
Od Redakcji
Editor's Note

Oddajemy do Pañstwa r¹k ju¿ 29 numer czasopisma „Niepe³nosprawnoœæ”.
Burzliwy okres przemian w systemie edukacji sk³ania, by ponownie refleksj¹
obj¹æ rozwi¹zania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi, w tym dla uczniów z niepe³nosprawnoœci¹. Problematyka tomu skoncen-
trowana jest wiêc wokó³ szko³y, jej ró¿nych podmiotów, praktyk nauczania
uczniów z niepe³nosprawnoœci¹, przygotowania kadr do wype³niania zadañ edu-
kacyjnych.

Teksty ³¹czy myœlowo wyzwanie, jakie rodzi „otwarcie systemu oœwiaty” na
wszystkich uczniów, niezale¿nie od stopnia ich sprawnoœci. W zbiorze tekstów
mo¿na odnaleŸæ takie, które odnosz¹ siê wprost do konceptu inkluzji, nierzadko
wskazuj¹c na niedostatki modelu integracji. Analizy otwiera artyku³, w którym
edukacja w³¹czaj¹ca konfrontowana jest z teori¹ waloryzacji ról spo³ecznych
W. Wolfensbergera (Beata Papuda-Doliñska). Autorka zaznacza, ¿e teoria ta stwarza
szeroki potencja³ interpretacyjny w analizie szkolnego funkcjonowania dziecka
z niepe³nosprawnoœci¹ w warunkach edukacji w³¹czaj¹cej. W przestrzeni docie-
kañ w polu „integracja-inkluzja” odnajdujemy te¿ rozwa¿ania odnosz¹ce siê do
efektów wspólnej edukacji (Gra¿yna Dry¿a³owska, Ewa Dyduch i Ma³gorzata
Trojañska) czy wype³niania zadañ nauczyciela i pedagoga specjalnego (Miros³aw
Rutkowski i Karol Bidziñski, Monika Skura). Autorzy, podejmuj¹c siê analiz
w polu praktyk wspólnej nauki, ods³aniaj¹ s³aboœci rozwi¹zañ i wskazuj¹ kierunki
oczekiwanych zmian. Przedstawione ró¿ne punkty widzenia na problemy
zwi¹zane ze wspóln¹ edukacj¹ budz¹ zaciekawienie oraz przekonanie, ¿e ³¹czy-
my siê z pog³êbion¹ myœl¹ wra¿liwych na potrzeby ludzi i œwiata naukowców.

Tematyka artyku³ów nie zamyka siê w polu edukacji uczniów z niepe³nospraw-
noœci¹. Analizy dotykaj¹ zadania kszta³cenia ró¿nych grup uczniów ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi, w tym z ró¿nymi rodzajami niepe³nosprawnoœci.
W tym szerokim polu uwag¹ objêto wsparcie edukacyjne uczniów z centralnymi
zaburzeniami przetwarzania s³uchowego (Ma³gorzata Zaborniak-Sobczak, Kata-
rzyna Ita Bieñkowska, Monika Drozd oraz Andrzej Senderski) czy domenê efek-
tów kszta³cenia uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ wzroku (Kornelia Czerwiñska
i Izabella Kucharczyk). Problematykê tê dope³niaj¹ badawcze ustalenia odnosz¹ce



siê do wykorzystania szachów w edukacji szkolnej (Natalia Józefacka-Szram
i Dawid Marsza³ek) oraz ewaluacja testu uwagi s³uchowej (Marzena Mularzuk,
Henryk Skar¿yñski, Agata Szkie³kowska oraz Natalia Czajka). Mamy mo¿liwoœæ
obcowaæ z myœl¹ badaczy, teoretyków, naukowców z ró¿nych dyscyplin. Ich pra-
ce budz¹ zainteresowanie nie tylko z uwagi na pog³êbione rozpoznanie, intere-
suj¹ce analizy literatury krajowej i zagranicznej, ale i z uwagi na impuls, jakim s¹
dla naszego myœlenia. Interesuj¹cym dope³nieniem tych kwestii s¹ rozwa¿ania
w polu wiedzy, polityki i praktyki w odwo³aniu do zamys³u wykorzystania ICF
w diagnozie potrzeb (S³awomira Sadowska i Zdzis³awa Janiszewska-Nieœcioruk).

Do dyskusji o edukacji osób z niepe³nosprawnoœci¹ w³¹czyli siê nie tylko
przedstawiciele œrodowiska akademickiego. Jest te¿ g³os badacza, przed którym –
po opuszczeniu murów Uniwersytetu – dopiero d³uga droga zag³êbiania siê w taj-
niki teorii i praktyki. Efektem studenckich dociekañ sta³y siê zmiany w egzaminie
gimnazjalnym w perspektywie nauczycieli uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ inte-
lektualn¹ w stopniu lekkim (Kinga Hinc).

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 pozy-
tywnymi ocenami. Zapraszamy oczywiœcie do dzielenia siê naukowymi dokona-
niami w kolejnych numerach czasopisma.
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