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• promowanie idei edukacji 

włączającej

• zasady organizacji 

przedszkola/szkoły włączających

• tworzenie klimatu służącego 

włączaniu

• podejmowanie i realizowanie 

działań wspierających 

dzieci/uczniów 

o zróżnicowanych potrzebach 

edukacyjnych i rozwojowych.

Plan 
spotkania



Termin „inkluzja” w kontekście edukacji 

rozumiany jest, jako edukacja włączająca, czyli 

otwarta na potrzeby edukacyjne uczniów, w tym 

osób z niepełnosprawnością, pochodzących

z mniejszości narodowościowych, etnicznych czy 

wyznaniowych i innych, pochodzących 

z grup defaworyzowanych.

… inkluzja to proces, 

idea odmienna od integracji

„Przewodnik po edukacji włączającej rozwój kształcenia 

i uczestnictwa  w życiu szkoły” Tony Booth i Mel Ainscow

Inkluzja…



o Zapewnienie dostępu do pomocy udzielanej jak 

najwcześniejszej dziecku i rodzinie.

o Poprawa jakości nauczania (materiały 

edukacyjne, nowe kierunki studiów 

podyplomowych dla nauczycieli finansowane 

przez MEiN, środki finansowe na zatrudnianie 

w szkołach specjalistów, psychologów, 

pedagogów i logopedów oraz na organizację 

dodatkowych zajęć specjalistycznych dla 

uczniów).

o Nowy sposób oceny potrzeb.

o Tworzenie różnych ścieżek 

kształcenia zawodowego i wsparcie w wejściu na 

rynek pracy osób z niepełnosprawnościami.

Priorytety w zakresie edukacji 

włączającej 



KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

Wybrane szkoły – te, które świadomie podjęły decyzję 

o prowadzeniu klas integracyjnych, nierzadko oddalone 

od domu rodzinnego dziecka, także związane z długim 

czasem dojazdu do szkoły i koniecznością korzystania 

ze specjalistycznego dowozu

Każda szkoła tzw. rejonowa – zorganizowana 

w najbliższym, lokalnym środowisku dziecka, 

gwarantująca także integrację rówieśniczą po zajęciach 

lekcyjnych

Klasa integracyjna – mniejsza liczba uczniów, często 

dokonywany odrębny dobór uczniów sprawnych (dobrzy 

uczniowie lub słabsi uczniowie w zależności od 

koncepcji pracy w takiej klasie); często uzyskiwanie 

zgody rodziców uczniów pełnosprawnych, grupa 

uczniów niepełnosprawnych z różnymi rodzajami 

i stopniami niepełnosprawności

Klasa ogólnodostępna – „zwykła” klasa szkolna, 

znacznie liczniejsza, dobór uczniów tzw. losowy, zgoda 

rodziców uczniów pełnosprawnych nie jest uzyskiwana, 

przeważnie pojedynczy uczeń posiadający orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego

Stała pomoc dla uczniów niepełnosprawnych –

nauczyciel wspomagający przypisany do danej klasy 

i towarzyszący grupie uczniów niepełnosprawnych przez 

cały czas lub większość czasu ich pobytu w szkole

Elastyczna pomoc specjalna dla nauczycieli i uczniów –

uczeń niepełnosprawny uczy się w klasie bez 

dodatkowego nauczyciela, specjalistyczne wsparcie jest 

raczej doraźne i częściej świadczone dla nauczycieli 

uczących w postaci porad, konsultacji, superwizji



KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

Odpowiedzialność pedagogów specjalnych za 

kształcenie uczniów niepełnosprawnych – przyjęło się, 

że to pedagog specjalny, jako osoba posiadająca 

odpowiednie kwalifikacje, dostosowuje program 

nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości 

każdego ucznia niepełnosprawnego, przygotowuje dla 

niego pomoce dydaktyczne, wspiera podczas 

poszczególnych lekcji, monitoruje postępy, jest w 

ścisłym kontakcie z jego rodzicami, podejmuje starania 

w zakresie budowania procesu integracji między 

uczniami

Odpowiedzialność nauczycieli za kształcenie wszystkich 

uczniów w klasie – uczeń niepełnosprawny jest jednym 

z wielu uczniów w klasie, każdy z nauczycieli uczących 

jest odpowiedzialny za proces jego edukacji w zakresie 

swojego przedmiotu, w tym za dostosowywanie metod, 

form i organizacji pracy do jego potrzeb 

i możliwości, wychowawca zaś jest odpowiedzialny 

także za integrację rówieśniczą

Indywidualne programy kształcenia – uczniowie 

niepełnosprawni realizują albo dostosowane programy 

edukacyjne do swoich potrzeb i możliwości, albo 

pracują zgodnie ze skonstruowanymi dla nich 

indywidualnymi programami z uwagi na odmienną 

podstawę programową lub realizację tzw. programów 

własnych z poszczególnych przedmiotów

Wspólny program kształcenia – uczniowie sprawni 

i niepełnosprawni realizują wspólną podstawę 

programową opracowaną na zasadach projektowania 

uniwersalnego, skonstruowaną na podstawie 

zdefiniowanych ogólnych (a nie szczegółowych) celów 

i treści, i w formach tzw. nauczania otwartego, 

w którym dominuje uczenie się przez działanie, a nie 

przez formy podające



Czego potrzebują uczniowie?

o Dostrzeżenia ich wyjątkowości i identyfikacji ich zdolności;

o Systemowego, zaplanowanego wspierania i rozwijania ich możliwości, 

potencjału  w oparciu o mocne strony, bez skupiania się na słabościach;

o Akceptacji nieharmonijnego rozwoju, np. poprzez zgodę na niskie oceny 

i pomoc w zaliczeniu postawy programowej z przedmiotów, które 

sprawiają im trudność;

o Nowych strategii kształcenia: metod i form, organizacji kształcenia, np. 

układania bardziej elastycznego planu lekcji, systemu oceniania 

dostosowanego do możliwości i potrzeb konkretnego ucznia;

o Kompetentnego, zaangażowanego, akceptującego nauczyciela, który 

ma dla ucznia zdolnego czas i wiarę w to, że uczeń może osiągnąć 

sukces.



Podejście włączające wiąże się z:
 Szacunkiem dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły.

 Dążeniem do zwiększenia uczestnictwa i aktywności uczniów w 

społeczności szkolnej przy równoczesnym ograniczeniu zjawiska 

wykluczenia. 

 Zmianą sposobu funkcjonowania szkoły w taki sposób, aby możliwe było 

uwzględnienie w praktyce szkolnej zróżnicowanych potrzeb uczniów. 

 Ograniczeniem barier w dostępie i uczestnictwie w edukacji w odniesieniu 

do wszystkich uczniów, a nie tylko w przypadku uczniów niepełnosprawnych 

lub uczniów o „specjalnych potrzebach edukacyjnych”. 

 Korzystaniem z doświadczeń różnych szkół oraz środowisk pozaszkolnych 

w zakresie usuwania barier.



 Postrzeganiem zróżnicowania uczniów, ich potrzeb jako zasobu 

wspomagającego proces kształcenia, a nie jako problemu. 

 Prawem do nauki w miejscu zamieszkania. 

 Poprawą warunków organizacji pracy szkół z dbałością zarówno o 

pracowników, jak i o uczniów.

 Podkreślaniem roli szkoły w budowaniu społeczności lokalnej. 

 Propagowaniem współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami, rodzicami, 

instytucjami. 

 Obecnością edukacji włączającej w politykach publicznych. 
Źródło: Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, Główny Urząd Statystyczny, ścieżka dostępu [stan na dzień 20.09.2012]: 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/e_oswiata_i_wychowanie_2010-2011.pdf





Myśląc o włączającym modelu edukacji, 
warto zwrócić uwagę na: 

• społeczny obraz niepełnosprawności 
Zamiast podkreślać deficyty czy specjalne potrzeby edukacyjne poszczególnych uczniów, warto koncentrować

się na pokonywaniu barier występujących w procesie edukacji i budowaniu świadomości społecznej dotyczącej

prawa do uczestnictwa w życiu społecznym, kulturowym, zawodowym wszystkich osób bez względu na

ograniczenia wynikające, np. z ich niepełnosprawności, stanu zdrowia, pochodzenia społecznego czy

specjalnych potrzeb edukacyjnych. Obowiązujący do niedawna model edukacji segregacyjnej wymagał od

ucznia spełnienia określonych wymagań, aby mógł uczyć się w szkole. W Polsce nadal funkcjonuje pojęcie

„gotowości szkolnej”, które sugeruje, że dziecko musi być gotowe do nauki w szkole. Myśląc o trudnościach

ucznia w kontekście barier edukacyjnych, koncentrujemy się na tym, że to właśnie szkoła musi być gotowa na

przyjęcie każdego ucznia. Obecnie nauczyciele, przygotowując wielospecjalistyczną ocenę poziomu

funkcjonowania ucznia, zwracają uwagę na to, co w środowisku (szkolnym i domowym) przeszkadza uczniowi, a

co go wspiera oraz jakie ma on możliwości osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. W takim modelu to szkoła musi

się tak zmienić, aby umożliwić uczniowi jak najlepsze funkcjonowanie.



• postawy i kompetencje nauczycieli 

Warunkiem funkcjonowania edukacji włączającej – w szkole gotowej do pokonywania barier

mogących wpływać na efektywność nauczania każdego z uczniów – jest aktywne uczestnictwo

w tym procesie wszystkich nauczycieli oraz odejście od poglądu, że tylko specjaliści

odpowiadają za dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zadaniem nauczycieli jest dostosowanie programu edukacji do możliwości dziecka, adaptując

wymagania edukacyjne, sposób oceniania, zwracając uwagę na jego potrzeby i uwzględniając

specyfikę trudności danego ucznia. Ważne jest wzięcie odpowiedzialności przez nauczycieli za

proces edukacji i jego uwarunkowania, które mogą przynieść sukces w uczeniu się. Niezbędne

jest świadome budowanie przez szkołę i nauczycieli pozytywnego społecznego obrazu

niepełnosprawnych uczniów oraz kształtowania w nich poczucia własnej wartości bez względu na

trudności, których doświadczają. Nie jest to łatwe zadanie i wymaga od nauczycieli pogłębiania

wiedzy i nabywania nowych kompetencji. Jednym z wyzwań, a jednocześnie ograniczeń, we

wdrażaniu inkluzji w szkołach mogą być trudności realizacyjne, u podstaw których leżą

kwalifikacje zawodowe i kompetencje nauczycieli.



Mówiąc o edukacji włączającej, warto podkreślać najważniejsze 

korzyści płynące z jej wprowadzenia. Na część z nich zwraca 

uwagę Marek Tarwacki, dyrektor szkoły realizującej edukację 

włączającą: 
 szkoła podnosi jakość i liczbę usług edukacyjnych świadczonych wobec 

wszystkich uczniów; 

 zmieniają się postawy uczniów przebywających na co dzień 

z niepełnosprawnymi koleżankami i kolegami; 

 uczęszczanie do szkoły sprzyja usamodzielnianiu i ułatwia start w dorosłe 

życie; 

 zmniejszają się koszty społeczne (mniejsza liczba uczniów w szkołach 

specjalnych, w nauczaniu indywidualnym). 





Styl pracy nauczyciela zgodny z zasadami edukacji 

włączającej polega na tym, że: 

o plan nauczania tworzony jest z myślą o wszystkich uczniach; 

o lekcje zachęcają uczniów do uczęszczania na nie; 

o lekcje uczą zrozumieć różnorodność; 

o uczniowie biorą świadomy i aktywny udział w procesie nauczania; 

o uczniowie współpracują ze sobą podczas nauki; 

o sposób oceniania (np. ocenianie kształtujące) wspomaga uczniów w ich dążeniu do 

sukcesów w nauce; 

o źródłem porządku i spokoju w klasie jest wzajemny szacunek, jakim darzą się 

uczniowie i nauczyciele; 



o nauczyciele wykazują otwartość na współpracę: planują lekcje, przeprowadzają je 

i dokonują analizy lekcji w odniesieniu do realizacji celów i metodyki nauczania, 

a także w odniesieniu do samoświadomości nauczycieli (np. metodą superwizji); 

o nauczyciele są odpowiedzialni za wspieranie w nauce wszystkich uczniów w klasie 

i zachęcanie ich do uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych; 

o pedagodzy i inni specjaliści wspierają nauczycieli w diagnozowaniu potrzeb 

edukacyjnych uczniów i ich oddziaływaniach w obszarze dydaktycznym i 

wychowawczym; 

o zróżnicowana praca domowa wspomaga proces nauczania wszystkich uczniów 

w klasie; 

o wszyscy uczniowie biorą udział w zajęciach poza klasą, np. wspólne wyjścia; 

o nauczyciele stale poszerzają wiedzę na temat dostępnych środków i metod 

wspomagających nauczanie różnorodnego zespołu klasowego. 



WIZJA PRZYSZŁOŚCI - WYZWANIA DLA 
EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ WG. PROF.DR HAB. 

IWONY CHRZANOWSKIEJ

 EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA = HETEROGENICZNOŚĆ 
(ZRÓŻNICOWANIE) GRUPY I DĄŻENIE DO 
NIEKATEGORYZOWANIA DZIECI/UCZNIÓW

 EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA = SKUTECZNA DIAGNOZA, 
DIAGNOZA FUNKCJONALNA POTRZEB, MOŻLIWOŚCI

 EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA= WSPARCIE DLA KAŻDEGO 
DZIECKA/UCZNIA
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