analiz w polu zmian systemowych, spojrzenia ró¿nych
podmiotów na wspóln¹ edukacjê, praktyk wspólnej nauki i wyzwañ, jakie wi¹¿¹
siê z ró¿norodnoœci¹ potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(Katarzyna Æwirynka³o i Urszula Bartnikowska; Zdzis³awa Janiszewska-Nieœcioruk;
Urszula Bartnikowska, Katarzyna Æwirynka³o oraz ¯yta Agnieszka; Joanna
Skibska; Ma³gorzata Zaborniak-Sobczak, Katarzyna Ita Bieñkowska i Andrzej
Senderski). Przedstawione punkty widzenia na problemy zwi¹zane z t¹ kwesti¹
s¹ naprawdê interesuj¹ce. Mamy mo¿liwoœæ obcowaæ z myœl¹ badaczy, teorety-
ków, naukowców z ró¿nych dyscyplin. Ich prace budz¹ zainteresowanie nie tylko
z uwagi na pog³êbione rozpoznanie, interesuj¹ce analizy literatury krajowej i za-
granicznej, ale i z uwagi na impuls, jakim s¹ dla naszego myœlenia. Ostatni obszar
poznawczej eksploracji zaproponowany w niniejszym tomie w sposób szczegól-
ny ³¹czy kategoria humanizacji i refleksyjnoœci. Analizie teoretycznej poddane zo-
sta³y problemy zwi¹zane ze statusem prawdy obiektywnej, z uniwersum symbo-
licznym i definicjami rzeczywistoœci, z którymi musi siê zmierzyæ nauczyciel, by
nie ulec wypaczaj¹cym si³om nacisku spo³ecznego i przes¹dów. Dociekania empi-
ryczne odnosz¹ siê zaœ miedzy innymi do problemów rozwoju spo³eczeñstwa sie-
ciowego, informacyjnego. W tym kontekœcie podjêta zosta³a próba rozpoznania
subiektywnych sensów nadawanych przez nauczycieli szkó³ specjalnych „byciu”
mediów w ¿yciu szkolnym uczniów. Badawcze sprawozdania dotykaj¹ tak¿e
podmiotowego (uczniowskiego) spojrzenia na czynniki motywuj¹ce i demoty-
wuj¹ce do nauki szkolnej, obszaru rozwijania kompetencji komunikacyjnych
oraz przestrzeni wsparcia rodzin (Agnieszka Drabata; Iwona Myœliwczyk;
Agnieszka Buczek i Jacek Sikorski; Agnieszka £aba-Hornecka; Agnieszka Jaranow-
ska). Zakresowo wszystkie te teksty koncentruj¹ siê wokó³ pracy z uczniem z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ i z autyzmem, jednak podejmowane w nich kwe-
stie s¹ bardziej uniwersalne. W kontekœcie ustaleñ z nich p³yn¹cych wypada siê
upomnieæ kolejny raz o humanizacjê pomocy, tak, by poziom satysfakcji uczestni-
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ków procesu pomagania dotyczy³ zarówno tych, którym pomoc jest œwiadczona,
jak i osób im pomagaj¹cych.

Do dyskusji o edukacji osób z niepe³nosprawnoœci¹ w³¹czyli siê przedstawi-
ciele œrodowiska akademickiego i praktyki. Jest te¿ g³os badacza, przed którym –
po opuszczeniu murów Uniwersytetu – dopiero d³uga droga zag³êbiania siê w taj-
niki teorii i praktyki. Pragniemy podziêkowaæ wszystkim autorom, którzy
postanowili podzieliæ siê swoimi rozwa¿aniami na ³amach naszego czasopisma.
Wyra¿amy nadziejê, ¿e numer „Niepe³nosprawnoœci”, który oddajemy do r¹k
Pañstwa, spotka siê z pozytywnymi ocenami. Zapraszamy oczywiœcie do dziele-
nia siê naukowymi dokonaniami w kolejnych numerach czasopisma.

prof. UG, dr hab. S³awomira Sadowska

Redaktor tomu
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