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WSTĘP

Edukacja do  inkluzji w szkole staje się dziś istotnym wymiarem kształcenia na-
uczycieli. Pedagogika włączająca zdaje się należeć do tych pól ich profesjonalnej 
działalności, co do których, niewątpliwie, odnieść można frazę Zygmunta Freuda 
o działaniach niemożliwych acz nieuniknionych1. Rzecz nie dotyczy bowiem tyle 
wprowadzania do  szkół ekspertów od  inkluzji (czytaj: pedagogów specjalnych), 
lecz takiego zmieniania kultury szkoły, aby możliwe stało się wprowadzenie w ży-
cie, charakteryzowanej przez Zbigniewa Kwiecińskiego na początku lat dziewięć-
dziesiątych, istoty edukacji prorozwojowej jako ogółu „wpływów na  jednostki 
i grupy ludzkie, sprzyjających takiemu ich rozwojowi, aby w najwyższym stopniu 
stały się one świadomymi i twórczymi członkami wspólnoty społecznej, kulturo-
wej i narodowej oraz były zdolne do aktywnej samorealizacji własnej tożsamości 
i własnego Ja poprzez podejmowanie zadań ponadosobistych […] to prowadzenie 
drugiego człowieka ku wyższym poziomom rozwojowym i jego własna aktywność 
w osiąganiu pełnych i swoistych dlań możliwości. To ogół czynności i procesów 
sprzyjających rozwojowi oraz stan ich efektów, czyli osiągnięty poziom kompeten-
cji, tożsamości i podmiotowości” (Kwieciński, 1991, s. 8). 

Książka oddawana do  rąk czytelników jest zaproszeniem do  rozmowy nie 
na temat co i dlaczego nam nie wyszło w urzeczywistnianiu idei edukacji proroz-
wojowej, prezentowanej przed ćwierćwieczem, ile na czym możemy/powinniśmy 
skupić się tu i teraz (szczególnie w pracy edukacyjnej z nauczycielami), aby zbio-
rowy wysiłek nadawania sensów i znaczeń szkolnej codzienności przybliżał nas 
do celów definiowanych wyżej? Uważamy bowiem, że rzeczywista zmiana w edu-
kacji jest jednak procesem i ma ewolucyjny charakter (Gołębniak, 2007). Wiele 
rozpoznań empirycznych wszak potwierdza potoczne obserwacje, że jeśli nauczy-
ciele nie podzielają przesłanek zmiany i nie znajdują dostatecznego i dostatecznie 
długotrwałego wsparcia merytoryczno-organizacyjnego, to  każda idea, nawet – 
a może szczególnie – ta ekscytująca teoretyków i ekspertów, okazuje się na pozio-
mie realizacji nietrwałą, a niekiedy wręcz trywialną (Gołębniak, 2014). Akcentując 
wagę refleksyjno-krytycznego dyskursu odnośnie do wyzwania, przed którym dziś 

1 Jak podaje Henryka Kwiatkowska, frazy tej użył Zygmunt Freud na określenie zawodów, zajmu-
jących się rządzeniem, wychowaniem i terapią we wstępie pierwszego wydania książki Aichhorna 
Augusta (1925), podaję za: Kwiatkowska, H. (2010, s. 67–86). Łódź: Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu Łódzkiego.
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stajemy, a które to wyzwanie zyskało już zwerbalizowane w języku nie tylko po-
tocznym, ale i oświatowym jako inkluzja społeczno-kulturowa, dzielimy się naszym 
wstępnym (na razie) dorobkiem w zakresie rozpoznania możliwości wspierania 
edukacji w interesującym nas tu obszarze ich profesjonalnej działalności. Na czym 
się opieramy? Do czego nawiązujemy? Gdzie szukamy wzorów? Podjęcie wyzwa-
nia mieści się dokładnie w  tym, co  nazwaliśmy jakiś czas temu programowym 
(nie)przygotowaniem nauczycieli (Gołębniak, Kwiatkowska, 2012). Włączania 
(się) nauczycieli do zmieniania kultury szkoły nie gwarantuje nabycie przez nich 
„odpowiedniej” wiedzy, zaznajomienie z instrumentarium metodycznym, opano-
wanie narzędzi technologicznych. Zamiast metodyki działania bardziej istotne jest 
przyjęcie i stałe doskonalenie metodologii działania. Działania „na czasie”2, opar-
tego na wiedzy, która wyrasta z uwspólnionego doświadczenia, jest dynamiczna 
i procesualna, a zarazem ma dyskursywny charakter.

Kierując się tymi przesłankami, przyjęliśmy trzyczęściową strukturę podręcz-
nika. Zaczynamy od dyskusji podstaw myślenia o inkluzji w klasie. Część pierwszą 
(Konteksty i podstawy zmiany) konstytuują zatem teksty, poświęcone kulturowym 
podwalinom inkluzji. Znaczący, bo  wykładający filozofię zmiany szkolnej co-
dzienności w  kierunku inkluzji, jest tu  tekst autorstwa Marii Czerepaniak-Wal-
czak o kulturze szkoły jako środku i ośrodku poszanowania prawa (KAŻDEGO) 
do edukacji. W rozdziale drugim, przygotowanym przez Rozalię Ligus, prezen-
towane są  główne zwroty i  przesunięcia dokonujące się ostatnio w  teorii i  pra-
cy edukacyjnej z niepełnosprawnymi w szkole. Rozumieniu Innego w literaturze 
przedmiotu i socjologii kultury poświęcone są rozdziały napisane przez Matyldę 
Pachowicz i Tomasza Kozłowskiego. W ostatnim z tekstów tej części rozważamy 
natomiast konsekwencje (i  zagrożenia) związane ze  zbyt pośpieszną i  powierz-
chowną inkluzją (autorstwo Matyldy Pachowicz). 

Część druga (Strategie i  instrumentarium zmiany) poświęcona jest szeroko 
rozumianemu instrumentarium zmiany w  interesującym nas obszarze. Nie tyle 
zależy nam bowiem na wyposażeniu czytelnika w przepis działania (tzw. meto-
dykę), ile ukazaniu funkcjonujących (wypracowanych) już w teorii dyskursie pe-
deutologicznym strategii wspomagania w nabywaniu kompetencji do refleksyjne-
go, autonomicznego działania – zarówno w klasie szkolnej, jak i poza nią. Część 
tę inicjuje rozdział autorstwa Bogusławy Doroty Gołębniak o charakterze dyskusji 
zróżnicowania paradygmatycznego współczesnej dydaktyki. Świadomość doko-
nującego się zwrotu metodologicznego niesie, z jednej strony, szansę uprawomoc-
nienia bardziej elastycznego (czytaj humanistycznego) bycia z  innymi w świecie 
szkolnej edukacji, z drugiej zaś – daje podstawę opracowywania uzasadnionych 
potrzebami „osób, czasu i miejsca” konstruowania autorskich programów indywi-
dualnego uczenia się (KAŻDEGO) w szkolnej wspólnocie. Wspomniane strategie 

2 Określenie Torbeta i Reasona (2010).
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zmiany, możliwe do zastosowania w kształceniu nauczycieli na każdym poziomie 
i wariancie edukacji, to badania interwencyjne, o których traktuje tekst autorstwa 
Beaty Zamorskiej, podejście do praktyk, znane jako service learning, opisane przez 
Martę Majorczyk, realizowane w partnerstwie z pozasystemowymi podmiotami 
przez tzw. sieciowanie, o czym traktuje kolejny rozdział tej samej Autorki, oraz 
uwzględnianie w  kształceniu nowych technologii cyfrowych (rozdział napisany 
przez Annę Michniuk). 

Część trzecia dedykowana jest już wprost praktyce. Koncentrując uwagę 
na status nascendi pedagogiki włączającej, zamieszczamy w niej teksty w formule 
raportów z „małych” badań oraz z badań w działaniu. Mamy tu zatem spojrzenie 
na  status quo w  zakresie inkluzji z  perspektywy rodziców osób niepełnospraw-
nych, przygotowany przez Agnieszkę Kossowską, oraz dwa teksty oparte na bada-
niach uczestniczących. Anna Irasiak prowadzi refleksję nad refleksją wyniesioną 
z projektów edukacyjnych poświęconych inkluzji przez akceptację różnorodności, 
a Sławomir Krzychała, zapoznając czytelników z wybranymi aspektami międzyna-
rodowego projektu współpracy szkół i instytucji kształcenia wyższego we wspiera-
niu uczenia się uczniów zdolnych, otwiera dyskusję na temat wyzwań związanych 
ze specjalizacją, inkluzją, wątek ważny z punktu widzenia kreowania pedagogiki 
włączającej. 

Całość wieńczy suplement metodyczny. Konstytuują go przykłady tzw. do-
brych praktyk sprzyjających inkluzji (albo zapobiegających ekskluzji) na  wcze-
snym etapie kształcenia, osadzone w dwóch obszarach – językowym oraz mate-
matycznym. Aneta Cruz-Kąciak dzieli się swymi doświadczeniami związanymi 
z opowiadaniem historii – także w kontekście międzykulturowym, a Joanna Wój-
cicka prezentuje autorski przewodnik rozwijania myślenia matematycznego we 
wczesnej edukacji. 

Raz jeszcze chcielibyśmy podkreślić to, że nie traktujemy książki jako kom-
pendium wiedzy z zakresu edukacji inkluzyjnej w szkole. Nie chcemy też, aby trak-
tować ją jako przewodnik po praktyce włączania. Mamy za to nadzieję, że przyjęta 
formuła oraz zróżnicowanie wewnętrzne tekstów poszczególnych części zapewni 
studentom i  nauczycielom, zainteresowanym zmianą szkoły w  kierunku inklu-
zji społeczno-kulturowej, możliwość sięgania do  nich wtedy i  w  takim zakre-
sie, w  jakim mogą one przydać się im jako źródło inspiracji, wzorów działania, 
argumentacji. 

I na koniec podziękowania. Po pierwsze, pragniemy wyrazić wdzięczność prof. 
dr. hab. Lotarowi Rasińskiemu Dyrektorowi Wydawnictwa DSW za przyjęcie na-
szej propozycji i zagwarantowanie jej naukowej afiliacji. Szczególne ciepłe słowa 
kierujemy pod adresem Redaktorów wydawniczych – Pani Joanny Chmielewskiej 
i Pana Jakuba Kwaśnicy. Ich zaangażowanie w projekt jest (był) – z naszego punktu 
widzenia – nie do przecenienia. 
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I wreszcie last but not least – uczelnia, w której realizowany jest/był projekt, 
w ramach którego możliwe było wydanie podręcznika. Cenimy życzliwość osób 
ten projekt prowadzących i nade wszystko dziękujemy studentom kierunku edu-
kacja prorozwojowa – zarówno pierwszego, jak i  drugiego stopnia, osób często 
inspirujących poszukiwania, a także nieocenionych czytelników pierwszych wersji 
naszych tekstów. 
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CZĘŚĆ I

KONTEKSTY – PODSTAWY 





ROZDZIAŁ I

Maria Czerepaniak-Walczak

Kultura szkoły jako środek i ośrodek  
poszanowania prawa do edukacji

Wprowadzenie

Poszukiwanie miejsc i warunków sprawiedliwego i równego dostępu do  takiego 
dobra, jakim jest edukacja, ma długą historię. Dobitnie idee te wyłożył Jan Amos 
Komeński (1592–1670) w  pierwszym zdaniu swego dzieła „Wielka dydaktyka” 
(Didactica Magna), opublikowanym na początku XVII stulecia, pisząc, że obejmu-
je ona „całą sztukę nauczania wszystkiego wszystkich, czyli:

niezawodny i  wyborny przepis zakładania we wszystkich gminach, miastach 
i wsiach każdego państwa chrześcijańskiego, takich szkół, iżby cała młodzież 
obojga płci bez żadnego wyjątku (podkr. M.Cz-W) mogła się wykształcić 
w naukach, przyzwyczaić do pobożności, nabrać dobrych obyczajów, a tak, iżby 
na lata dojrzałości została zaopatrzoną w naukę we wszystkich rzeczach, prze-
znaczonych do teraźniejszego i przyszłego życia (Komeński, 1883, s. 4).

I, jak pisał dalej: 

cała młodzież obojga płci, winna uczęszczać do szkoły. Należy posyłać do szko-
ły nie tylko3 dzieci ludzi bogatych, albo dostojnych, lecz wszystkich, zarówno 
szlachty i mieszczan, bogatych i biednych, chłopców i dziewczęta, w miastach 
wielkich i małych, w miasteczkach i wsiach (Komeński, 1883, s. 52). 

Jednakże, mimo upływu czasu, według raportu UNESCO, ponad ćwierć mi-
liona dzieci pozbawionych jest możliwości uczęszczania do  szkoły (263 Million 
Children and Youth Are Out of School, 2016). I nie tylko z powodu uczestniczenia 

3 Zachowuję oryginalną pisownię cytowanego dzieła.
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w działaniach wojennych4 i migracjach. Wbrew pozorom, taki powód, jak migra-
cje zakłóca poszanowanie prawa do edukacji także w krajach, w których panuje 
pokój, ale w których występują różnice kulturowe, w tym także różnice w kultu-
rach szkoły. 

W tym tekście pokrótce przybliżam specyfikę kultury szkoły jako środowiska 
socjalizacji i uczenia się, wyróżniam trzy typy kultur i na tym tle wskazuję posza-
nowanie prawa do edukacji. 

Kultura szkoły, jej pojmowanie 

Każda społeczność ma swoją kulturę. Odnosi się to także do szkoły jako społecz-
ności. Poznanie i zrozumienie specyfiki tej kultury jest zasadnicze dla rozważań 
nad istotą szkoły i edukacji. Jak pisze Peter McLaren, kultura to: „specyficzne spo-
soby przeżywania i rozumienia przez grupę społeczną «zastanych» okoliczności 
i  warunków życia. Można też nazwać kulturę zestawem praktyk, ideologii oraz 
wartości, dzięki którym poszczególne grupy nadają sens światu” (McLaren, 2015, 
s. 246). Kultura jest zatem systemem idei i wzorów, wartości i praktyk podziela-
nych przez członków danej społeczności. Podzielanie odnosi się do wyodrębnio-
nych zbiorowości o różnym zasięgu, stopniu sformalizowania, strukturze itp. 

Na potrzeby moich analiz przyjmuję, że „kultura szkoły” jest to ogół przeko-
nań, poglądów, postaw i  relacji oraz pisanych i niepisanych zasad, które kształ-
tują każdy aspekt funkcjonowania szkoły jako instytucji, organizacji i wspólnoty 
(Ward, Burke, 2004, s. 1). Są one kształtowane i podtrzymywane przez wszystkie 
podmioty, to  znaczy nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły (zwanych „nie-
pedagogiczni pracownicy szkoły”), a  także rodziców, aktywnie uczestniczących 
w życiu szkoły. Tak pojmowana kultura szkoły zawiera w sobie, między innymi, 
takie szczegółowe elementy, jak tradycja (w  tym obrzędy i rytuały), regulaminy 
i zasady, zapewniające bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne uczniów, nauczycie-
li i innych pracowników, a także zagospodarowanie sal i przestrzeni publicznych. 
Są to więc współwystępujące w codziennym i odświętnym życiu szkoły materialne, 
symboliczne, etyczne i estetyczne elementy, będące źródłem poczucia przynależ-
ności jej podmiotów do wspólnoty, identyfikowania się z jej wartościami, przeko-
naniami i wzorami. 

Tak pojmowana kultura szkoły jest próbą utrzymania równowagi między tra-
dycją i dynamiką zmian, zachodzących w bezpośrednim i pośrednim otoczeniu. 
W  szkole bowiem, jak w  soczewce, skupiają się zjawiska i  procesy, dziejące się 
w środowisku lokalnym i w skali globalnej. Kumulują się w niej nadzieje i napię-
cia jednostkowe i zbiorowe. Paulo Freire nazywał nauczycieli „robotnikami kultu-

4 Ponad 300 tys. dzieci-żołnierzy płci obojga w 10 krajach z powodu konfliktów zbrojnych pozba-
wionych jest prawa do edukacji i opieki medycznej (Briggs, 2017).
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ry”5. W listach do „tych, którzy odważają się nauczać” podkreślał, że poszanowa-
nie ciekawości uczniów i sposobów, w  jaki opracowują własne strategie uczenia 
się, pomaga nauczycielom i nauczycielkom w odkrywaniu wątpliwości, sukcesów 
i błędów, jakie oni/one popełniają. Poprzez poznawanie kultury uczniów i kultury 
środowiska ich życia wzbogacają kulturę nauczycielską i kulturę szkoły jako środo-
wiska uczenia się i rozwoju (Freire, 2005, s. 31). 

Kultura szkoły jest przestrzenią spotkania podmiotów edukacji, ale też ze-
tknięcia, czasem komplementarnych, ale czasem opozycyjnych kultur tych pod-
miotów. W strukturze kultury szkoły można zatem wyodrębnić kilka jej wymia-
rów, a mianowicie: 

a)  „kulturę pokoju nauczycielskiego” jako system wartości i norm, wyznacza-
jących praktyki szkolnej codzienności, 

b)  szkolną kulturę uczniowską, czyli wzory i rytuały uczniowskich zachowań 
wobec opresyjności autorytarnych lub leseferycznych praktyk,

c)  kulturę „niepedagogicznych” pracowników szkoły, to znaczy osób zatrud-
nionych w szkolnej administracji, zajmujących się utrzymaniem czystości 
itp., których normy i wzory zachowań oddziałują na materialne i symbo-
liczne elementy kultury szkoły, 

d)  kulturę rodziców jako podmiotów szkolnej edukacji, wyrażającą się 
w  uczestniczeniu rodziców w  projektowaniu, realizowaniu i  ewalu-
acji szkolnych praktyk wychowawczych i  opiekuńczych. Warto dodać, 
że mimo licznych inicjatyw lokalnych i centralnych rozporządzeń, rodzice 
wciąż mają zdecydowanie ograniczony udział w kształtowaniu i zmienia-
niu kultury szkoły, do której uczęszczają ich dzieci. 

Wskazane kultury można, przez analogię do klasyfikacji przyjętej przez Pete-
ra McLarena (1999, s. 86) nazwać stanami kultury: nauczycielskiej, uczniowskiej, 
porządkowo-ochroniarskiej i rodzicielskiej. W zależności od tego, która najsilniej 
oddziałuje na atmosferę i zachowania w szkole, staje się kulturą dominującą (Ba-
bicka-Wirkus, 2015, s. 121) i jako taka jest stroną w kooperacji lub w sporach z po-
zostałymi wymiarami kultury szkoły. 

Poza wymienionymi kulturami, swoje znamię na  tym, co  i  jak dzieje się 
w szkole, odciskają pośredni uczestnicy szkolnej codzienności, a mianowicie kore-
petytorzy, doradcy, terapeuci i inne osoby, które mniej lub bardziej systematycznie 
wspierają uczestników życia szkolnego. Ich wartości i wzory, obyczaje i język od-
działują na formalne i nieformalne interakcje w szkole, na kształtujące się struktu-
ry i hierarchie, społeczne pozycjonowanie poszczególnych osób i grup. 

Przestrzeń szkolną, poza uczestnikami/uczestniczkami interakcji edukacyj-
nych – uczniami/uczennicami i  nauczycielami/nauczycielkami – oraz tradycyj-
5 Tak Paulo Freire zatytułował swoją książkę: P. Freire (2005), Teachers as Cultural Workers: Letters 

to Those Who Dare Teach, Boulder: Westview Press.



16 KU INKLUZJI SPOŁECZNO-KULTUROWEJ W SZKOLE

nymi sprzętami i urządzeniami przepełniają niewidzialne, acz doświadczane sieci 
telefonii komórkowych i wi-fi. Szkoła jest elementem krajobrazu medialnego. Kul-
tura szkoły jest elementem kultury sieci. Mimo że nie zawsze jest to uwzględniane 
w codziennym funkcjonowaniu szkoły, przemiany w  jej kulturze dzieją się wła-
śnie za sprawą mediów elektronicznych, które poszerzają treści i  formy interak-
cji społecznych i  edukacyjnych. Elementy tego krajobrazu, zarówno materialne 
(sprzęty i urządzenia), jak i symboliczne (treści) mimo licznych oporów i niekiedy 
wyszukanych działań są obecne w edukacji. Specyficzne dla tego krajobrazu rze-
czywistości: wirtualna i poszerzona dostarczają wielu okazji i możliwości uczenia 
się, wyrażania emocji i nawiązywania atrakcyjnych, prorozwojowych relacji oraz 
doświadczania zaufania i  odpowiedzialnego, satysfakcjonującego uczestniczenia 
w życiu zbiorowym.

Inkluzja, jej pojmowanie i znaczenie dla rozwoju osoby  
i zmiany społecznej 

Wartości, normy i wzory kultury dominującej pozwalają określić typ kultury szko-
ły. Spośród wielu kryteriów klasyfikacji kultur szkoły, na  potrzeby tego spotka-
nia, wybrałam kryterium otwartości, sprawiedliwości oraz poszanowania praw 
człowieka i  praw dziecka, ze  szczególnym uwzględnieniem prawa do  edukacji. 
Na podstawie tego kryterium wyróżniam trzy typy kultur, a mianowicie:

a) elitarną/ekskluzywną – dla „pięknych, zdrowych i  bogatych”, czyli tych, 
którzy są „tacy jak my”,

b) masową/otwartą/inkluzyjną – dla Innych, w tym dla nieznanych, obcych, 
a także zaniedbanych, niezdrowych i ubogich, 

c) zamkniętą/okluzyjną – dla tych, którzy z własnego wyboru lub w wyni-
ku niezależnych od nich norm doświadczają izolacji w kręgu społecznym, 
w którym istnieją specyficzne dla tego kręgu wartości i wzorów. Człon-
kowie takich kręgów nie mają możliwości opuszczenia zamknięcia. Ten 
typ kultury wyróżnia się zhierarchizowanym dostępem do dóbr, utrudnia-
niem, a wręcz pozbawianiem możliwości wyboru, zmiany reguł, zdusza-
niem wszelkich inicjatyw, wykraczających poza formuły regulujące funk-
cjonowanie kultury. 

Każdą z tych kultur cechują specyficzne wartości i wzory relacji społecznych. 
Ta  klasyfikacja odnosi się do  każdej z  wymienionych wyżej kultur współistnie-
jących w szkole. Każda stanowi odrębne warunki poszanowania praw człowieka 
i praw dziecka. Każda z nich jest efektem procesu jej kształtowania, jednak znacznie 
krócej proces ten trwa w kulturze ekskluzywnej, wyłączającej. Kultura ta może być 
zadekretowana i kryteria uczestniczenia w niej mogą pochodzić od pojedynczych 
osób albo grup o określonych interesach. Warunki dostępu do takiej kultury szko-
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ły mogą być precyzyjnie zdefiniowane, politycznie narzucone albo być elementa-
mi ukrytych programów edukacji. Wśród przykładów utrwalania ekskluzywności 
kultury polskiej szkoły, zamykania jej przed Innymi, można wskazać rangowanie 
szkół na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych. Wysokie pozycje w ran-
kingu gwarantują „dobrzy” uczniowie, to znaczy sprawni intelektualnie, o wyso-
kim kapitale kulturowym. To, co jest specyficzne dla kultury ekskluzywnej to brak 
tolerancji dla inności, słabości, braku doskonałości, czyli nieprzystawalności 
do mniej lub bardziej jasno zdefiniowanych standardów. Nie dopuszcza do swego 
kręgu tych, którzy nie spełniają kryteriów. Jest niczym kraina ślepców w opowia-
daniu Herberta G. Wellsa, którego fragmenty przytaczam. 

„Najbliżej miejsca, gdzie znajdował się Nunez, trzech mężczyzn z  wiadrami, 
uczepionymi u jarzma, które nieśli na ramionach, zmierzało drogą, prowadzącą 
od muru w kierunku grupy tubylców (…).Wygląd ich budził zaufanie i szacu-
nek, znać było, że są zamożni, więc, po chwili wahania, Nunez stanął na skale, 
w  miejscu najbardziej widocznym, i  krzyknął głośno, aż  echo odpowiedziało 
z krańców doliny.
Trzej mężczyźni zatrzymali się i poczęli poruszać głowami, jak gdyby rozglądając 
się dookoła. Zwracali twarze w różne strony, a Nunez machał rękami, co sił. Oni 
jednak zdawali się nie dostrzegać jego gestów i po chwili, zwróciwszy się w prze-
ciwnym kierunku, wykrzyknęli tylko coś w odpowiedzi. Nunez począł wrzesz-
czeć znowu i widząc, że  jego gesty nie odnoszą skutku, po raz drugi pomyślał 
słowo: „ślepi”. (…) Ci idioci chyba są ślepi — powiedział sobie (…). Ślepcy wy-
ciągnęli nagłe ręce i poczęli gwałtownie wymachiwać niemi przed przybyszem. 
Nunez cofnął się przed tymi zachłannymi palcami. — Chodź tutaj — rozkazał 
trzeci ślepiec, podchodząc blisko. Wszyscy trzej pochwycili Nuneza i poczęli go 
macać, nie mówiąc słowa. — Ostrożnie! — zawołał Nunez, kiedy mu wpakowali 
palec do  oka. Niewątpliwie, ten organ z  ruchomymi powiekami wydał im się 
czymś niepojętym. I znów poczęli go dotykać biegającymi palcami (…). Było 
jasne, że ci ludzie nie rozumieli po prostu, co to jest wzrok (…). 
Zakochał się z wzajemnością w córce zamożnego gospodarza (…). Z początku 
powstała wielka opozycja przeciwko temu małżeństwu; nie dlatego, żeby ślep-
cy specjalnie cenili dziewczynę, ale uważali oni Nuneza za stworzenie, stojące 
na poziomie niższym, niż człowiek — za kretyna (…). Młodzież doliny rozgnie-
wała się na myśl o podobnym zepsuciu rasy, a jeden z nich zwymyślał i nawet 
uderzył Nuneza (…). Po pewnym czasie jednemu ze starców, który umiał myśleć 
głęboko, przyszedł pewien pomysł do głowy (…). Przypuszczam, że potrafię go 
wyleczyć. — Ma on zajęty mózg. — Otóż, co wywołuje tę chorobę? — ciągnął 
filozof. — Wywołują ją mianowicie — odpowiedział doktor — te dziwne miej-
sca, zwane oczami, które istnieją jedynie po to, aby tworzyć miłe dołki na twarzy. 
Są one chore i uciskają mózg. (…) Sądzę, że mogę teraz powiedzieć z całą pew-
nością: ażeby kompletnie go wyleczyć trzeba go poddać drobnej i łatwej opera-
cji — należy usunąć te drażniące narośle. — I wtedy będzie zdrowy? — Wtedy 
będzie zupełnie zdrów i stanie się doskonałym obywatelem (Wells, 1994, s. 26). 
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Słowo „tolerancja” w języku polskim ma, co najmniej, dwa znaczenia. Jedno 
odnosi się do  poszanowania odmienności, drugie natomiast nacechowane jest 
protekcjonalnością i oznacza „wyrozumiałość” wobec niedoskonałości, pobłażli-
wość. Dlatego rozważania nad kulturą tolerancji, w tym szkolną kulturą tolerancji, 
uwzględniają te rozróżnienia tolerancji i tolerowania, to znaczy a) rzeczywistego 
poszanowania prawa podmiotu (osoby/grupy) do poglądów oraz wartościowania 
zjawisk i procesów i b) odnoszenia się z pobłażaniem do zachowań lub zjawisk 
specyficznych dla osoby/grupy.

Kultura inkluzji jest przestrzenią tolerancji w pierwszym ze wskazanych zna-
czeń i wyraża się w urzeczywistniania takich wartości, jak równość, sprawiedli-
wość, solidarność społeczna, poszanowanie prawa do  odmienności. Tej kultury 
nie można zadekretować, narzucić odgórnie. Jej powstanie i istnienie jest długo-
trwałym procesem wewnątrz kultury z udziałem wszystkich jej podmiotów i wy-
korzystaniem elementów materialnych i symbolicznych. Odbywa się w procesie 
interakcji, umożliwiających wzajemne poznanie i zrozumienie. Przede wszystkim, 
należy podkreślić, że inkluzja nie jest asymilacją, upodobnianiem się, dopasowy-
waniem do kultury. Stawanie się członkiem nowej kultury nie jest efektem daru 
ze  strony tej kultury, „łaskawym”, dobrodusznym, filantropijnym włączaniem 
(„wkluczaniem”) do niej. Nie jest też bezkrytycznym, konformistycznym wpaso-
wywaniem się w nią. Zwracanie uwagi na potrzebę wzajemnego poznawania się. 
Nie jest też odgórnym przydzielaniem tożsamości ani usprawnianiem i korygowa-
niem, „unormalnianiem”.

Tak pojmowana inkluzja jest procesem aktywnego wzajemnego poznawania 
się, odkrywania własnego i cudzego potencjału, procesem podmiotowej przemia-
ny uczestników kultury. Jest procesem integracji, tworzenia się, powstawania no-
wej jakości osobowej i zbiorowej, wolnej od doświadczania dyskryminacji, segre-
gacji i opresji w dostępie do wartości. 

Inkluzyjna kultura szkoły jest efektem zaangażowania wszystkich podmiotów: 
nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych, rodziców, ale też pozosta-
je w interakcji z otoczeniem szkoły. Kultura inkluzji jest wszak warunkiem posza-
nowania sprawiedliwości społecznej, równego uczestniczenia w  poszczególnych 
wymiarach życia społecznego oraz bezpiecznego fizycznie i psychicznie dostępu 
do  dóbr. Proces inkluzji jest ciągły, najeżony trudnościami emocjonalnymi, in-
telektualnymi, fizycznymi, uwikłany w  wymagania materialne. Składają się nań 
demokratyczne, dialogiczne interakcje, potwierdzające wzajemne uznanie i ogra-
niczające ignorancję. Do rangi zasady pierwszej urasta wzajemne zaufanie. 

W procesie tym istnieją warunki poznawania źródeł oraz rozumienia i war-
tościowania czynników doświadczanej opresji albo przywilejów. Tworzenie i ak-
tualizowanie inkluzyjnej kultury szkoły wymaga przekraczania zasad „gramatyki 
edukacji”, które nie zmieniają się od ponad 150 lat, oraz osobowej transgresji i or-
ganizacyjnej transformacji. Należy jednak podkreślić, że inkluzyjna kultura szko-
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ły, jakkolwiek ważna z  punktu widzenia warunków rozwoju osoby, jest, przede 
wszystkim, ważna ze względu na  jej znaczenie dla przekształcania kultury poza 
szkołą, w  jej otoczeniu, w  szerokim kontekście społecznym. Inkluzyjna kultura 
szkoły i procesy w niej występujące nie są wartością autoteliczną. Jest środkiem, 
czynnikiem kształtowania inkluzyjnej kultury społecznej, w której każda osoba, 
niezależnie od swych właściwości, kondycji intelektualnej, emocjonalnej, fizycz-
nej, warunków materialnych i usytuowania w społecznej strukturze doświadcza 
poszanowania godności i korzysta z dostępu do dóbr, a każda instytucja jest zo-
bowiązana do zapewnienia tego. Jednym z dóbr jest edukacja, a jedną z instytucji 
zapewniających korzystanie z prawa do edukacji jest szkoła. 

O ile kultura inkluzji, nawet za sprawą intuicji, ma swoje potoczne, zdrowo-
rozsądkowe znaczenie, o  tyle kultura okluzyjna nieczęsto jest przedmiotem re-
fleksji i analiz. Zostanie członkiem takiej zamkniętej kultury szkoły naznacza całą 
biografię osoby. Obowiązujące w  niej idee, normy, wartości, hierarchie formują 
mentalność, która jest źródłem decyzji i wyborów, także w życiu po ustaniu relacji 
z tą kulturą. Ten typ kultury wyróżnia się utrudnianiem, a wręcz pozbawianiem 
możliwości wyboru, zmiany reguł, zduszaniem wszelkich inicjatyw wykraczają-
cych poza formuły, regulujące funkcjonowanie kultury. Jest formalnym przydzie-
laniem tożsamości.

Cechująca tę  kulturę zachowawczość czyni ją oporną i  odporną zarówno 
na  zmiany wewnątrz, jak i  zmiany relacji z  otoczeniem. Wszelkie „pęknięcia 
w  murze” rzeczywistym i  metaforycznym są  natychmiast usuwane. Moim zda-
niem, najlepszą nazwą dla tego typu kultury jest rezerwat. Znakomicie obrazują 
to  treści książki pod redakcją Zenona Gajdzicy „Człowiek z  niepełnosprawno-
ścią w rezerwacie przestrzeni publicznej” (2013), ale także polski film w reżyserii 
Łukasza Palkowskiego pt. „Rezerwat”. Kultura-rezerwat jest zamkniętą fizycznie 
lub symbolicznie przestrzenią powstałą „za przyzwoleniem społecznym, często 
w wyniku własnej aktywności i sprawnego działania” (Gajdzica, 2013, s. 16), lub 
w wyniku norm, obowiązujących w społeczeństwie. Jej granice są „monitorowane 
i strzeżone” ze względu na określony interes twórców i/lub uczestników tej kultury, 
który, jak proponuje Aneta Makowska, może być ochronny, kolonizatorski albo 
kontrkulturowy (2013, s. 28). Wśród przykładów kultury okluzyjnej można wska-
zać sekty oraz tajemne bractwa, sprzysiężenia i stowarzyszenia. Okluzyjne kultu-
ry szkoły to, między innymi, kultury niektórych szkół konfesyjnych, militarnych 
i wielu szkół specjalnych. 

Prawo do edukacji 

Bycie „robotnikiem/robotnicą kultury”, w znaczeniu nadanym tej roli przez Paula 
Freirego, wiąże się z uznawaniem i respektowaniem praw człowieka i praw dziec-
ka. Jednym z praw równościowych, praw II generacji, jest prawo do edukacji. 
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Edukacja jest czynnikiem przekształcenia jednostkowego i zbiorowego życia. 
Poszerza swobodę wyboru i działania, umożliwia osobom i grupom uczestnicze-
nie w życiu społecznym politycznym, kulturalnym i gospodarczym. Jest źródłem 
umiejętnościami potrzebnych w codziennym i odświętnym życiu. 

Prawo do edukacji zapisane jest w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka6 – 
swoistej współczesnej konstytucji humanizmu, gwarantującej uznanie przyrodzo-
nej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty 
ludzkiej, będących podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata – a art. 26 
stanowi, że:

1)  Każdy człowiek ma prawo do nauki.
2) Celem nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i  ugruntowanie 

poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Krzewi ono zro-
zumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami, grupami ra-
sowymi lub religijnymi.

3) Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze rodzaju nauczania, które 
ma być dane ich dzieciom.

W Konwencji o Prawach Dziecka7 zapisane jest w dwóch artykułach:
• Art. 28. 1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do nauki i w celu stopnio-

wego realizowania tego prawa na zasadzie równych szans,
oraz
• Art. 23. 1. Państwa-Strony uznają, że  dziecko psychicznie lub fizycznie 

niepełnosprawne powinno mieć zapewnioną pełnię normalnego życia 
w  warunkach honorujących jego godność, umożliwiających osiągnięcie 
niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo dziecka w  życiu 
społeczeństwa.

 Art. 23. 3. […] Państwa-Strony, mają zapewnić, aby niepełnosprawne 
dziecko posiadało skuteczny dostęp do oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, 
opieki rehabilitacyjnej, przygotowania zawodowego oraz możliwości re-
kreacyjnych realizowany w sposób prowadzący do osiągnięcia przez dziec-
ko jak najwyższego stopnia zintegrowania ze społeczeństwem oraz osobi-
stego rozwoju, a w tym jego rozwoju kulturalnego i duchowego.

Konstytucja RP nie tylko gwarantuje prawo do nauki, ale nakłada obowiązek 
nauki do 18 r.ż. (Art. 70. 1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest 
obowiązkowa).

Wprawdzie istnieją pozainstytucjonalne formy korzystania z tego prawa i wy-
pełniania obowiązku nauki, jednakże to szkoła jest podstawowym miejscem re-
6 PDPC przyjęta i proklamowana rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) 10 grudnia 

1948 r.
7 Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r.
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spektowania go. Dlatego kultura szkoły stanowi ważny środek (agent) i ośrodek 
(milieu) doświadczania wolnego i sprawiedliwego korzystania z tego prawa, a po-
przez to – inkluzji społecznej osób i grup. 

Poszanowanie tego prawa jest systematycznie monitorowane przez UNESCO. 
Program Education for All każdego roku raportuje osiągnięcia i wyzwania, związa-
ne z respektowaniem prawa do edukacji w poszczególnych krajach. Na szczególną 
uwagę w  kontekście debaty nad inkluzją zasługują raporty z  2009 (Overcoming 
Inequality: Why Governance Matters) i 2010 (Reaching the Marginalized).

Monitowaniem inkluzji w edukacji i poprzez edukację zajmują się w wielu kra-
jach organizacje pozarządowe. Wśród nich jest między innymi Towarzystwo Edu-
kacji Antydyskryminacyjnej (TEA) oraz brytyjskie Centre for Studies on Inclusive 
Education Supporting Inclusion, Challenging Exclusion (CSIE).

Doświadczenia takich organizacji świadczą o społecznym potencjale i deter-
minacji poszanowania praw człowieka. Skupiają się one nie tylko na  demasko-
waniu przejawów dyskryminacji i przemocy, ale projektują, propagują i aktywnie 
wspierają inicjatywy zmiany, ukierunkowanej na równość w różnorodności, spra-
wiedliwość i otwarcie na potrzeby Innego.

Jakkolwiek w kręgu zainteresowania instytucji i przedmiotem statystyk moni-
torujących dostęp do edukacji są osoby uznawane za wykluczane i marginalizowa-
ne ze względu na sprawność intelektualną i fizyczną, stan zdrowia i zamożności, 
coraz częściej w polu zainteresowania znajdują się uczniowie i uczennice o właści-
wościach, ze względu na które doświadczają opresji i dyskryminacji. Są wśród nich 
wybitnie uzdolnieni/uzdolnione w  jakiejś dziedzinie, ponadprzeciętni/ponad-
przeciętne. Według danych z raportu TEA (Gawlicz, Rudnicki, Starnawski, 2015), 
przyczyną wyłączania z  grupy rówieśniczej, a  niekiedy wręcz ograniczania pra-
wa do edukacji wysokiej jakości, jest dyskryminacja na tle religijnym, etnicznym, 
a nawet ze względu na wygląd, społeczny status rodziny itp. Jednakże pojawiają się 
kolejne źródła wykluczania, a raczej powody refleksji inkluzyjnej, wśród których 
znajduje się migracja. Z  jednej strony, dotyczy to  uczniów innych narodowości 
przybywających do polskiej szkoły, z drugiej zaś, co jest mniej dostrzegalne, Po-
laków powracających do kraju z dłuższej lub krótszej emigracji. Ponadto, niejako 
antycypacyjnie można wskazać ograniczenie prawa do edukacji (mimo obowiąz-
ku nauki) młodzieży ze  środowisk, które określam mianem „daleko od  szansy” 
(Czerepaniak-Walczak, 1999). Piętnastoletni/-e absolwenci/absolwentki szkoły 
podstawowej, mieszkańcy/mieszkanki wsi i miasteczek mogą zostać pozbawieni/
pozbawione szansy dostępu do edukacji wysokiej jakości. Wśród przyczyn wska-
zuję niedostatek, a  wręcz brak internatów i  burs, w  których mogliby/mogłyby 
zamieszkać. Nie jest to jednak jedyne źródło ograniczenia inkluzyjności poprzez 
edukację. Pole refleksji nad inkluzyjną kulturą polskiej szkoły (wszystkich szczebli) 
nieustannie się powiększa. Przede wszystkim, procesu i kultury inkluzji nie można 
zawężać, nie można wyłącznie, ani głównie odnosić do dostępności do edukacji 
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osób z niepełnosprawnością. Nie można ich też pojmować jako protekcjonalnego 
przyzwalania na  uczestniczenie w  tym, co  powszechne. Jest to  znacznie szersze 
zjawisko. 

Konkluzje

Procesy inkluzji społecznej mogą zachodzić i zachodzą w wielu wymiarach jed-
nostkowego i zbiorowego życia. Ze względu na wskazanie prawa do edukacji jako 
podstawy równości i godności osoby oraz jego rangi w strukturze praw człowieka 
i  zobowiązań państw do  jego respektowania na  instytucjach edukacyjnych spo-
czywa szczególne zadanie zapewnienia każdemu człowiekowi możliwości uczest-
niczenia na  równych prawach z  życiu zbiorowym i  realizacji osobistych aspira-
cji i  dążeń. Dlatego szkoła, jej kultura, jest najbardziej powszechnym miejscem 
doświadczania radości i napięć, wynikających ze stawania się i bycia członkiem 
wspólnoty. Inkluzyjna kultura szkoły jest tym środowiskiem, które zapewnia po-
znawanie Innego i poznawanie siebie w relacji do Innego oraz zmienianie siebie 
w  interakcji z otoczeniem materialnym i symbolicznym w warunkach poczucia 
bezpieczeństwa i zaufania.

Inkluzja w edukację i poprzez nią jest procesem uczenia się komunikowania 
własnych stanów intelektualnych i  emocjonalnych oraz poznawania własnego 
potencjału i rozumienia własnego położenia. To zaś jest podstawą uwalniania się 
od doświadczanych opresji i emancypowania się do nowych pól wolności. Wyzwa-
la odwagę fizyczną, duchową, moralną i emocjonalną (Four Types Of Courage, 
2013), oraz innowacyjne podchodzenie do napotykanych przeszkód. 

Tym, co jest specyficzne dla inkluzyjnej kultury szkoły, jest jej dynamika. Wła-
śnie procesy włączania SIĘ nowych osób, nowych grup w istniejące struktury spra-
wiają, że zmieniają się przekonania, poglądy, postawy i relacje podmiotów szkolnej 
edukacji (nauczycieli, uczniów, niepedagogicznych pracowników oraz rodziców). 
Zmieniają się także pisane i niepisane zasady, które kształtują każdy aspekt funk-
cjonowania szkoły. W takich warunkach gwarantowane jest respektowanie prawa 
do edukacji, zaś to prawo jest podstawą uczestniczenia w kulturze szkoły. A do-
świadczenia nabyte w tej kulturze umożliwiają odważne i innowacyjne uczestni-
czenie w wielu wymiarach życia społecznego. 

Kultura szkoły, proces inkluzji oraz prawo do edukacji stanowią triadę, gwa-
rantującą doświadczanie poszanowania godności oraz rozumienie własnego poło-
żenia w relacji do otoczenia, bycia tolerancyjnym/tolerancyjną i szanowanie od-
mienności. Odnosi się to do wszystkich podmiotów szkoły: nauczycieli/nauczy-
cielek, uczniów/uczennic, rodziców, niepedagogicznych pracowników/pracownic 
szkoły, a także osób, pośrednio uczestniczących w tym, co i jak się dzieje w szkole 
i w społeczeństwie.
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ROZDZIAŁ II

Rozalia Ligus 

„Wędrujące pojęcia i ujęcia”8. Od integracji w szkole 
do pedagogiki inkluzji społeczno-kulturowej 

Wprowadzenie

W tym rozdziale przedstawione zostaną wybrane społeczno-kulturowe i politycz-
ne konteksty formowania się idei kształcenia niesegregacyjnego, które dało pod-
stawę do formowania się integracji w edukacji oraz nadal tworzy podstawy do pro-
mowania społecznej inkluzji. Wyjaśnione zostaną pojęcia takie jak: segregacja 
w edukacji – kształcenie segregacyjne vs. niesegregacyjne, osoby niepełnospraw-
ne/osoby z niepełnosprawnością, model medyczny vs model społeczny, integracja, 
asymilacja, inkluzja, ekskluzja, edukacja integracyjna, włączająca/inkluzyjna, pe-
dagogika inkluzji społeczno-kulturowej.

Idea kształcenia niesegregacyjnego. Od medycznego 
do społecznego modelu niepełnosprawności

Aż do drugiej połowy XX w. kształcenie specjalne pozostawało w ścisłym związ-
ku z wiedzą medyczną. „Pedagogika specjalna zatem, koncentrowała się przede 
wszystkim na diagnozie zaburzeń jednostki oraz poszukiwaniu pedagogicznych 
sposobów ich usunięcia […] bądź kompensowania, gdy przywrócenie stanu nor-
malnego okazywało się niemożliwe” (Szumski, 2013, s. 12). W praktyce oznaczało 
to zbudowanie systemu specjalnych instytucji dla kształcenia i „rehabilitacji” osób 
z niepełnosprawnością, które powierzano opiece wyspecjalizowanych ekspertów. 
W ten sposób uformowany został termin medyczny model niepełnosprawności. 

8 Tytułową frazę zapożyczyliśmy częściowo od Zenona Gajdzicy (zob. tekst referatu pt. Edukacyjne 
następstwa wędrówki pojęcia „niepełnosprawność, wygłoszonego w trakcie konferencji w Dolno-
śląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu Wobec pytań o teraźniejszość. Kultura – demokracja – edu-
kacja (2–4.04.2017). 
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Przez medyczny model niepełnosprawności rozumie się bezpośrednie odwoływanie 
się do źródła choroby czy uszkodzenia, z jakimi zmagają się osoby z niepełnosprawno-
ścią. W modelu tym działania służb medycznych czy terapeutycznych ukierunkowane 
są na usprawnianie, leczenie, jak i pomoc osobom z niepełnosprawnością na zaakcepto-
wanie jej ograniczeń (Wapiennik, 2002, s. 20). Podobnie rozumiany jest „model rehabi-
litacyjny”, w którym tylko profesjonalna pomoc medyczno-terapeutyczna była (i nadal 
jest) w stanie niwelować lub normalizować „stan zdrowia” osoby z niepełnosprawnością 
(Wapiennik i Piotrowicz, 2002, s. 20; Krause, 2010; Szumski, 2013; Siemież, 2011, s. 47).

Medyczny model niepełnosprawności był podstawą organizacji kształcenia 
specjalnego, które szczególnie w drugiej połowie XX wieku znajdowało potwier-
dzenie w aktach prawnych. W Polsce powojennej „Dekret o obowiązku szkolnym” 
z 1956 r. regulował zasady edukacji dzieci z niepełnosprawnością i nakazywał, aby 
dzieci uznane za niezdolne do nauki w szkołach masowych wypełniały obowią-
zek szkolny w szkołach specjalnych. Ponadto, art. 20 Ustawy o rozwoju systemu 
oświaty i wychowania z 1961 roku, stwierdzał: „Kształcenie i wychowanie dzieci 
i młodocianych przewlekle chorych, opóźnionych w rozwoju umysłowym, upo-
śledzonych fizycznie i umysłowo odbywa się w specjalnych przedszkolach, szko-
łach podstawowych lub ośrodkach szkolno-wychowawczych” (Bełza, 2010, s. 26). 
Na mocy aktów prawnych powoływano więc szkoły specjalne, „szkoły życia” (czyli 
placówki edukacyjne dla osób głębiej niepełnosprawnych intelektualnie), insty-
tucje opiekuńczo-wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym 
placówki zamknięte (Pańczyk, 2001; Gajdzica, 2004; Szumski, 2009). Ten instru-
mentalny sposób uprawiania pedagogiki specjalnej przyczynił się do utworzenia 
i wzmacniania segregacyjnego systemu kształcenia, gdzie w wydzielonych osob-
nych instytucjach grupowano osoby z różnego typu niepełnosprawnościami.

Wśród pierwszych instytucji edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami na zie-
miach polskich znalazły się m.in. specjalistyczne zakłady, jak np. otwarty w  1817  r. 
Instytut Głuchoniemych w  Warszawie (Szczepankowski 1999, s. 209) czy powołany 
w 1910 r. przez Różę Czacką pierwszy dom dla grupki niewidomych dziewcząt w War-
szawie, który w 1911 roku został zarejestrowany jako Towarzystwo Opieki nad Ociem-
niałymi w Laskach pod Warszawą. Najstarszą w Polsce szkołą dla dzieci upośledzonych 
umysłowo była powołana w Poznaniu w 1896 roku siedmiooddziałowa szkoła podsta-
wowa (Bełza, 2010, s. 24)

Chociaż pierwsza połowa XX w. zapisała się jako „walka o prawa osób niepeł-
nosprawnych” i stopniowe przesuwanie akcentów z medycznego, interwencyjnego 
modelu rehabilitacji i kształcenia ludzi z niepełnosprawnością na  rzecz modelu 
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społecznego, to dopiero druga połowa tegoż wieku odznaczała się realizacją dążeń 
normalizacyjnych (Krause, 2010, s. 16). 

Intensywny proces konceptualizacji niesegregacyjnego kształcenia dzieci 
i  „otwierania” przestrzeni publicznej dla wszystkich „o  zróżnicowanej kondycji 
psychofizycznej” (Arendt, 2000 s. 194) rozpoczął się wprawdzie wraz wprowa-
dzeniem w życie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 r. to różnił się 
znacznie jakością i intensywnością rozwiązań na świecie. Otwieranie przestrzeni 
publicznej dla osób z niepełnosprawnością przebiegało równoległe w kilku obsza-
rach, tj. w prawodawstwie oraz praktyce społecznej, która z kolei stopniowo wpły-
wała na zmianę świadomości ludzi i sposób traktowania osób z niepełnosprawno-
ścią. Różnice pomiędzy krajami zależne były, w dużej mierze, od kontekstu spo-
łeczno-kulturowego, na który składały się, m.in. tradycje społeczne i kulturowe, 
zróżnicowanie narodowościowe, liczebność, kraju, zamożność społeczeństwa, 
stan rozwoju pedagogiki specjalnej, stopień przestrzeganie Konwencji o Prawach 
Człowieka. Dało to  początek rozwojowi procesu integracji, którego praktyczne 
rozwiązania różniły się znacznie w USA, Europie Zachodniej czy Polsce. 

Szeroko zakrojona kampania na rzecz integracji, która od lat sześćdziesiątych 
zdobywała popularność w  krajach skandynawskich, a  od  lat siedemdziesiątych 
upowszechniana była w pozostałych krajach Europy Zachodniej, przyczyniła się 
do  osiągnięcia wysokich wskaźników obecności dzieci z  niepełnosprawnością 
w szkołach ogólnodostępnych. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych silnie rozwinię-
ty i zróżnicowany system kształcenia specjalnego wypracowały Niemcy, Holandia, 
Belgia, Francja, Szwajcaria i Luksemburg. Wysokie wyniki w promowaniu kształ-
cenia integracyjnego osiągnęły również Hiszpania, Grecja, Austria, Portugalia, 
szczególnie wyróżniały się kraje takie, jak Szwecja, Norwegia, Finlandia. Wysokie 
wyniki odnotowano w tym czasie we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Islandii i USA 
(Krause, 2010, s. 16). 

Niesegregacyjne kształcenie miało dać początek długoletniemu i złożonemu 
procesowi integracji społecznej. W praktyce oznaczało to wyodrębnianie się coraz 
to nowych typologii systemów kształcenia osób z niepełnosprawnością. Przykła-
dem jest propozycja wielościeżkowego kształcenia dzieci z niepełnosprawnością 
w zależności od przyjętych w danym kraju rozwiązań (Szumski, 2013, s. 18):

• Jednosystemowa ścieżka kształcenia – kraje, w których nie więcej niż 1% 
uczniów kształci się w systemie segregacyjnym, nie więcej niż 2% uznawa-
nych jest za niepełnosprawnych.

• Dwusystemowy (two-track) – kraje, w  których drogi edukacyjne dzieci 
pełno i niepełnosprawnych są wyraźnie rozdzielone. Ponad 3% populacji 
uczniów klasyfikowanych jest jako niepełnosprawni i prawie cała ta grupa 
uczęszcza do szkół i klas specjalnych.

• Multisystemowy (multi-track) – tylko między 1%–3% kształci się w syste-
mie segregacyjnym.
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W Polsce, do 1989 r, w ustroju socjalistycznym, osoby z niepełnosprawnością 
„nie pasowały” do propagandowego wizerunku życia społecznego i do  lat dzie-
więćdziesiątych istniał tylko segregacyjny model kształcenia (Krause, 2010, s. 68). 
Dopiero lata dziewięćdziesiąte przyniosły oddolny ruch rodziców dzieci z  nie-
pełnosprawnością na rzecz edukacji włączającej (Maciarz, 1999, s. 13; Żółkowska 
1999, podaję za: Krause, 2010, s. 7). W myśl ruchu na rzecz integracji w edukacji, 
również coraz głośniej oddolnie artykułowano potrzebę otwierania przestrzeni 
publicznej dla osób z niepełnosprawnością (Maciarz, 1999, s. 11–13; Wapiennik 
i Piotrowicz, 2002, s. 20; Krause, 2010; Szumski, 2013), co znajdowało swoje umo-
cowania prawne. Badacze kształcenia integracyjnego w Polsce stoją na stanowisku, 
iż od lat dziewięćdziesiątych wypracowaliśmy segregacyjne, częściowo segregacyj-
ne i niesegregacyjne rozwiązania w zakresie kształcenia integracyjnego (Gajdzica, 
2010; Pańczyk, 2001; Szumski, 2013). 

W krajach skandynawskich efektem popularyzacji idei integracji w połączeniu z działa-
niami systemowymi jest znikomy odsetek uczniów z niepełnosprawnością w szkołach 
specjalnych. 
W 1997 r. spośród całej populacji uczniów w szkołach specjalnych znajdowało się: 
Dania – 0,65%; Norwegia – 1%; Islandia – 1,29%
W 2014 r. decyzje o kształceniu SPE spośród całej populacji uczniów: 
Dania – bd., Norwegia – 8,1%; Islandia – 16,1%
Dla porównania w Polsce w 1996 r. uczniowie: 
w szkołach specjalnych – 22%; w klasach specjalnych z częściową integracją – 7%; w kla-
sach integracyjnych – 71% 
W 2014 r. decyzje o kształceniu SPE spośród całej populacji uczniów w Polsce: 3,8%, 
a w szkołach ogólnodostępnych uczyło się 98% spośród nich. 

(Źródło: European Agency for Special Needs and Inclusive Education (EASIE), 2014 
Data set Cross-Country Report, https://www.european-agency.org/publications/
ereports/easie-2014-dataset-cross-country-report).

W Europie dopiero od lat dziewięćdziesiątych XX w. coraz silniej zaznacza się 
myślenie o niepełnosprawności, jak o konstrukcie społecznym (Szumski, 2013), 
co w roku 2001 usankcjonowane zostało powołaniem w Unii Europejskiej Mię-
dzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF, 
International Classification of Functioning, Disability and Health) (za: Światowa 
Organizacja Zdrowia, 2001). 

https://www.european-agency.org/publications/ereports/easie-2014-dataset-cross-country-report
https://www.european-agency.org/publications/ereports/easie-2014-dataset-cross-country-report
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Niepełnosprawność jako konstrukt społeczny. Zgodnie z  definicją ICF, „niepełno-
sprawność” to  wielowymiarowe zjawisko, wynikające z  wzajemnego oddziaływania 
ludzi oraz ich środowiska społecznego i fizycznego. Niepełnosprawność nie jest spro-
wadzona do kondycji fizycznej i stanu zdrowia, ale do różnego typu barier fizycznych 
i mentalnych, na  jakie natrafia osoba z niepełnosprawnością (https://www.unicef.org/
disabilities/files/Factsheet_A5__Web_NEW.pdf).

Jednym ze  źródeł myślenia o  kondycji ludzkiej jest różnorodność, wpisana 
w biograficzną tożsamość każdego człowieka. „Gdyby ludzie nie byli różni, gdyby 
każda istota ludzka nie odróżniała się od każdej innej, która jest, była lub kiedy-
kolwiek będzie, [ludzie – dop. R.L] nie potrzebowaliby ani mowy, ani działania dla 
wyrażenia siebie w sposób zrozumiały dla innych” (Arendt, 2000, s. 194). Jest jed-
nak inaczej i, jak mówi H. Arendt, to właśnie z uwagi na te różnice istnieje potrze-
ba poszukiwania nowych sposobów porozumiewania się, potrzeba odkrywania 
coraz to nowych możliwości działania. Wytwarza się wówczas intersubiektywna 
interakcja, w której ludzie uczą się jeden od drugiego, nie tylko przez demonstro-
wanie lub mówienie o  czymś. Intersubiektywność polega na  ludzkiej zdolności 
rozumienia umysłów innych ludzi nie tylko przez język, ale i przez nieme środ-
ki wyrazu, jak gest czy spojrzenie (Bruner, 2005, s. 40). Zdaniem G. Szumskiego, 
przemiany zachodzące w  myśleniu o  kształceniu integracyjnym i  podążające za 
nimi rozwiązania „są bez wątpienia następstwem głębokich przemian, jakie doko-
nują się w praktyce i teorii kształcenia niepełnosprawnych pod ogólnym hasłem 
integracja. Termin ten oznacza złączenie dwóch obszarów rzeczywistości, które 
dotąd funkcjonowały względnie niezależnie. W wyniku tego złączenia powstaje ja-
kościowo nowa forma społecznej praktyki. Jej badanie wymaga nowych koncepcji 
teoretycznych, które wykraczają poza ramy pojęciowe i konceptualizację rzeczy-
wistości znane z tradycyjnej pedagogiki specjalnej i ogólnej” (Szumski, 2013, s. 9).

W  rozszerzeniu myślenia o  niepełnosprawności jako o  modelu społecznym 
zawarte jest twierdzenie, że integracja to nie tylko prawo osób z niepełnospraw-
nością do uczestniczenia w życiu społecznym, ale powinność społeczeństwa wo-
bec tych osób, zapewnienie dóbr materialnych i duchowych, z których korzysta 
człowiek pełnosprawny. Aby tak mogło być – należy przygotować do  tego obie 
strony – tj. potrzebna jest „społeczna rewalidacja”, oraz wspieranie rozwoju osoby 
niepełnosprawnej zgodnie z  jej maksymalnym potencjałem rozwojowym (Szu-
mski, 2013, s. 23). U  podstaw istoty integracji, jak pisze A. Krause (2010), jest 
zadanie społeczne, które polega na umiejętnej i permanentnej analizie zagrożeń 
wobec osób z niepełnosprawnością, „(…) których w historii ludzkości było wiele 
i niestety nie przeminęły one wraz z postępującą humanizacją życia społecznego. 
Zmieniły jedynie swoją postać z brutalnej marginalizacji na subtelne i humanitar-
ne sposoby wykluczania społecznego” (s. 18–19). 

https://www.unicef.org/disabilities/files/Factsheet_A5__Web_NEW.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/Factsheet_A5__Web_NEW.pdf
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Przykład 
Załamanie się programu na rzecz integracji dzieci z niepełnosprawnością
Raport Human Right Watch (HRW, 2015) ujawnia, iż ciągle daje się zauważyć światowe 
tendencje w wykluczaniu dzieci z niepełnosprawnością z systemu edukacji. Na szcze-
gólną uwagę zasługują kraje rozwijające się, które często, mimo bardzo dobrych roz-
wiązań prawnych i  wysokich wyników dokumentujących podnoszenie jakości życia 
dzieci z niepełnosprawnością, nagle ponoszą porażkę w realizacji tychże programów. 
Przykładem może być informacja na temat 500 tysięcy dzieci niepełnosprawnych, które 
w Republice Południowej Afryki nie mają dostępu do edukacji. „Wiele, jeśli nie więk-
szość dzieci niepełnosprawnych, nie jest zapisana do szkół w krajach rozwijających się” 
(HRW, 2015), mówi Hannah Kuper, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Dowo-
dowego ds. Niepełnosprawności w London School of Hygiene and Tropical Medicine 
(HRW, 2015). Podobne stanowisko opublikowało UNESCO w 2017 r. „Osoby niepeł-
nosprawne częściej opuszczają szkołę lub opuszczają szkołę przed ukończeniem szkoły 
podstawowej lub średniej (arkusz informacyjny UIS nr 40, luty 2017 r. https://en.unesco.
org/themes/inclusion-in-education/disabilities). Republika Południowej Afryki, druga 
pod względem wielkości gospodarka kontynentu po  Nigerii, dysponująca większymi 
zasobami edukacyjnymi dla dzieci niepełnosprawnych, niż wiele innych krajów, zosta-
ła w 2007 r. wyróżniona za zaangażowanie w poprawę dostępu do edukacji dla dzieci 
niepełnosprawnych. Była jednym z pierwszych krajów, które ratyfikowały Konwencję 
Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, a w 2001 r. ustanowiły 
zasady, mające na celu położenie kresu wykluczeniu dzieci niepełnosprawnych ze szkół, 
tymczasem w 2015 r. program ten załamał się, co sprawiło, iż setki tysięcy dzieci pozo-
staje poza systemem kształcenia (https://www.hrw.org/world-report/2015).

W  wielu krajach, dzieci niepełnosprawne nadal pozostają poza systemem 
edukacji, nawet jeśli niektóre kraje twierdzą, że  wywiązały się ze  zobowiązania 
zgodnie z  założeniami programu Education for All (Salamanca, 1994), który 
do 2015 r. (Raport EASIE więcej na ten temat w podrozdziale 2.2.), przewidywał 
zapewnienie edukacji każdemu dziecku. Skutkiem są przedłużone terminy reali-
zacji dostępu do edukacji dzieci niepełnosprawnych (jak np. dla Ameryki Łaciń-
skiej termin przedłużono do 2021 r., a w krajach Unii Europejskiej do 2020 roku 
(EASIE, 2014 Education and Training ET 2020; https://en.unesco.org/themes/
inclusion-in-education/disabilities).

„Edukacja dla wszystkich” – społeczno-kulturowe i polityczne 
źródła myślenia o edukacji włączającej wraz z kalendarium i relacją 
z doświadczeń 

W 1990 roku, na konferencji w  Jomtien (Tajlandia), UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) zainicjowało światowy projekt 
Edukacji dla Wszystkich (Education for All), a  następnie w  1994  r. w  Salaman-

https://en.unesco.org/themes/inclusion-in-education/disabilities
https://en.unesco.org/themes/inclusion-in-education/disabilities
https://www.hrw.org/world-report/2015
https://en.unesco.org/themes/inclusion-in-education/disabilities
https://en.unesco.org/themes/inclusion-in-education/disabilities


31CZĘŚĆ I: KONTEKSTY – PODSTAWY 

ce (Hiszpania) i  2000  r. w  Dakarze (Senegal) prezentowano raporty z  tej dzia-
łalności, wyznaczając nowe kierunki aktywności na rzecz edukacji integracyjnej. 
W praktyce, zaowocowało to wieloma oddolnymi inicjatywami krajowymi, gdzie 
art. 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. „O powszechnym prawie 
do edukacji” był wcielany w życie i coraz to większe rzesze dzieci włączane były 
w system edukacji na świecie. Zmotywowało to również rządy państw i organiza-
cje do domagania się realizacji praw zagwarantowanych w innych dokumentach, 
jak m.in. Konwencji przeciwko Dyskryminacji w Edukacji (1960), Międzynarodo-
wym Pakcie Praw Ekonomicznych, Społecznych i Praw Człowieka (1966), Kon-
wencji o Prawach Dziecka (1989). Dokumenty te stały się podstawą do populary-
zowania idei równych praw i dostępu do edukacji w całej Europie Zachodniej już 
od lat sześćdziesiątych XX wieku. 

Kalendarium 
Zestawienie wybranych dokumentów prawnych i zdarzeń, ukazujących 

rozwój idei edukacji włączającej w Polsce i na świecie

Rok Dokumenty/
wydarzenia Cele

1948 Art. 26 – 
Powszechna 
Deklaracja 
Praw Człowieka 
o powszechnym 
prawie do edukacji 

Przyjęta i proklamowana rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 
Narodów Zjednoczonych (ONZ) w dniu 10.12.1948.

http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/
Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf

1956
Polska

Dekret o obowiązku 
szkolnym

Stwierdza, że dzieci uznane za niezdolne do nauki w szkole 
normalnej wypełniają obowiązek szkolny w szkołach 
specjalnych.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU19560090052

1960 UNESCO – 
Konwencja 
przeciwko 
dyskryminacji 
w edukacji

Przyznaje członkom mniejszości narodowych prawo 
do prowadzenia własnej działalności oświatowej łącznie 
z kierowaniem szkołami, jak też używanie albo nauczanie 
własnego języka pod określonymi warunkami.

http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/
Konwencja_o_zwalczaniu_dyskryminacji_w__oswiacie.pdf

1961 
Polska 

Ustawa o rozwoju 
systemu oświaty 
i wychowania 

Artykuł 20: „Kształcenie i wychowanie dzieci i młodocianych 
przewlekle chorych, opóźnionych w rozwoju umysłowym, 
upośledzonych fizycznie i umysłowo odbywa się 
w specjalnych przedszkolach, szkołach podstawowych lub 
ośrodkach szkolno-wychowawczych”.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU19610320160

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19560090052
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19560090052
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19610320160
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19610320160
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Rok Dokumenty/
wydarzenia Cele

1966 Międzynarodowy 
Konwent Praw 
Ekonomicznych, 
Społecznych i Praw 
Człowieka

Przejęte przez ONZ w 1966 r., wcielone w życie w 1976 r. 
Zobowiązuje Państwa-Strony do niedyskryminowania 
w gwarantowaniu wymienionych praw ze względu na rasę, 
kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy polityczne lub inne, 
pochodzenie, sytuację majątkową, urodzenie czy jakiekolwiek 
okoliczności. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Pakt_
Praw_Gospodarczych,_Spo%C5%82ecznych_i_Kulturalnych

1989 Zgromadzenie 
Ogólne Narodów 
Zjednoczonych 
Konwencja 
o Prawach Dziecka

Art. 1, pkt. 23: „Państwa-Strony uznają, że dziecko 
psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne powinno 
mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach 
gwarantujących mu godność, umożliwiających osiągnięcie 
niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo 
dziecka w życiu społeczeństwa” (Sejm RP, 21 IX 1990). 
https://www.unicef.pl/Co-robimy/Prawa-dziecka/Akty-prawn

e?gclid=Cj0KCQiAvrfSBRC2ARIsAFu
1990 Jomtien (Tajlandia), 

Konferencja 
Edukacja dla 
Wszystkich 
(Education for All, 
EFA)

Edukacja dla Wszystkich (EFA) cel: zaspokojenie 
podstawowych potrzeb edukacyjnych wszystkich ludzi. 
Raport, dotyczący poziomu zaspokojenia potrzeb 
edukacyjnych w wielu krajach, dostarczył alarmujących 
danych i stał się podstawą do przyjęcia dokumentu Światowej 
Deklaracji „Edukacji dla Wszystkich” oraz planu działania 
na 10 lat. 

http://www.unesco.pl/edukacja/edukacja-dla-wszystkich/
1993 
Polska 

Warszawa – 
Międzynarodowa 
Konferencja 
„Edukacja dla 
wszystkich” (EFA)

Pod hasłem „Podstawowe potrzeby edukacyjne w Europie 
Środkowej i Wschodniej w okresie przemian”. 

http://www.unesco.pl/edukacja/edukacja-dla-wszystkich/

1994 Salamanca 
(Hiszpania), 
7–10 czerwca 
1994 r.
UNESCO, Światowa 
Konferencja 
dotycząca 
Specjalnych Potrzeb 
edukacyjnych: 
Dostęp i Jakość 

„DOSTĘP I JAKOŚĆ”. Uczestniczyło 300 osób, 
reprezentujących 92 rządy i 25 organizacji międzynarodowych
Przyjęto Deklarację z Salamanki w sprawie Zasad, Polityki 
i Praktyki w zakresie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych oraz 
Wytyczne dla Działań. Kierowano się zasadą powszechności, 
i uznania konieczności działania na rzecz „szkół dla 
wszystkich”.
https://rownosc.info/media/uploads/deklaracja_z_salamanki.

pdf

1996 Karta 
Luksemburska 
(Charta von 
Luxemburg)

„SZKOŁA DLA WSZYSTKICH”, dokument zwieńczający 
program Helios, bezwarunkowo odrzuca możliwość 
kształcenia osób niepełnosprawnych w formach 
segregacyjnych (Szumski, 2006, s. 50).

https://www.european-agency.org/sites/default/files/
CHARTER-of-LUXEMBOURG-November-1996.pdf

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Pakt_Praw_Gospodarczych,_Spo%C5%82ecznych_i_Kulturalnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Pakt_Praw_Gospodarczych,_Spo%C5%82ecznych_i_Kulturalnych
https://www.unicef.pl/Co-robimy/Prawa-dziecka/Akty-prawne?gclid=Cj0KCQiAvrfSBRC2ARIsAFu
https://www.unicef.pl/Co-robimy/Prawa-dziecka/Akty-prawne?gclid=Cj0KCQiAvrfSBRC2ARIsAFu
http://www.unesco.pl/edukacja/edukacja-dla-wszystkich/
http://www.unesco.pl/edukacja/edukacja-dla-wszystkich/
https://rownosc.info/media/uploads/deklaracja_z_salamanki.pdf
https://rownosc.info/media/uploads/deklaracja_z_salamanki.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/CHARTER-of-LUXEMBOURG-November-1996.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/CHARTER-of-LUXEMBOURG-November-1996.pdf
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Rok Dokumenty/
wydarzenia Cele

2000 Dakar (Senegal) 
UNESCO, Światowe 
Forum Edukacyjne 
„Edukacja dla 
Wszystkich” 

Równe prawa do uczestnictwa i rozwoju powinny być 
realizować do 2015 r. Jeden z sześciu celów – zapewnienie 
wszystkim dzieciom edukacji podstawowej, obowiązkowej, 
bezpłatnej i na odpowiednim poziomie, ze szczególnym 
uwzględnieniem dziewcząt, dzieci ze środowisk zaniedbanych 
i dzieci ze środowisk mniejszości etnicznych.

http://www.unesco.pl/edukacja/edukacja-dla-wszystkich/

2000 
Polska 

Warszawa – 
Regionalna 
konferencja 
„Edukacja dla 
Wszystkich” dla 
Europy i Ameryki 
Północnej.

Przedstawiciele 39 państw, organizacji między- 
i pozarządowych. Na podstawie raportów krajowych (Bilans 
EFA 2000) dokonano oceny działań w okresie 10 lat, które 
upłynęły od zakończenia konferencji w Jomtien. Przyjęto 
strategię działań na lata 2000–2015. 

http://www.unesco.pl/edukacja/edukacja-dla-wszystkich/

2001 UE International 
Classification 
of Functioning, 
Disability and 
Health ICF.

Zmiana Klasyfikacji niepełnosprawności z modelu 
biologiczno-medycznego na model społeczny. 

http://www.who.int/classifications/icf/en/

2002 Deklaracja Ma-
drycka na Euro-
pejskim Kongresie 
na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych

Poparcie dla Karty Luksemburskiej (1996), oraz krytyka 
wobec istniejącego kształcenia integracyjnego, które nadal jest 
segregacyjne. 

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1878

2003 Rezolucja Rady 
Unii Europejskiej 
z 5 maja 2003 r. 

W sprawie równych szans dla uczniów i studentów 
niepełnosprawnych w edukacji i szkoleniach.
https://rownosc.info/media/uploads/rezolucja_2003_c134_04.

pdf
2009 Europejska 

Agencja Rozwoju 
Edukacji Uczniów 
ze Specjalnymi 
Potrzebami

Raport – Wielokulturowość a Edukacja Uczniów 
ze Specjalnymi Potrzebami. 

https://rownosc.info/media/uploads/wielokulturowosc_a_
edukacja.pdf

2010
Polska 

Warszawa Powołanie Rady do spraw Międzynarodowej Klasyfikacji 
Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia. 

http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/42407/67/9241545429_pol.pdf

Oprac. R. Ligus.

http://www.unesco.pl/edukacja/edukacja-dla-wszystkich/
http://www.unesco.pl/edukacja/edukacja-dla-wszystkich/
http://www.who.int/classifications/icf/en
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1878
https://rownosc.info/media/uploads/rezolucja_2003_c134_04.pdf
https://rownosc.info/media/uploads/rezolucja_2003_c134_04.pdf
https://rownosc.info/media/uploads/wielokulturowosc_a_edukacja.pdf
https://rownosc.info/media/uploads/wielokulturowosc_a_edukacja.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42407/67/9241545429_pol.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42407/67/9241545429_pol.pdf
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Przegląd wybranych dokumentów ilustruje, jak złożony i długoletni jest proces 
modyfikowania idei edukacji włączającej oraz rozwoju inkluzji społecznej. W więk-
szości jednak próby integrowania uczniów w szkołach ogólnodostępnych polegają 
nadal na „przystosowywaniu” uczniów z niepełnosprawnościami do istniejącego 
środowiska szkolnego. Tymczasem, w niesegregacyjnym procesie integracji cho-
dzi o „przystosowanie się instytucji” do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Integracja a inkluzja w praktyce 

Termin integracja w rodzimych podręcznikach w odniesieniu do systemu szkol-
nego po raz pierwszy został użyty w roku 2000 przez J. Pachocińskiego, (Pacho-
ciński, 2000, za: Szumski, 2013, s. 9). Trzy dekady wcześniej, na  przełomie lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, integrację definiowano jako „Maksymalne 
włączenie dzieci i młodzieży z odchyleniami od normy do zwykłych szkół i placó-
wek oświatowych, umożliwiających im w miarę możliwości – wzrastanie w gronie 
zdrowych rówieśników” (Kosakowski, 2003, za: Huel, s. 492). Dziś nie używa się 
tak stygmatyzujących określeń, jak „odchylenia od normy”, ale segregacyjny sys-
tem kształcenia czerpał z  języka medycyny, który, z  kolei, postrzegał każdy typ 
niepełnosprawności jako schorzenie. Inna próba definicji integracji to „Życie po-
między innymi i z innymi, podejmowanie odpowiedzialności rodzinnych i zawo-
dowych zgodnie z możliwościami i chęciami, podobnie, jak to robią inne, zdrowe 
osoby” (Kosakowski, 2003, s. 9). Obok terminu integracja, pedagodzy specjalni za-
częli stosować termin inkluzja (włączanie) oraz asymilacja (Szumski, 2013, s. 23). 

Różnice między integracją a inkluzją dotyczą różnego definiowania i klasyfiko-
wania tych terminów oraz różnych celów, jakim mają służyć. W zależności od lo-
kalizacji oraz warunków, w jakich zachodzi interakcja między dziećmi o zróżni-
cowanej kondycji psychofizycznej, mówi się o integracji przestrzennej i wskazuje 
na takie rozwiązania, w których klasy specjalne zlokalizowane zostały w szkołach 
masowych, ale dzieci uczęszczające do nich nie mają kontaktu z dziećmi pełno-
sprawnymi (Lechta, 2010). Nieco łagodniejszą, z  punktu widzenia społecznego, 
odmianę integracji stanowią sytuacje, kiedy grupy dzieci pełnosprawnych i niepeł-
nosprawnych mają ze sobą kontakt, ale tylko na wybranych zajęciach. I wreszcie, 
integracją funkcjonalną nazywa się sytuację, kiedy dzieci niepełnosprawne i peł-
nosprawne w  jednej klasie mają wspólne zajęcia, nadal jednak nie doświadczają 
rzeczywistego „włączenia” we wspólne działania, co mogłoby zostać zdefiniowane 
jako wysokiej jakości integracja bliska znaczeniu inkluzji społecznej. W każdym 
z opisanych powyżej przypadków integracja pozostaje nadal segregacyjnym mo-
delem kształcenia. Oznacza wprawdzie dostrzeganie odmienności, ale w prakty-
ce „bycie widzialnym” (Fein, 1995, s. 1–20) może przyczyniać się do utrwalania 
segregacji i nosić znamiona piętnowania. Jak wynika z badań Helen Fein (1995), 
przeprowadzonych w  latach siedemdziesiątych, „widzialność” w grupie społecz-
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nej może być zarówno atutem, jak i tworzyć ryzyko izolacji w grupie społecznej. 
Badaczka wskazała na  etapy społecznego wykluczenia, proponując następujące 
kontinuum: 

• Bycie widzialnym.
• Aktywna partycypacja/włączanie.
• Bycie niedostrzeganym/pomijanym. 
• Bycie widzialnym, ale stygmatyzowanym.
• Wykluczenie pośrednie. 
• Wykluczenie aktywne. 

„Widzialność” pojawia się na tej skali dwukrotnie. Oznacza neutralne lub po-
zytywne doświadczenie obecności w społeczeństwie i ma szansę doprowadzenia 
osoby z niepełnosprawnością do aktywnej partycypacji w życiu społecznym. Jed-
nak zdarza się, że „bycie widzialnym” prowadzi do wykluczenia. W warunkach 
szkolnych warto ciągle zadawać pytanie, czy uczniowie z  niepełnosprawnością 
są dostrzegani i aktywnie włączani w grupę rówieśniczą. czy ich „widzialność” jest 
pretekstem do wykluczania z zespołu. 

O inkluzji można mówić wówczas, kiedy w pełni akceptuje się osobę a sposób 
jej traktowania przez grupę prowadzi do jej rzeczywistego włączenia w życie spo-
łeczne bez względu na jego kondycję psychofizyczną (Lechta, 2010).

W rzeczywistej inkluzji chodzi o utworzenie jednej grupy o zróżnicowanych, 
zindywidualizowanych potrzebach bez podziału (segregowania) na potrzeby spe-
cjalne i pozostałe. W tak rozumianej inkluzji akceptacja oznacza stan wewnętrzny 
człowieka, który przekłada się na wspólne działania. Różnice między integracją, 
pojmowaną jako specyficzny rodzaj segregacji, przejawiającej się zaledwie toleran-
cją wobec odmienności, a inkluzją, rozumianą jako rzeczywiste włączenie poprzez 
bezwarunkowe zaakceptowanie dostrzeganych różnic, wynikają z  zupełnie od-
miennych paradygmatów myślenia o instytucji szkoły oraz jej podmiotach, współ-
twórcach i odbiorcach interakcji dydaktycznych i społecznych (Lechta, 2010).

„Zmiana integracji na inkluzję oznacza o wiele więcej, niż zmianę jakiegoś trendu po-
litycznego na  inny. Inkluzja wymaga radykalnej reformy edukacji w  szerokim zakre-
sie – oceniania, tworzenia grup uczniowskich. Jej cel ukierunkowany jest na akceptację 
różnorodności – płci, narodowości, rasy, języka, wyznania, pochodzenia społecznego” 
(Lechta, 2010, s. 84).

W przypadku inkluzji to zadaniem instytucji jest dostosowanie się do potrzeb 
i  możliwości poszczególnych dzieci z  niepełnosprawnością. W  tak rozumianej 
edukacji inkluzyjnej, system, instytucja, programy są elastyczne, a nauczyciele po-
trafią je odpowiednio modyfikować korzystając z porady ekspertów. 
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Inkluzja jako utopijny ideał. V. Lechta nie ukrywa jednak swojego sceptycz-
nego stanowiska wobec tak rozumianej inkluzji. Dostrzega w niej jakość tak ide-
alną, iż ciągle niedoścignioną w praktyce, która polegać miałaby na tym, że czło-
wieka, postrzeganego jako innego, np. niepełnosprawnego, nie tylko akceptujemy 
takim, jakim jest, ale czynimy go równym. Otwierając dla niego przestrzeń, po-
magamy nie tylko jemu, ale tym samym wzbogacamy siebie sami. Człowiek nie-
pełnosprawny ma wówczas poczucie zjednoczenia ze społecznością, a cała grupa 
podnosi się na wyższy poziom swoją świadomość etyczną. Skoro proces segregacji 
w szkołach trwał ponad dwieście lat, to, co najmniej drugie tyle potrzebne jest, aby 
spowodować zmianę w myśleniu społecznym (Lechta, 2010).

Wieloletnie badania i monitorowanie procesów integracji i włączania, prowa-
dzone przez UNESCO, zaowocowały poszerzeniem myślenia o edukacji inkluzyj-
nej, promując w  ten sposób wcielanie w  życie równości praw, dostępu do dóbr, 
w  tym symbolicznych, włączania i  szeroko rozumianej partycypacji (UNESCO, 
2005, więcej zobacz: Kalendarium wydarzeń, s 25). 

Edukacja inkluzyjna. Spektrum znaczeń i interpretacji 

Od czasu konferencji UNESCO w Salamance (1994 r.) termin „edukacja inklu-
zyjna” definiowany jest w bardzo różnorodny sposób pod różnymi szerokościami 
geograficznymi. W Wielkiej Brytanii zdarza się, że edukacja inkluzyjna nie pozo-
staje już w żadnym związku z niepełnosprawnością czy specyficznymi potrzebami 
edukacyjnymi, natomiast staje się etykietką, wykorzystywaną do dyscyplinowania 
uczniów nawiązując do poziomu absencji ucznia czy też kwestionując poprawność 
jego zachowania (Dyson, 2006, s. 7). Dla hinduskich władz edukacyjnych ozna-
cza pracę z dziećmi z niepełnosprawnościami. Dla wykwalifikowanych nauczycieli 
w Zambii edukacja inkluzyjna to praca z dziećmi o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych lub dziećmi z różnego typu zaburzeniami. Wydaje się, że takie rozumienie 
edukacji inkluzyjnej w Zambii powraca do determinizmu medycznego, co zaprze-
cza idei społecznego modelu integracji (Miles i Singal, 2010). 

Te  zróżnicowane interpretacje świadczyć mogą zarówno o  różnorodności 
form, jak i  kontekstów edukacyjnych, w  jakich proces inkluzji jest realizowany. 
Bez względu na różnorodność znaczeniową, jaką wnosi kategoria edukacji inklu-
zyjnej w praktykę edukacyjną, jej obecność, choć różnie interpretowana, może być 
dowodem na realizację programów przeciwdziałania wykluczeniu w szkołach i lo-
kalnych społecznościach. 

G. Szumski (2013) dokonał analizy funkcjonujących wśród pedagogów wielu 
krajów europejskich terminów, utożsamianych z inkluzją, i przedstawia jej cztery 
znaczenia:
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Inkluzja – cztery znaczenia

Termin inkluzja

1.  Synonim kształcenia integracyjnego.
2.  Kształcenie niesegregacyjne o wysokiej jakości.
3.  System szkół powszechnych dostosowany do ogromnego różnicowania uczniów.
4.  Całkowita likwidacja kształcenia segregacyjnego, totalna integracja.

(za: Szumski, 2013, s. 23–25).

Jednocześnie autor ostrzega, iż traktowanie inkluzji jako synonimu kształcenia 
integracyjnego jest błędem, ponieważ albo nie uwzględnia różnic pomiędzy od-
miennymi koncepcjami kształcenia niesegregacyjnego lub też próbuje się te róż-
nice przesłaniać. Celem może być ukryty program oporu przeciwko zmianom 
na rzecz inkluzji i promowanie pozostania na poziomie integracji (Szumski, 2013, 
s. 23–25). W drugim znaczeniu inkluzja interpretowana jest jako wysoka jakość 
kształcenia integracyjnego, które polega nie tylko na przyjęciu ucznia do szkoły 
ogólnodostępnej, ale na  włączeniu go do  wspólnoty i  uznania za jej pełnowar-
tościowego członka. Jeszcze inne użycie terminu inkluzja oznacza system szkół 
powszechnych dostoswany do  zróżnicowanych potrzeb uczniów, nazywany też 
edukacją asymilacyjną, która uwzględnia pomoc nauczycielowi w formie szkoleń 
i doradztwa, obecność pedagogów specjalnych zaangażowanych w bezpośrednią 
pracę z dziećmi z niepełnosprawnością, duże zróżnicowanie potrzeb dzieci i do-
stosowuje funkcjonowanie szkoły do tego zróżnicowania. Wreszcie, w czwartym 
znaczeniu przez inkluzję rozumie się pełne włączenie poprzez całkowitą likwida-
cję kształcenia segregacyjnego (ibidem).

Pojęcie inkluzji/ekskluzji w badaniach społecznych.  
Wybrane tradycje

Zdaniem badaczy społecznych, źródeł myślenia o  inkluzji/ekskluzji jako proce-
sach społecznych, skupionych na potrzebie poszerzania publicznej przestrzeni dla 
różnych, marginalizowanych grup w Europie Zachodniej, szukać należy w latach 
siedemdziesiątych, kiedy we Francji, w 1974 r. ukazała się książka R. Lenoira za-
tytułowana Les Exclus, un Francais sur Dix (Grotowska-Leder i  Faliszak, 2005, 
s. 25–26). Wśród wykluczonych R. Lenoir wymienił te  grupy społeczne, które 
wówczas we Francji pozbawione były gwarancji do uprawnień socjalnych. Zda-
niem Lenoira, należały do nich „niepełnosprawni fizycznie i umysłowo, inwalidzi 
w podeszłym wieku, maltretowane dzieci, narkomani, przestępcy, osoby samotnie 
wychowujące dzieci, ludzie marginesu” (ibidem). W  latach osiemdziesiątych we 
Francji, grupę wykluczonych poszerzono o absolwentów szkół, których kwalifi-
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kacje nie spełniały oczekiwań rynku pracy. W latach dziewięćdziesiątych do grup 
wykluczonych dołączyli imigranci. Na problem ekskluzji (przymusowego lub do-
browolnego wykluczenia) zwraca uwagę J. Szacki, odwołując się do  wybranych 
prac M. Foucaulta, publikowanych we Francji również na przełomie lat siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku (Szacki, 2002, s. 907–910). 

Zawrotną karierę pojęć inkluzja/ekskluzja w latach dziewięćdziesiątych minio-
nego stulecia przypisują badacze społeczni nakładającym się na siebie „procesom 
globalizacji, deregulacji rynków pracy, migracji, kryzysu welfare state, indywidu-
alizacji i defamiliaryzacji życia” (Grotowska-Leder i Feliszek, 2005, s. 9–13). Idea 
społecznej integracji i inkluzji wcielana w życie w Europie Zachodniej od lat sześć-
dziesiątych XX wieku, w latach dziewięćdziesiątych stała się najbardziej charakte-
rystycznym trendem społecznym początku XXI wieku. „Teoretycznie bezbłędna 
– w praktyce – zmagająca się z wieloma utrudnieniami – od finansowych, poprzez 
legitymizacyjne do barier mentalnych” (Lechta, 2010, s. 28–29). Współcześni ba-
dacze podkreślają, iż wśród socjologów trudno o konsensus, co do jednoznaczne-
go rozumienia kategorii inkluzji/ekskluzji (Grotowska-Leder, 2005, s. 25). Próbę 
zdefiniowania kategorii ekskluzji społecznej podjęli J. Grotowska-Leder i Faliszek: 

„Ekskluzja społeczna, kategoria trudno definiowalna, obarczona społeczno-ekono-
micznymi, politycznymi, kulturowymi konotacjami; ma kontekst jednostkowy, lokal-
ny i globalny. (…) [N]ie wystarczy ograniczyć jej do bezrobotnych czy biednych. (…) 
Wśród wykluczonych są grupy społecznie akceptowane, np. chorzy czy niepełnospraw-
ni, oraz grupy obarczone społeczną dezaprobatą np. więźniowie, osoby uchylające się 
od pracy, czy prostytutki (…). Wielość i różnorodność sytuacji życiowych, które sytuują 
jednostki i grupy na gorszych pozycjach społecznych, poza „nurtem dominującym”, jest 
zjawiskiem stopniowalnym i ma wiele przejawów” (za: Frysztacki, 2005, s. 9–10).

Trudność w  definiowaniu wynika z  faktu, iż  wiele grup społecznych uzna-
je się dziś za wykluczone a  nieostrość granic powoduje nawarstwianie polemik 
i  interpretacji wokół tej problematyki. Współczesne badania nad wykluczeniem 
zdominowane zostały przez aspekty społeczno-ekonomiczne, a po roku 2000, mó-
wiąc o ekskluzji, łączy się aspekt ekonomiczny, polityczny, kulturowy, ekologiczny, 
zatrudnienia, zdrowia i edukacji podstawowej jako wzajemnie uzupełniające się 
obszary (Frysztacki, 2005, s. 17–44; Frieske, 2004). W badaniach nad wyklucze-
niem dominują wskaźniki dochodowe (primary indicators), a zbyt mało poświęca 
się uwagi wskaźnikom partycypacji (secondary indicators) w  życiu społecznym. 
Najczęściej badania nad wykluczeniem dotyczą grup szczególnie zagrożonych, 
stąd problematyka skupiona jest wokół ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, 
dostępu do edukacji, rynku pracy, funkcjonowania w formalnych i nieformalnych 
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strukturach społecznych. Zbyt rzadko badane są mechanizmy wykluczenia spo-
łecznego (ibidem). 

W obszarze rodzimych socjologicznych badań edukacyjnych badacze, co naj-
mniej od  lat siedemdziesiątych, wskazują na  różne rodzaje wykluczeń, najpierw 
w obszarze edukacji, co w konsekwencji pociąga za sobą stopniowe wykluczanie 
z życia publicznego. Wśród badaczy o bogatym dorobku naukowym, którzy od lat 
prowadzili analizy i  badania porównawcze na  temat nierówności edukacyjnych 
i  społecznokulturowych uwarunkowań stanowiących o  jakości życia osób doro-
słych, wymienić należy Z. Kwiecińskiego. M. Szymańskiego, I. Białeckiego, M. Ko-
zakiewicza, R. Borowicza, K. Szafraniec, M. Zahorską, E. Putkiewicz i wielu innych.

Pedagogika integracyjna i pedagogika inkluzji  
społeczno-kulturowej. Podsumowanie

Przykłady myślenia o edukacji włączającej w pedagogice europejskiej można zna-
leźć już u J.A. Komeńskiego (1592–1670), który głosił, iż „Szkoła powinna objąć 
wszystkie dzieci, skoro bowiem do  tej samej szkoły uczęszczają dzieci rodziców 
bogatych i biednych, dziewczęta i chłopcy, dzieci starsze i młodsze – to mogą także 
uczęszczać dzieci bardziej i mniej zdolne” (za: Lipkowski, 1977, s. 38). W sto lat 
później, w roku 1770, we Francji, Charles Michel d l’Epee zaproponował wyjście 
poza instrumentalny sposób uprawiania pedagogiki specjalnej wobec osób nie-
słyszących, opracowując język migowy (metoda francuska), a w osiem lat później, 
w Niemczech, Samuel Heinicke zaproponował nauczanie dzieci niesłyszących za 
pomocą mowy naturalnej, tj. artykulacji dźwięków (metoda niemiecka) (Szum-
ski, 2013, s. 12). W kolejnym stuleciu, w drugiej połowie XIX i na początku XX 
wieku, w sprawie niesegregacyjnego kształcenia dzieci z niepełnosprawnością głos 
zabrali inni dwaj pedagodzy. W Polsce był to  J. Papłoński (1879) oraz w Niem-
czech J. Karth w 1902 roku (za: Szumski 2013, s. 11). Niestety, nie przeszkodziło 
to  nazistom w  czasie drugiej wojny światowej w  prowadzeniu eksterminacyjnej 
polityki wymierzonej przeciwko mniejszościom w tym osobom z niepełnospraw-
nością. Dziś, wspomnienie tego dramatu z pierwszej połowy XX wieku wydawać 
by się mogło niepotrzebne, gdyby nie konieczność zachowania daleko posuniętej 
ostrożności w działaniach i decyzjach, podejmowanych wobec osób z niepełno-
sprawnością w  różnych częściach świata. S. Miles (2010) zwraca uwagę, iż  nie-
pokojącym jest fakt, że na  świecie powraca i nasila się tendencja do  izolowania 
dzieci niepełnosprawnych od naturalnych grup rówieśniczych i umieszczania ich 
w specjalnych szkołach, klasach, centrach rehabilitacyjnych. 

„Brak umiejętności postrzegania niepełnosprawności jako rodzaju ludzkiej 
kondycji przyczynia się do traktowania ludzi z niepełnosprawnością jako niewi-
dzialnych w społeczeństwie” (Miles, 2010, s. 11). Uniemożliwia się w ten sposób 
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osobom z  niepełnosprawnością współuczestniczenie w  życiu społecznym, które 
jest naturalną środowiskiem życia każdego człowieka. 

Sensem pedagogiki inkluzji społeczno-kulturowej, jako sposobu myślenia o  życiu 
we wspólnym świecie, jest wyjście poza instytucje edukacyjne, skupione na procesach 
włączania dzieci i młodzieży i tworzenie możliwości do pełnej partycypacji w życiu spo-
łecznym, instytucjach również przez osoby dorosłe zagrożone marginalizacją. Pedago-
gika inkluzji uwzględnia formalne, nieformalne i pozaformalne przestrzenie uczenia się 
wszystkich osób bez względu na ich wiek, pochodzenie, status społecznoekonomiczny 
i kondycję psychofizyczną. Promuje uznanie i akceptację wewnątrz „mieszanych grup 
społecznych” (Goffman, 2005) bez wyróżniania (piętnowania i segregowania) z uwagi 
na jakiekolwiek ich cechy. Zabiega o wysoką jakość społecznych interakcji, w tym – edu-
kacyjnych (Hulek, 1979; Wapiennik i Piotrowicz, 2002; Krause, 2010; Zacharuk, 2011; 
Szumski, 2013). 

Historia myśli o potrzebie równego dostępu do edukacji oraz o równym trak-
towaniu wszystkich, bez względu na pochodzenie i zróżnicowane możliwości inte-
lektualne, choć udokumentowana regulacjami prawnymi, nie oznacza, iż codzien-
na praktyka społeczna, w tym edukacyjna, w pełni zaspokaja dostęp i równe szanse 
edukacyjne dzieciom/dorosłym, zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem spo-
łecznym w wielu krajach świata (Miles i Singal, 2010). Nawet jeśli międzynaro-
dowe programy mogą wspierać oddolne działania nauczycieli, opiekunów, władz 
lokalnych i państwowych, instytucji i organów społecznych, to same działania nie 
oznaczają jeszcze zmian na poziomie świadomości. Aby taka zmiana w myśleniu 
o inkluzji mogła nastąpić, potrzebny jest wysiłek intelektualny praktyków edukacji, 
którzy „najpierw muszą uznać, że większość ich dotychczasowej praktyki i sposo-
bu myślenia [o inkluzji – R.L.] była, a często jeszcze jest, oparta ma „medycznym 
schemacie niepełnosprawności”. Aby umożliwić szkołom przejście do  „społecz-
nego schematu niepełnosprawności”, być może niezbędna jest „restrukturyzacja 
szkolnictwa, polityki oraz kultur, tak, aby odpowiadały różnorodności uczniów 
w miejscach ich zamieszkania” (Zacharuk, 2011 s. 4). Wraz z rozwojem społeczne-
go modelu integracji istnieje potrzeba tworzenia „szerszej konceptualizacji dydak-
tyki specjalnej, w tym także integracyjnej” (Gajdzica, 2010, s. 36). „Postrzeganie 
ucznia w kategoriach integracyjno-społecznych wymaga przedefiniowania wielu 
uznanych i funkcjonujących założeń dydaktycznych” (ibidem, s. 37), jak również 
istnieje potrzeba poszukiwania podstaw teoretycznych dydaktyki integracyjnej 
(ibidem, s. 38), której podstawy tworzył już na przełomie lat sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych Aleksander Hulek (1979). 

Szkoły i społeczności, których ambicją jest przyjęcie zasad inkluzyjności, mu-
szą na  stałe włączyć w  swoją pracę własne strategie badawcze, które sukcesyw-
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nie diagnozować będą różnego typu bariery środowiskowe, poszukiwać nowych 
strategii nauczania i uczenia się, rozpoznawać postawy i zachowania wspierające 
i utrudniające realizację społecznej inkluzji oraz modyfikować zasady organizacji 
i zarządzania. 

„Inkluzja nie jest stanem stałym. Jest to ciągły proces zmian szkolnego etosu: 
dotyczy budowania szkolnej społeczności, która nie tylko akceptuje, ale i ceni od-
mienność” (Hulek, 1979, s. 2–4). Wydaje się również, iż traktowanie pedagogiki 
inkluzji jako domeny aktywności pedagogiki specjalnej jest utrwalaniem podej-
ścia, opartego na determinizmie biologicznym, i zawężeniem problemu inkluzji 
do  „medycznego schematu niepełnosprawności”, w  myśl którego tylko wąsko 
wyspecjalizowani eksperci są  w  stanie pracować dydaktycznie i  wychowawczo 
z  dziećmi z  niepełnosprawnością czy specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. 
Taki sposób myślenia może wzmacniać obawy nauczycieli szkół masowych przed 
rozwijaniem szkolnictwa integracyjnego i edukacji inkluzyjnej, jak i hamować re-
fleksję nad obecną jakością inkluzji społecznej. 

Po etapie oswojenia się z obecnością inności w polskich szkołach i prawnego 
usankcjonowania pedagogiki inkluzyjnej (wcześniej integracyjnej) przyszedł czas 
na podnoszenie jakości tychże działań zarówno w obszarze edukacji, jak i w insty-
tucjach pozaedukacyjnych. W warunkach polskich nie chodzi już dziś o dostęp 
do edukacji, ale o jakość oferowanej edukacji. Jakość ta, w znacznej mierze, zależy 
od indywidualnych kompetencji nauczyciela/pedagoga/opiekuna/instruktora/wy-
chowawcy i jego osobistych teorii postrzegania świata, ale ponad wszystko – re-
spektowania praw człowieka. 
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ROZDZIAŁ III

Matylda Pachowicz 

Inny, czyli kto? Obszary i podmioty inkluzji

Wprowadzenie 

Inny odznacza się cechami wyróżniającymi spośród jakiegoś zbioru tego samego 
gatunku czy grupy (zob. Słownik Języka Polskiego, 1994, t. 1, s. 792). Synonimem 
Innego jest bycie niepodobnym, obcym, co  oznacza „nienależącym do  jakiegoś 
kręgu osób, spraw, rzeczy, niewłaściwym komuś, nie objętym czyimś zainteresowa-
niem, nie należącym do danego środowiska” (Słownik Języka Polskiego, 1994, t. 2, 
s. 407). Zatem inność (cecha wyróżniająca z danej grupy) może stanowić barierę 
w kontaktach międzyludzkich. Inny często podlega społecznej segregacji i wyklu-
czeniu. Warto zadać sobie pytanie, jakie osoby/grupy społeczne są dziś szczególnie 
narażone na proces marginalizacji? Jakie mechanizmy warunkują stawanie się In-
nym w środowisku społecznym/szkolnym? Jacy uczniowie są dzisiaj postrzegani 
przez pryzmat odmienności i obcości? Pomocne w poszukiwaniach odpowiedzi 
na te pytania stało się opisanie różnych kontekstów, w jakich ktoś staje się Innym 
oraz wyróżnienie trzech kategorii postrzegania Innego. 

Inny w różnych kontekstach i znaczeniach

Kategoria inności jest szeroko opisywana przez filozofów, socjologów, psycholo-
gów, pedagogów czy filologów (zob. Pachowicz, 2008). Temat dotyczący inności 
obejmuje takie zagadnienia, jak: norma i patologia, mechanizm przystosowywa-
nia się, kształtowanie się tożsamości czy niezaspokojenie potrzeby przynależno-
ści. Ludzie od zarania dziejów zmagają się z problemem odmienności kulturowej, 
językowej, religijnej. Znamiennym symbolem nieuniknionych podziałów mię-
dzyludzkich jest biblijna przypowieść o wieży Babel9. Mityczna wieża miała być 
symbolem jedności miejsca i  języka (Rewers, 1995, s. 12), a  stała się przyczyną 

9 Jedenasty rozdział Księgi Rodzaju.



46 KU INKLUZJI SPOŁECZNO-KULTUROWEJ W SZKOLE

podziałów i wzajemnych antagonizmów. R. Kapuściński określił świat jako wielką 
wieżę Babel, w której „Bóg pomieszał nie tylko języki, ale także kulturę i obyczaje, 
namiętności i interesy, i której mieszkańcem uczynił ambiwalentną istotę łączącą 
w sobie Ja i nie-Ja, siebie i Innego, swojego i obcego” (Kapuściński, 2006, s. 49–50). 

Postać Innego pojawia się niezwykle często zarówno w  literaturze pięknej 
(przybierając postać wędrowca, tułacza, emigranta), jak i w naukach społecznych 
w odniesieniu do ludzi odrzuconych z powodu społecznego piętna. Osoba uznana 
za obcą kojarzyć się może z brakiem przynależności do miejsca (brakiem zakorze-
nienia), z  tożsamością „rozbitka, który doświadcza pustki, samotnej wędrówki” 
(Kiślak, 2004, s. 224). W antropologicznym ujęciu na plan pierwszy często wy-
suwa się Inny jako rywal w walce o dobra czy podmiot wrogości i prześladowań 
w sytuacji ograniczonej przestrzeni (zob. Morris, 2000). W wątkach historycznych 
dostrzec można wyraźny podział ludności w  oparciu o  identyfikację, związaną 
z kolorem skóry: biali chrześcijanie (Europejczycy) i ci Inni (nie-Europejczycy, nie 
biali; Kapuściński 2006, s. 9). Postrzeganie Innego jako dzikusa, ludożercę czy po-
ganina stanowiło uzasadnienie dla niewolnictwa i ekspansji kolonialnych w imię 
ucywilizowania obcych kultur. Od wieków dehumanizacja Obcego opiera się więc 
na procesie postrzeganie go jako mniej ludzkiego, o bardziej zwierzęcej naturze 
(Baran, 2007, s. 11). 

Wyraźne rozgraniczanie My–Oni w stosunkach międzygrupowych oraz fawo-
ryzowanie grupy własnej i deprecjonowanie grupy obcej jest następstwem katego-
ryzacji społecznej (Baran, 2007, s. 15, 75). Trudna sytuacja Innego wynika często 
z dominującego na jego temat negatywnego stereotypu (rozumianego jako zestaw 
przekonań), a  w  konsekwencji przyjęcie postawy uprzedzonej i  stosowanie wo-
bec niego różnych form dyskryminacji (Macrae, Stangor, Hewstone, 1999). Inność 
coraz częściej rozpatrywana jest więc w kontekście społecznie konstruowanego 
piętna, naznaczania stygmatem, nadawania określonej etykiety (Goffman, 2005). 
Osoba, której przypisana została rola Innego, podlega często procesowi wyklucze-
nia i marginalizacji (Goffman, 2000). Wspólną cechą Innego w opisywanych wy-
żej kontekstach wydaje się jego negatywna identyfikacja społeczna. Jego życiowy 
dramat polega na tym, iż pragnie się dostosować do społeczności, lecz nie potrafi 
lub nie jest w stanie. Natomiast postrzeganie inności jako pozytywnego zjawiska, 
dostrzeganie wartości i bogactwa tkwiącego w spotkaniu z Innym odnaleźć można 
w filozofii Levinasa (która opiera się na akceptacji Innego) oraz filozofii J. Tisch-
nera, ukazującej możliwości poznania Innego poprzez dialog i bliskie spotkanie. 

Postrzeganie Innego w trzech różnych kategoriach

Cechy wyróżniające ludzi można postrzegać albo w kategorii odmienności albo 
różnorodności. W zależności od sposobu ujmowania danej cechy można przyjąć 
różnoraką postawę wobec osoby posiadającej specyficzną właściwość. Próbą cało-
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ściowego objęcia obszernej problematyki inności są wyróżnione przeze mnie trzy 
kategorie postrzegania Innego (zob. Pachowicz, 2008):

egzotykaInny-różny
ciekawość

Schemat nr 1. Inność jako egzotyka.

Jeśli daną cechę będziemy spostrzegać w kategorii różnorodności, a nie od-
mienności, to wzbudzi w nas ona ciekawość i może stanowić wręcz pewną egzo-
tykę (schemat nr 1). Jeśli jednak zakwalifikujemy daną cechę jako odrębną, nie 
będziemy się z nią identyfikować. Osoba posiadająca taką właściwość stanie się 
odmieńcem, nieznajomym, z którym nie będziemy chcieli się utożsamiać (sche-
mat nr 2). Znany socjolog, E. Goffman, określa tę odmienną cechę jako piętno, 
które dewaluuje osobę je noszącą: „gdy ktoś, kto w  zwykłych interakcjach (…) 
mógłby zostać bez trudu zaakceptowany, zostaje nosicielem łatwo zauważalnej, 
odstręczającej od nas cechy, okoliczność ta zarazem deprecjonuje inne jego wła-
ściwości, które mogłyby wywrzeć na nas pozytywne wrażenie. Taką osobę obciąża 
piętno, zasadniczo modyfikujące nasze antycypacje w stosunku do niej” (Goffman, 
2005, s. 35).

odmieniecInny-odrębny
dystans

Schemat nr 2. Inność jako odmienność.

W  sytuacji, gdy cechę spostrzeganą uznamy jako nam obcą, odrzucimy ją 
od razu, a osoba ją posiadająca zostanie przez nas odczytana jako wroga, nieprzy-
jazna czy zagrażająca (schemat nr 3). Jest to związane z procesem stygmatyzacji 
i obniżania wartości Innego. „Z założenia nie wierzymy, że osoba napiętnowana 
jest w pełni człowiekiem. Opierając się na takim założeniu, stosujemy wobec niej 
różne formy dyskryminacji, przez co  skutecznie (…) zmniejszamy jej życiowe 
szanse. Niepostrzeżenie konstruujemy własną teorię piętna – ideologię tłumaczącą 
niższość napiętnowanego i świadczącą o niebezpieczeństwie, jakie on sobą repre-
zentuje” (Goffman, 2005, s. 35).

wrógInny-obcy
odrzucenie

Schemat nr 3. Inność jako zagrożenie.
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Powyższa analiza jest próbą uporządkowania szeroko pojętej kategorii inności 
również pod kątem emocji, jakie może wzbudzić w nas Inny – od pozytywnych 
(ciekawość), neutralnych (obojętność, ale też zdystansowanie) do  negatywnych 
(odrzucenie). Poniższe rysunki obrazują w sposób schematyczny przyjęty w pracy 
sposób spostrzegania Innego w trzech różnych kategoriach. 

Rysunek nr 1. Inny–Różny.

Inny–Różny (niejednakowy, rozmaity, nie taki sam) (Słownik Języka Polskie-
go, 1994, t. 3, s. 140) żyje w zgodnej koegzystencji z pozostałymi (rysunek nr 1). 
Cecha wyróżniająca go nie wywołuje negatywnych emocji, stanowi swego rodzaju 
egzotykę (jest niecodzienna, niezwykła, ciekawa) (Słownik Języka Polskiego, 1994, 
t. 1, s. 519–520). W ten nurt postrzegania Innego wpisuje się filozofia E. Levinasa, 
która opiera się na akceptacji Innego mimo różnic, gdyż właśnie różność, inność 
jest wartością i  bogactwem. Koegzystencja z  Innym nie przekreśla naszej indy-
widualności – „ja jestem kimś Innym” (Kapuściński, 2006, s. 28), bo  to właśnie 
poprzez kontakty z Innymi kształtujemy własną tożsamość. 

Rysunek nr 2. Inny–Odrębny.

Inny–Odrębny (odmienny, niepodobny) (Słownik Języka Polskiego, 1994, 
t. 2, s. 472) żyje w pewnym oddzieleniu od pozostałych. Cecha wyróżniająca go 
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nie wywołuje pozytywnych emocji (takich jak ciekawość, chęć poznania), jedynie 
obojętność lub chęć zdystansowania się. Inny staje się odmieńcem, który egzystuje 
na marginesie społeczności (rysunek nr 2). 

Rysunek nr 3. Inny–Obcy.

Inny–Obcy (nienależący do  danego środowiska) (Słownik Języka Polskiego, 
1994, tom 2, s. 407) żyje w całkowitej izolacji z pozostałymi (rysunek nr 3). Ce-
cha wyróżniająca go odbierana jest jako zagrażająca, wywołuje negatywne emocje 
i postawy (takie jak niechęć, odrzucenie czy dyskryminację). Inny staje się wro-
giem (nieprzyjacielem, przeciwnikiem) (Słownik Języka Polskiego, 1994, tom 3, 
s. 761). Taką postawę wobec inności reprezentują nacjonaliści i rasiści, którzy „wi-
dzą w Innym zagrożenie, wroga, przyczynę swoich męczących frustracji i lęków” 
(Kapuściński, 2006, s. 35). Konflikt z Innym oparty jest na żądzy władzy i domi-
nacji, często pod przykrywką misji nawracania. Jest wynikiem arogancji i pogardy 
wobec Innego, poprzez umniejszanie jego znaczenia, odbieranie mu ludzkich cech. 
Zdaniem Kapuścińskiego, wojny są  „dowodem klęski człowieka – tego, że  nie 
umiał albo nie chciał porozumieć się z Innymi” (2006, s. 66). 

Mechanizmy stawania się Innym w środowisku społecznym

Od  zarania dziejów człowiek miał trzy możliwości odniesienia się do  Innego: 
walkę, odizolowanie się (przykładem jest chiński Wielki Mur, bramy Babilonu, 
kamienne mury Inków) lub nawiązanie dialogu i współpracy (poprzez przymie-
rza i sojusze, wymianę dóbr na szlakach handlowych). Już dwa i pół tysiąca lat 
temu grecki historyk Herodot był zwolennikiem idei poznania Innego, wyjścia mu 
na  spotkanie, zamiast odgradzania się od  niego. Herodot doszedł do  wniosku, 
że aby „lepiej poznać siebie, trzeba poznać Innych, bo to właśnie Oni są tym zwier-
ciadłem, w którym my się przeglądamy. Aby zrozumieć lepiej samych siebie, trze-
ba lepiej zrozumieć Innych, móc się z nimi porównać, zmierzyć, skonfrontować” 
(Kapuściński, 2006, s. 14). Podobne przesłanie zawiera filozofia poznania Innego 
poprzez dialog i bliskie spotkanie J. Tischnera oraz filozofia E. Levinasa, których 
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oś stanowi przekonanie, iż oprócz mnie jest jeszcze ktoś Inny, komu powinniśmy 
okazać uwagę i chęć spotkania. Aby dialog z Innym prowadził do wzajemnego zbli-
żenia i zrozumienia, trzeba wykazać wolę poznania Innego, wyjść mu naprzeciw, 
mimo rezerwy, nieufności czy początkowej niechęci. Zdaniem R. Kapuścińskiego, 
problem Innego wynika z tego, iż spotkanie z nim „nie jest niczym prostym i au-
tomatycznym, ale zakłada wolę i wysiłek, który nie wszyscy i nie zawsze gotowi 
są podjąć” (Kapuściński, 2006, s. 25). 

Problem Innego uwidacznia się dziś szczególnie mocno w kontekście niesłab-
nącej fali uchodźców, napływającej do Europy. Z. Bauman zwraca uwagę, iż życie 
większości Europejczyków będzie upływać w diasporze, a codziennością stanie się 
sztuka współżycia z różnicą. Różnice międzyludzkie przestały już być bowiem po-
strzegane w kategoriach przejściowych problemów, a „bliskie sąsiedztwo obcych 
zapowiada się dziś na stałe, a zatem domaga się wypracowania lub nabycia umie-
jętności obcowania na co dzień z  formami życia odmiennymi od naszej” (Bau-
man, 2011, s. 55). Socjolog podkreśla, iż współżycie to może przynieść obopólne 
korzyści właśnie dzięki tym różnicom, przy jednoczesnym respektowaniu prawa 
do zachowania własnej odmienności (zamiast idei terytorialnie determinowanych 
praw). Bauman przestrzega również, iż  wysiłki poszczególnych państw mające 
na celu ograniczenie prawa imigrantów do azylu, nie zahamują procesu global-
nego przemieszczania się ludności oraz globalnego rozrostu diaspor etnicznych. 

Można jednak zaobserwować tendencję do samozamykania się w swoim krę-
gu poszczególnych mniejszości narodowych, etnicznych i wyznaniowych. „Bliskie 
sąsiedztwo »etnicznie obcych« skupisk wyzwala w  ludności miejscowej nastroje 
plemienne, a celem strategii przez te nastroje insynuowanych jest gettokształtna, 
przymusowa izolacja »obcych elementów«, co znów potęguje jeszcze defensywne 
odruchy ludności napływającej: jej inklinacje do samowyobcowania i samozamy-
kania się »w kręgu swoich«” (Bauman, 2011, s. 58). A im bardziej tubylcy są roz-
proszeni, im więcej jest skłóconych wzajemnie grup (i są one mniej liczne), tym 
mniejsza szansa na zjednoczenie i zwarcie szeregów w walce z wszelkimi odmia-
nami nierówności i niesprawiedliwości społecznej. Stajemy zatem przed nowym 
wyzwaniem poszukiwania sposobów ochrony ludzkiej różnorodności, ponieważ 
bezpowrotnie „minęła epoka zainicjowana zbudowaniem Muru Chińskiego czy 
Muru Hadriana, a  zakończona zburzeniem Muru Berlińskiego. W  tej globalnej 
przestrzeni planetarnej nie sposób już wytyczyć granicy, za którą można by się 
poczuć całkowicie i autentycznie bezpiecznie” (Bauman, 2006, s. 17–18). 

Socjolog Ulrich Beck określa współczesne społeczeństwo społeczeństwem ry-
zyka, w którym codzienność wydaje się wypełniona niepewnością i lękiem przed 
wszechogarniającymi zagrożeniami. Poczucie braku bezpieczeństwa przekłada 
się na tworzenie zamkniętych enklaw i przestrzeni, które strzeżone są przez róż-
ne systemy ochrony. Społeczeństwa zachodnie charakteryzuje dziś kultura lęku 
oraz zasada ostrożności jako dominująca strategia życiowa. Przybieranie postawy 
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obronnej wobec zagrożeń (których nie można w pełni wyeliminować) powoduje 
zmiany w strukturze społecznej, w której wyłaniają się nowe podziały i obszary 
wykluczenia (Beck, 2002, s. 348). Powszechny monitoring, nowoczesne systemy 
alarmowe czy strzeżone osiedla mieszkalne (na wzór luksusowych gett; Bauman, 
2007, s. 102–103), dają jednak złudne poczucie bezpieczeństwa.

Atmosfera powszechnej nieufności i  podejrzliwości sprzyja budowaniu wi-
zerunku Innego jako Obcego, uznanego za nieprzewidywalnego i  zagrażającego 
pewnemu porządkowi społecznemu. Jednym z powszechnym sposobów tworze-
nia bezpiecznych przestrzeni jest stawianie murów i wałów obronnych, które mają 
skutecznie odgradzać nas od  potencjalnie niebezpiecznych Innych. Przykładem 
dawnych podziałów jest Wał Hadriana czy Wielki Mur Chiński, a bardziej współ-
cześnie Linia Maginota (wzdłuż granicy Francji i Niemiec). Znamiennym przykła-
dem takiego fizycznego odgrodzenia (określanego jako bariera antyterrorystycz-
na) jest również 800-kilometrowy mur oddzielający Izrael od Zachodniego Brzegu 
czy granica między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi (otoczona kolczastym 
drutem i chroniona przez rzeszę strażników; Wrochna, 2016, s. 55).

Analiza obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej, związanej z  problemem 
migracyjnym, może wskazywać na  trudną sytuację Innego, który nadal postrze-
gany jest w kategorii obcości i zagrożenia. Znamiennym tego przykładem jest po-
stać Migranta/Uchodźcy, traktowanego często jako kłopotliwego i niechcianego. 
W  dobie „kryzysu migracyjnego” w  wielu krajach europejskich została przyjęta 
następująca strategia polityczna – polityka separacji, oznaczająca budowanie 
murów, służących do  odgradzania się od  różnic, które wzbudzają lęk i  irytację 
(Bauman, 2016, s. 25). Przykładem takiego podejścia względem imigrantów jest 
polityka na Węgrzech, nakierowana na uszczelnianie granic, wznoszenie murów10, 
rozpowiadanie o zagrożeniach. Z. Bauman uważa, iż polityka separacji staje się 
już ogólnoeuropejski kanonem i prowadzi do wyraźnego podziału świata na dwie 
kategorie: czysty, zdrowy i widoczny oraz świat „ludzkich resztek” – ciemny, chory 
i niewidoczny. Ten drugi, mroczny świat staje się zjawiskiem ogólnoświatowym 
i  charakteryzuje losy wielu osób, żyjących w  namiotach, barakach obozów dla 
uchodźców, platformach na  morzu, korytarzach tranzytowych czy w  zagrodach 
na  środku pustyni, otoczonych murem, drutem kolczastym czy płotem pod na-
pięciem. Te  wyraźne tendencje segregacyjne i  separacyjne mogą doprowadzić 
do sytuacji, w której „obozy nie będą już służyły do utrzymywania potrzebujących 
pomocy uchodźców przy życiu, ale do lokowania i pilnowania wszelkich niepożą-
danych grup” (Agier, 2011, za: Bauman, 2016, s. 101). 

W dyskursie publicznym (zarówno w mediach, jak i w politycznych debatach) 
można zaobserwować zjawisko „sekurytyzacji”, oznaczające kontrolę i nadzór or-

10 Bauman podkreśla, iż skupienie się na konkretnym wrogu prowadzi do  intensyfikacji strachu, 
czego przykładem może być czterometrowy płot o długości 170 km postawiony na granicy Wę-
gier i Serbii (2016).
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ganów bezpieczeństwa w wyniku rozpowszechnionego poczucia egzystencjalne-
go braku bezpieczeństwa. Zdaniem Z. Baumana, jest ono zmyślną sztuczką, która 
polega na przesunięciu uwagi z problemów, z którymi rządy nie są w stanie sobie 
poradzić, na problemy, które politycy mogą ukazywać w mediach jako rozwiąza-
ne pomyślnie i efektywnie. „Rządów nie interesuje łagodzenie panującego wśród 
obywateli strachu, lecz podsycanie niepokoju wyrosłego z  niejasnej przyszłości 
i ciągłego, wszechogarniającego poczucia braku bezpieczeństwa” (Bauman, 2016, 
s. 38). Polityka „sekurytyzacji” pozwala stłamsić wyrzuty sumienia – prowadzi 
do „adiaforyzacji” problemu migracyjnego, czyli wyłączenie tej grupy oraz tego, 
co się z nimi dzieje, z moralnej oceny, a co za tym idzie z moralnej odpowiedzial-
ności („poza przestrzeń współczucia”; Bauman, 2016, s. 43). Stale poszerzają się 
obszary relacji międzyludzkich, wyłączone z  moralnej oceny (traktowane jako 
moralnie obojętne), podlegają jedynie ocenie pod kątem efektywności.

Znany socjolog upatruje przyczyn obecnego stanu rzeczy w  dwóch kluczo-
wych cechach społeczeństwa Zachodu. Pierwsza związana jest daleko idącą indy-
widualizacją, która prowadzi do zrzucania odpowiedzialności za rozwiązywanie 
problemów generowanych społecznie na jednostki, które nie są w stanie sprostać 
trudom całkowicie zindywidualizowanego życia (Bauman, 2016, s. 65, 69). Postę-
pująca erozja więzi międzyludzkich prowadzi do  niestabilności zintegrowanych 
wspólnot, a na barkach poszczególnych jej członków zrzucony zostaje obowiązek 
samoopieki oraz samookreślenia w  kontekście rynku. W  sytuacji niestabilności 
dobrobytu i zatrudnienia, chętnie szukamy/identyfikujemy naszych wrogów, bu-
dując przekonanie o ich winie wobec nas, a mechanizm wskazywania winnych 
działa niezawodnie w stosunku do migrantów/uchodźców. Druga właściwość spo-
łeczeństwa Zachodu – depresyjność, stała się podstawową chorobą „społeczeń-
stwa aktywności” (rozumianej nie jako nadmiar obowiązków, ile imperatyw bycia 
aktywnym w społeczeństwie ponowoczesnej pracy). Społeczeństwo takie specja-
lizuje się w  tworzeniu oraz eliminowaniu jednostek niedopasowanych (nieosią-
gających określonego standardu) i  depresyjnych (Han, 2014, za: Bauman, 2016, 
s. 66–67). Kieruje więc nami obawa, że okażemy się ułomni, bo niewydolni/nie-
skuteczni, a w konsekwencji dotknie nas z tego powodu ostracyzm, marginaliza-
cja i wykluczenie.

Wszyscy, którzy naznaczeni są  społecznie wytworzonym stygmatem (uzna-
ni za ubogich, niezdolnych do  trwałej konsumpcji, bezrobotnych, bezdomnych, 
emigrantów oraz zaliczani do mniejszości narodowej, etnicznej czy wyznaniowej), 
wobec których uzasadnia się postawy i zachowania dyskryminujące i marginali-
zujące, stanowią swoją odmiennością źródło naszego lęku i  pobudzają tęsknotę 
za utraconym poczuciem bezpieczeństwa. Jednak należy pamiętać, iż  „pokusa 
odgradzania się od innych jest w zasadzie pragnieniem odgradzania się od całej 
rzeczywistości, w której lęk stanowi najtrwalszy z fundamentów stawianych mu-
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rów, wyznaczonych podziałów i dokonywanych wykluczeń, czyniąc powoli cały 
otaczający nas świat obcym” (Wrochna, 2016, s. 57).

Powyższa analiza skłania do  refleksji nad współczesną sytuacją Innego. Kto 
to jest Inny? Jakie emocje i postawy w nas wywołuje? Czy w dobie głoszonych ha-
seł o integracji, tolerancji oraz równości, Inny przestał być obcy i wrogi, a stał się 
bliski i akceptowany? Współczesne przemiany społeczne, polityczne i gospodarcze 
prowadzą do sytuacji, w której poszerzają się grupy czynników, prowadzące do sy-
tuacji uznania kogoś za Innego. W kontekście globalnych przemian wyłaniają się 
coraz to nowe grupy zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Dla-
tego też w procesie inkluzji społeczno-kulturowej uwidocznia się coraz więcej pro-
blemów, na które należy szukać rozwiązań zarówno w skali mikro, jak i makro. Po-
niższa tabela jest próbą scharakteryzowania współczesnego Innego (postrzeganego 
w  kategorii obcości bądź odrębności) oraz przyporządkowania mu określonych 
problemów, których może doświadczyć w wyniku określonej sytuacji społecznej. 

Tabela nr 1. Podmioty inkluzji społeczno-kulturowej oraz obszary problemowe, które 
dotyczyć mogą poszczególnych grup.

Podmioty inkluzji Obszary problemowe

Wykluczony konsumpcyjnie ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, niezdolność 
do trwałej konsumpcji (aspekt obiektywny 
i subiektywny)

Należący do mniejszości 
narodowej, etnicznej 
i wyznaniowej

wielojęzyczność/różnojęzyczność
tożsamość interkulturowa
własny język, kultura, tradycja
samowyobcowanie

Migranci wielojęzyczność/różnojęzyczność
tożsamość interkulturowa
własny język, kultura, tradycja
samowyobcowanie 
polityzacja przyjmowania

Należący do mniejszości 
seksualnej

tożsamość seksualna
kontekst stereotypowy, kulturowy i normatywny

Chory (w szczególności 
na chorobę zakaźną)

izolacja fizyczna

Chory na depresję (Ja jako Inny) samostygmatyzacja, samowykluczenie

Osoba z niepełnosprawnością kultura Niepełnosprawnych; gettoizacja placówek 
specjalnych 



54 KU INKLUZJI SPOŁECZNO-KULTUROWEJ W SZKOLE

Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem wielowymiarowym, związanym z ogra-
niczonymi możliwościami uczestniczenia w życiu politycznym, gospodarczym czy 
kulturowym danej społeczności (Broda-Wysocki, 2012). Powiązane jest z takimi 
aspektami życia społecznego, jak: ograniczony dostęp (lub jego brak) do zasobów, 
dóbr i instytucji, a w konsekwencji deprywacja potrzeb (Nesterowicz, 2013, s. 26). 
Natomiast zjawisko wykluczenia konsumpcyjnego związane jest z niemożnością 
utrzymania przez daną osobę czy grupę poziomu konsumpcji charakterystycz-
nego dla danej klasy społecznej. Dzieje się tak w sytuacji utraty pozycji zawodo-
wej czy utraty pracy (na przykład z powodu likwidacji firmy/przedsiębiorstwa). 
Wykluczenia konsumpcyjnego, związanego ze zmianą w poziomie dochodów, nie 
można jednak utożsamiać ze zjawiskiem ubóstwa (Matel, 2016, s. 75–76).

Współczesne normy nakazują pomagać osobom, będącym w trudnej sytuacji, 
dlatego też negatywne reakcje wobec nich są społecznie nieaprobowane. Normy 
społeczne pozostają zatem w konflikcie z odczuwaną niechęcią do  inności. Nie-
przyjemna sytuacja konfliktowa może spowodować unikanie kontaktów z takimi 
osobami. Kolejną przyczyną marginalizacji różnych grup są  uprzedzenia spo-
łeczne oraz stereotypy, które powstają między innymi z braku adekwatnej wiedzy 
na ich temat. Stereotypy rodzą się w pustce poznawczej i zawierają wyraziste oraz 
charakterystyczne cechy danej osoby lub grupy. Wzorce kulturowe tworzą etykie-
ty, które wpływają na osoby zaetykietowane. Dlatego osoby określane jako inne 
zaczynają utożsamiać się z narzuconą etykietą społeczną i same zaczynają czuć się 
inne. Nałożona etykieta Innego staje się znakiem identyfikacyjnym (wyuczonym 
wzorcem kulturowym), określającym miejsce w hierarchii społecznej. Omawiane 
piętno inności dotyka nie tylko danej osoby, ale wszystkich członków jej rodziny 
(zob. Goffman, 2005; Zakrzewska-Manterys, 2010). 

Współcześnie zaobserwować można poniekąd nową wagę przypisywaną 
paradygmatowi humanistycznemu zarówno w  teorii, jak i  praktyce edukacji 
(Krause 2010, s. 117–118; Wlazło, 2014, s. 122). Mianowicie, społeczeństwo uj-
mowane jest jako nowoczesny konstrukt heterogeniczny, a Inny postrzegany jest 
w kategorii różnorodności (podkreślana jest wartość różnicy oraz prawo do bycia 
Innym). Coraz więcej działań różnych organizacji rządowych i  pozarządowych 
(takich jak fundacje i  stowarzyszenia) nastawionych jest na  włączanie różnych 
grupy marginalizowanych i  zagrożonych wykluczeniem społeczno-kulturowej. 
Przykładem szerokiego pojmowania Innego oraz podejmowania działań antydys-
kryminujących (zarówno w skali mikro, jak i makro) można dostrzec chociażby 
w projektach realizowanych przez Fundację Inicjatyw Społecznych Mili Ludzie. 
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Przykład dobrych praktyk
Fundacja Inicjatyw Społecznych MILI LUDZIE 
Celem działalności Fundacji jest przede wszystkim:
• Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksual-

ną, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznanie, status ekonomiczny oraz 
wiek.

• Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
• Propagowanie i wspieranie działań prowadzących do kształtowania postawy tole-

rancji i dialogu międzykulturowego
• Animacja kultury wewnątrz społeczności lokalnych.
• Działania na rzecz zwiększania dostępności do kultury i edukacji.
• Tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej.
• Działalność w obszarze pomocy społecznej.
• Doradztwo i wsparcie osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.
• Ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

W ramach dotychczasowych działań zrealizowano następujące projekty: 
I. „Kinoteatr dostępny”, którego celem jest zwiększenie dostępu osób z  niepełno-

sprawnościami do dóbr kultury. Obecnie, poza zaproszeniami do kin, gdzie poka-
zywane są filmy z audiodeskrypcją i tłumaczeniem/napisami dla osób z niepełno-
sprawnościami, prezentowane są  także spektakle teatralne, dostępne dla widzów 
z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu (współpraca z Fundacją Kultury Bez Barier 
z  Warszawy, organizacją pozarządową prowadzącą wiele projektów włączających 
osoby z niepełnosprawnościami w życie kulturalne).

II. „Sport dostępny!”, skierowany do miejskich instytucji i klubów sportowych w Po-
znaniu, mający na celu włączenie osób z różnymi dysfunkcjami także w szeroko 
rozumiane życie sportowe. W ramach tego projektu Moduł antydyskryminacyjny 
ma na celu zapoznanie osób zaangażowanych w pracę w miejskich instytucjach/
klubach sportowych z ideą ich dostępności dla wszystkich. Moduł przeprowadzo-
ny metodą Design Thinking – jest to metoda projektowania, bazująca na empatii, 
w której rozwiązania są tworzone w oparciu o dogłębną diagnozę potrzeb. (Projekt 
jest współfinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania). 

III. „Solidarni z  migrantami! Uchodźcy mile widziani!”. W  ramach tych działań od-
była się pikieta solidarnościowa z migrantami „UCHODŹCY MILE WIDZIANI!” 
(18.07.2017 r.).

źródło: www.mililudzie.org

www.mililudzie.org
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Mechanizmy warunkujące stawanie się Innym  
w środowisku szkolnym 

W kontekście powyższych rozważań można dostrzec analogię stosunków społecz-
nych do relacji panujących w klasie szkolnej. Trudna sytuacja Innego może doty-
czyć każdego ucznia, który jakąś cechą wyróżnia się na tle grupy. Powodem do na-
łożenia piętna inności może być inny wygląd (na przykład odstające uszy, rude 
włosy, otyłość), inny sposób wysławiania się (na przykład jąkanie) czy inny sposób 
zachowania (na przykład tiki nerwowe). Nie tylko dzieci zwracają baczną uwagę 
na wyróżniające cechy innych, również nauczyciele kategoryzują uczniów na pod-
stawie wyrazistości ich cech11. Spostrzegając takie cechy dziecka, jak jego właści-
wości fizyczne, sposób komunikowania się, umiejętności społeczne czy ubiór, na-
uczyciel buduje opinię na jego temat i na jej podstawie określa oczekiwania wobec 
danego ucznia. Tak uformowane oczekiwania mogą doprowadzić do efektu samo-
spełniającej się przepowiedni (uczeń zaczyna zachowywać się tak, jak oczekuje 
tego nauczyciel). Rezultatem ukształtowanego wrażenia może być również efekt 
skamieniałych oczekiwań, gdy nauczyciel „odczytawszy prawdziwe możliwości 
ucznia, postępuje wobec niego zgodnie z trafną diagnozą, ale nie zmienia swoich 
oczekiwań, nawet jeśli uczeń z czasem poprawi się lub pogorszy” (Arends, 1994, 
s. 172). 

W szczególnej sytuacji są dzieci romskie, które powinny być traktowane jako 
dwujęzyczne i dwukulturowe12. Ta grupa dzieci ma często problem ze zrozumie-
niem języka dominującego w  danym kraju, co  w  efekcie prowadzi do  sytuacji, 
w której wiele z nich kończy swoją edukację na szkole podstawowej (nierzadko jest 
to szkoła specjalna). Z powodu problemów komunikacyjnych, sytuacja edukacyjna 
uczniów romskich wygląda podobnie w całej Europie Środkowej, obejmuje takie 
negatywne zjawiska, jak: wysoka absencja szkolna, przerywanie nauki, powtarzanie 
klasy, częste kierowanie na nauczanie indywidualne. Alternatywą dla segregacyj-
nych rozwiązań (takich jak klasy romskie), stały się integracyjne zespoły klasowe. 
W Polsce od 2001 roku istnieje funkcja asystenta romskiego i nauczyciela wspoma-
gającego, który jest wykwalifikowany do pracy w grupach zróżnicowanych wielo-
kulturowo. Korzystając z doświadczeń czeskich i słowackich, na asystenta romskie-
go wybiera się często przedstawiciela lokalnej społeczności romskiej, osoby cieszą-

11 Badania R. Rista z  1970 roku dowiodły, iż  nauczyciele uzależniają poziom wymagań i  sposób 
nauczania od społecznych i klasowych cech dziecka (Arends, 1994, s. 160).

12 Obecność Romów w Polsce sięga XV wieku, obecnie mają status mniejszości etnicznej i są częścią 
wielokulturowego społeczeństwa. Jednym z podstawowych kryteriów uznania danej społeczności 
za mniejszość etniczną jest odróżnianie się od pozostałych obywateli językiem, kulturą oraz tra-
dycją. Społeczność taka dąży do zachowania swojej językowej i kulturowej odrębności. Szczegó-
łowy opis charakterystycznych cech mniejszości etnicznej zawiera Ustawa z 6.01.2005 r., o mniej-
szościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U., 2005, nr 17, poz.141, zob. 
też: Rut Rutowicz, 2016). 



57CZĘŚĆ I: KONTEKSTY – PODSTAWY 

ce się ich zaufaniem (Kwadrans, 2014, s. 335–339). Pomocne w codziennej pracy 
pedagogicznej z  tą  grupą uczniów może okazać się poradnik „Romowie. Dzieci 
świata – niecodzienny poradnik dla nauczycieli”. Jednym z celów tej publikacji jest 
dostarczenie wiedzy na temat społeczności romskiej, jej kultury oraz zaprezento-
wanie barier, których doświadczają uczniowie romscy w polskich szkołach.

System szkolny stanowi odzwierciedlenie struktur społecznych, w  których 
nierówność społeczna i ekonomiczna tworzy bariery klasowe. Szeroko porusza-
na i omawiana w tym rozdziale problematyka inności stała się kluczem do zrozu-
mienia zjawiska odmienności ucznia o specjalnych potrzebach rozwojowych oraz 
edukacyjnych w środowisku szkolnym. W klasie szkolnej są to uczniowie mający 
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, (SPR oraz SPE; Zaremba, 2014):

Tabela nr 2. Podmioty inkluzji w edukacji.

Podmioty inkluzji Obszary problemowe
uczeń z niepełnosprawnością kształcenie specjalne w placówkach 

ogólnodostępnych
rewalidacja/rehabilitacja
zakres pomocy specjalnej
psychobiznes/pseudoterapie

uczeń niedostosowany 
społecznie/zagrożony 

uzależnienia
przestępczość 

uczeń szczególnie uzdolniony spektrum koncepcji uzdolnień
pułapki wykluczania
ukryta ekskluzja genderowa w edukacji

uczeń ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się

diagnoza etykietująca
niepowodzenia szkolne

uczeń ze specjalnymi potrzebami 
komunikacyjnymi

komunikacja alternatywna i wspomagająca
 

uczeń z chorobą przewlekłą nauczanie domowe/szpitalne
medycyna alternatywna

uczeń będący w sytuacji 
kryzysowej/traumatycznej

kataklizmy (np. powodzie)
rozwód rodziców
śmierć osoby znaczącej

uczeń będący w trudnej sytuacji 
bytowej

zaniedbania środowiskowe
wykluczenie konsumpcyjne

uczeń z trudnościami 
adaptacyjnymi związanymi 
z różnicami kulturowymi

wcześniejsze kształcenie za granicą
kultura Głuchych
mniejszości etniczne (np. społeczność romska) 
tożsamość zbiorowa/kulturowa

uczeń emigrant/uchodźca imigracja i naturalizacja
ludność autochtoniczna (rdzenna)
apatryda (osoba pozbawiona ojczyzny)
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Zakończenie

Proces postrzegania innych ludzi opiera się na  dostrzeganiu podobieństw i  od-
mienności w stosunku do siebie. Może być brane pod uwagę zarówno podobień-
stwo zachowań, postaw, przekonań, zainteresowań czy roli społecznej. Z wielu ba-
dań wynika, iż postrzeganie podobieństw motywuje do działań kooperacyjnych, 
natomiast brak podobieństwa pobudza do  działań rywalizujących. Oceniane 
są takie właściwości drugiej osoby, jak jej wygląd, cechy psychiczne, system war-
tości czy stan posiadania. Zdaniem R. Kapuścińskiego, od zarania dziejów ludzie 
na pierwszym miejscu identyfikowali się na podstawie koloru skóry, w następnej 
kolejności ze względu na przynależność narodową czy religijną. Dla białego tym 
Innym będzie człowiek niebiały, czyli około 80% populacji na świecie. Autor zwra-
ca również uwagę na ważną kwestię, iż w takim samym stopniu ja jestem Inny dla 
niego, jak on dla mnie (Kapuściński, 2006, s. 43).

Wzajemne poznanie oraz zdobycie adekwatnej wiedzy na  temat Innego leży 
u podstaw zmiany społecznej. Zwracanie uwagi na wartości i normy, które łączą 
różne grupy oraz dostrzeganie podobieństw między nami (zamiast eksponowa-
nia różnic), zwiększa prawdopodobieństwo wzajemnego zrozumienia. Kluczową 
sprawą w procesie inkluzji społecznej odgrywa umiejętność (i chęć) przyjmowa-
nia perspektywy drugiej osoby (Best, Kosakowska-Berezecka, 2017). Jeden z uzna-
nych filozofów minionego stulecia, Hans-Georg Gadamer, określił proces zrozu-
mienia Innego jako fuzję horyzontów, „ustanowienie wspólnych ram lub wspólne-
go horyzontu”13, podkreślając, iż niekończący się proces rozumienia nie może być 
ograniczony tylko do metody/techniki. „Ludzkość znalazła się w kryzysie – a wyj-
ście z niego prowadzi przez międzyludzką solidarność” (Bauman, 2016, s. 26). 
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ROZDZIAŁ IV 

Tomasz Kozłowski

Inny w kulturze.  
Stereotypy, wartości i etnocentryzm,  

czyli jak konstruujemy pojęcie inności?

Wprowadzenie

W poniższym rozdziale zastanowimy się nad pojęciem inności w kontekście kul-
tury. Pod pojęciem „inny” kryć się może wiele kategorii. Ludzie mogą być inni 
pod względem religii, narodowości, języka, przynależności etnicznej, mogą różnić 
się z uwagi na poglądy polityczne, miejsce zamieszkania, a nawet klub sportowy, 
którego są kibicami. O  tym, kogo uważamy za innego (lub obcego) w znacznej, 
a nawet w przeważającej mierze, zależy od kultury, w której żyjemy i funkcjonu-
jemy. To ona określa, kto jest „nasz”, a kto „obcy”. I choć w dzisiejszych czasach 
wiele mówi się i wiele robi, by niwelować podziały, przekraczać granice i neutra-
lizować wszelakie międzygrupowe napięcia, w dalszym ciągu mamy dużą skłon-
ność do tego, by postrzegać ludzi w kategoriach określonych podziałów, a nie po-
dobieństw. W poniższym rozdziale zobaczymy, dlaczego tak się dzieje, jak nasz 
umysł kreuje takie linie podziału, jak kultura podziały te może interpretować i ja-
kie wiążą się z tym pespektywy na przyszłość.

Pojęcie i istota kultury

Czym jest kultura? Na  to pytanie badacze, filozofowie i myśliciele usiłowali od-
powiedzieć od dawna. W teorii antropologii problem definicji kultury, nie jednej, 
a wielu definicji sklasyfikowanych w jednym z klasycznych artykułów blisko wiek 
temu, jest problemem centralnym. Autorzy wskazywali, że udało im się wyodręb-
nić ponad sto znaczeń słowa kultura. Pogrupowali te definicje w większe kategorie. 
Celem tegoż rozdziału nie jest jednak zapoznanie się z nimi wszystkimi, ponieważ 
zagadnienie kultury jest niezwykle bogate i trudne do jednoznacznego określenia. 
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Zawsze znaleźć się może element, który wcześniej nie został uwzględniony. Mimo 
wszystko, postaramy się wskazać na  takie elementy kultury, które pojawiają się 
w każdym analizowanym przypadku. 

KULTURA to repertuar zachowań, które nie są zakodowane genetycznie, a które jed-
nocześnie są  wytworem funkcjonowania jednostek w  grupie, przekazywanym mię-
dzypokoleniowo na drodze naśladownictwa i aktywnej nauki. To definicja szczegóło-
wa, a  jednocześnie bardzo ogólna, jako że  wytwory funkcjonowania w  grupie mogą 
być bardzo różnorodne. Przykładowo, mogą one mieć charakter MATERIALNY 
i NIEMATERIALNY. 

WYTWORY MATERIALNE to  – w  skrócie – wszystko to, co  po  upływie kilkuset 
lat wykopią archeologowie, co  pozostanie w  archiwach lub co  uzyska rangę zabytku. 
Po naszych przodkach są to np. książki, architektura, ubiory, dzieła sztuki, przedmioty 
użytkowe, grobowce i sarkofagi, broń, naczynia, czy meble. Po naszej cywilizacji mogą 
to być również plastikowe butelki, szczątki komputerów, nośniki pamięci, czy betonowe 
fundamenty budynków. 
Ale kultura to, oczywiście, nie tylko przedmioty materialne wyprodukowane przez czło-
wieka. To również cała sfera mentalna, podzielana przez nasze umysły, wyrażająca się 
w sądach i zachowaniach. 

KULTURA NIEMATERIALNA to normy i wartości, którymi kierujemy się w życiu. 
To zasady, które kierują naszym myśleniem, zachowaniem, rozumieniem sytuacji spo-
łecznych. Kultura to nauka, etyka, religia, sztuka. Kultura to wreszcie język, którym się 
posługujemy (Burszta, 1998). 

Każdy z tych elementów – zarówno w aspekcie materialnym, jak i niematerial-
nym, jest wytworem „zastanym”. Rodząc się, wchodzimy automatycznie w świat, 
który jakby na  nas „czekał”. Ludzie, co  prawda, kreują kolejne elementy kultu-
ry – można przecież zawsze wymyślić coś zupełnie nowego – dzieje się to  jed-
nak w konkretnym, funkcjonującym już od dawna kontekście. Kultura była dużo 
wcześniej, reprezentowała inne stadium, jednak towarzyszyła nam, Homo sapiens, 
praktycznie od zawsze, jest bowiem wpisana w sposób funkcjonowania naszego 
gatunku, jesteśmy zwierzęciem niejako zaprogramowanym do wytworzenia kul-
tury (Wilson, 2012). Jest ona elementem naszej filogenezy (procesu kształtowania 
się całego gatunku na gruncie biologicznym), ale także ontogenezy (rozwoju jed-
nostki w ciągu jej życia).

Antropologowie używają pojęcia enkulturacji dla podkreślenia wagi znaczenia 
faktu wchodzenia jednostki w kulturę. 
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ENKULTURACJA jest jednym z  centralnych elementów socjalizacji, czyli ogólnego 
procesu stawania się członkiem społeczeństwa. Socjalizacja obejmuje swoim zasięgiem 
te elementy rozwoju, które są zaplanowane (np. edukacja i wychowanie), jak również 
te  spontaniczne, codzienne, niekontrolowane. sprowadzające się do  ogółu interakcji 
jednostki z  jej społecznym otoczeniem (Szacka, 2001; Sztompka, 2005). Enkulturacja 
z kolei obejmuje ten aspekt socjalizacji, w którym jednostka uczy się funkcjonowania 
w konkretnej kulturze, staje się jej aktywnym członkiem, zaczyna myśleć jej kategoria-
mi, zachowywać się zgodnie z przyjętym wzorcem, mówić w określonym języku, wy-
znawać te same wartości. 

Równocześnie do tych procesów przebiega INTERNALIZACJA, czyli uwewnętrznia-
nie: normy i wartości będące elementem otoczenia stają się częścią nas samych, wie-
rzymy w nie, wyznajemy je, są dla nas czymś oczywistym i niepodważalnym. Dzięki 
tym procesom stajemy się prawdziwymi członkami danej kultury, członkowie innych 
kultur z kolei „wrastają” w inne tradycje. Przechodzą analogiczne procesy, ale w obrębie 
odrębnych systemów kulturowych. Ich kultura staje się dla nich równie naturalna i tak 
samo „zastana”, co nasza.

Kultura a natura

Człowiek jest twórcą kultury, ale czy jest twórcą jedynym? Na ogół zwykło się mó-
wić, że my, ludzie, jesteśmy pod tym względem zupełnie wyjątkowymi istotami. 
A jednak i wśród zwierząt można znaleźć przykłady bardzo interesujących zacho-
wań, które trudno jest wytłumaczyć samym tylko dziedzictwem genetycznym. 
Przykładowo, nauka świetnie opisała przykłady makaków, które komunikują się 
systemem podobnym do  języka: potrafią ostrzegać się o rodzaju nadciągającego 
niebezpieczeństwa, w zależności od tego, czy zbliża się wąż, duży kot lub drapieżny 
ptak (Diamond, 1998). Sygnały wysyłane przez małpy nie są im wrodzone. Małpy 
muszą się ich uczyć od  siebie nawzajem. Podobnie jak uczą się odpowiedniego 
rozpoznawania tych okrzyków i określonej reakcji na nie. Ale dziedziczenie po-
dobne do kulturowego ma miejsce nie tylko wśród ssaków. Ptaki do dziś stanowią 
prawdziwą zagadkę dla językoznawców. Śpiew wielu gatunków przypomina bo-
wiem głoski, sylaby i zdania – i to również jest „umiejętność”, której ptak uczy się 
od innych osobników, a nie wykluwa się z nią z jaja (Aitchison, 2002). 

Kluczem do zrozumienia wielu zachowań zwierząt, które nie są dziedziczo-
ne jest, w tym wypadku, złożony proces warunkowania, uczenia się metodą prób 
i błędów motywowany określoną nagrodą, który – w przeciwieństwie do kultu-
ry, która charakteryzuje się celowym działaniem – posiada wiele cech przypad-
kowych. Jest to, w gruncie rzeczy, grupowy – choć nadal imponujący – przykład 
autotresury. Tresowane zwierzęta potrafią bardzo wiele, nie jest to jednak jeszcze 
przykład funkcjonowania – ani tym bardziej rozumienia – kulturowego. Badacze 



64 KU INKLUZJI SPOŁECZNO-KULTUROWEJ W SZKOLE

używają tutaj pojęcia „protokultura” (Tomasello, 2002). Sytuacja zmienia się jed-
nak diametralnie, gdy w procesy te włącza się element aktywnego naśladownictwa 
(Blackmore, 2002).

NAŚLADOWNICTWO jest zdolnością, która wydaje się w świecie natury wyjątkowo 
rzadka i  prawdopodobnie jest zarezerwowana tylko dla niektórych gatunków. Łączy 
się ono z aktywną obserwacją, podpatrywaniem innego osobnika i próbą odtworzenia 
określonej czynności z uwzględnieniem towarzyszących jej intencji i celów. 

Tylko niektóre gatunki (człowiek, szympansy, możliwe też, że  słonie i  nie-
które gatunki waleni) potrafią uświadomić sobie stan umysłu innego osobnika. 
A to zdolność absolutnie niezbędna do tego, by skutecznie naśladować zachowania 
innych. Bez rozumienia intencji, nie sposób przecież odgadnąć sensu czynności. 
Jeśli głębiej się nad tym zastanowić, szybko okaże się, że absolutnie każdy aspekt 
kultury wymaga tej właśnie zdolności: naśladownictwa. Rozumienie kultury to ro-
zumienie sensu nadawanego przez innych określonym przedmiotom, zjawiskom, 
słowom, czy zachowaniom. Dopiero wówczas skuteczne naśladownictwo, a więc 
nauka kultury, staje się możliwe (Baron-Cohen, 1995). 

Pomimo swego bogactwa, kultura wykazuje pewne stałe wzory, które przez 
uczonych nazywane są powszechnikami. W każdej kulturze odnajdziemy struktu-
ry władzy, usankcjonowane formy relacji damsko-męskich, sposoby przyrządza-
nia posiłków, zabawy i gry, czy grzebanie zmarłych. Fakt, że te elementy pojawiają 
się w każdej kulturze może sugerować, że pewne aktywności są dla człowieka swo-
istą cechą gatunkową. Innymi słowy, bardzo trudno jest wyobrazić sobie kulturę, 
w której powyższe elementy nie są w  jakiś sposób usankcjonowane. Wiele cech 
kultury może być społecznie wykreowanych i względnych, jak na przykład potrze-
ba posiadania nowego smartfona. Są jednak i takie elementy, które pojawiają się 
bez względu na szerokość i długość geograficzną czy moment dziejowy.

Elementy kultury

We wcześniejszych częściach mówiliśmy m.in. o tym, że badacze z obszaru szero-
ko pojętych nauk społecznych, takich jak antropologia, socjologia, etnologia i in., 
już dawno usiłowali ujednolicić rozumienie pojęcia kultury. Wysiłki te okazywały 
się jednak pod wieloma względami bezowocne, jako że kultura zawsze okazywała 
się pojęciem na  tyle bogatym i  złożonym, że  każda z  prób dookreślenia jej bo-
gactwa pomijała któryś istotny aspekt. W  zależności od  orientacji teoretycznej, 
czy metodologicznej badacza, akcenty w takich definicjach rozkładały się bardzo 
różnie. Mimo to, możemy z dużą pewnością założyć, że nie ma i nigdy nie było 
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kultur, w obrębie których nie funkcjonowałyby takie elementy, jak wartości, nor-
my, obyczaje i rytuały. 

Ilekroć stykamy się z jakąś kulturą, możemy być pewni, że pojawią się wyżej 
wymienione komponenty. Są one częścią kultury niematerialnej, stanowią system 
określonych znaczeń i zachowań, które przekazywane są z pokolenia na pokole-
nie drogą naśladownictwa i nauki, mają też one dla kultury znaczenie absolutnie 
centralne. Można uznać, że to one właśnie stanowią istotną tkankę składającą się 
na kulturową tożsamość tak jednostki, jak i grupy, do której ona należy (Golka, 
2008; Kłoskowska, 2007). 

Jak w świecie nauki można zdefiniować wartość? 

WARTOŚCI to  pojęcia, które dla jednostki lub grupy mogą oznaczać cele, z  uwagi 
na które należy orientować poszczególne działania. Stanowią one fundament, w opar-
ciu o który społeczność wyznacza – zarówno sobie, jak i jednostkom – określone cele. 
Podejmowane decyzje jednostek lub grup powinny zatem umożliwiać dążenie do tak 
zdefiniowanych celów. 

Jeśli wartością jest wolność, pokój czy szacunek dla drugiej osoby czy grupy 
– zachowania powinny umożliwiać ich osiągnięcie, ewentualnie ich podtrzyma-
nie i zachowanie. Wartości w każdej z kultur uporządkowane są w stosowny sys-
tem czy też hierarchię. W związku z tym, możemy wyróżnić wartości o znaczeniu 
mniejszym czy tymczasowym (np. indywidualna przyjemność i dobra zabawa) lub 
większym, ogólnym (np. wspólne poczucie szczęścia). 

Hierarchia wartości na  ogół cechuje się znaczną stabilnością. Trudno było-
by wyobrazić sobie społeczeństwo, w  którym często dochodzi do  zasadniczych 
zmian w  strukturze wartości i  celów, które społeczeństwo zamierza realizować. 
Nie oznacza to jednak, że nie może ona ewoluować w czasie, albo że tempo tych 
przemian nie może nigdy przyśpieszyć. Przykładowo, współczesne społeczeństwo 
bywa nazywane konsumpcyjnym (Baudrillard, 2006). Nabywanie, używanie i eks-
ploatowanie dóbr i usług jest obecnie strategią powszechną, docenianą i promo-
waną. Tym, co w znacznym stopniu decyduje o miejscu człowieka w strukturze 
społecznej, jest właśnie poziom jego konsumpcji. W  związku z  tym, można by 
nawet odnieść wrażenie, że wcześniej wspomniane wartości (indywidualna zaba-
wa vs wspólne szczęście), w dzisiejszych czasach mogły ulec odwróceniu. Wiele 
zjawisk mogłoby bowiem świadczyć na korzyść tezy, że obecnie wyżej cenione jest 
dążenie do samorealizacji i satysfakcji, aniżeli dobrowolne służenie społecznemu 
dobru. W  tym miejscu dochodzimy do  kolejnego istotnego rozróżnienia: war-
tości deklarowanych oraz realizowanych. Wspólnota, która otwarcie przyznaje, 
że wyżej ceni dobro jednostki, niż grupy, skazuje się na zagładę. Innymi słowy, 
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rozważniej jest deklarować orientację na dobro wspólne. Nie zmienia to  jednak 
faktu, że sposób postępowania wielu jednostek sugeruje hołdowanie wartościom 
indywidualistycznym (Czapiński, 2004; Frank, 1999; Sennett, 2009a), tym samym 
rysuje się znaczny rozdźwięk pomiędzy tym, co społeczeństwo i jego członkowie 
deklaruje, a co faktycznie robi.

W  zależności od  społeczeństwa i  od  kultury, która w  jego ramach funkcjo-
nuje, możemy obserwować bardzo różne systemy wartości. Przykładowo, społe-
czeństwa zachodnie hołdują takim ogólnym wartościom, jak prawa człowieka czy 
suwerenność poszczególnych narodów, czego wyraz znaleźć możemy w statutach 
ponadnarodowych instytucji czy umów. Poszanowanie dla tychże idei i dążenie 
do ich utrzymania potwierdzane jest każdorazowo przy okazji podpisywania okre-
ślonych deklaracji, czy choćby z okazji członkostwa w międzynarodowych struk-
turach. Nie oznacza to jednak, że wewnątrz każdego z tych społeczeństw nie mamy 
do czynienia z bardziej zróżnicowaną sytuacją Istnieją wszak określone grupy za-
wodowe, wiekowe, orientacje polityczne, wspólnoty wyznaniowe, regionalne, sub-
kultury skupione wokół sztuki, muzyki, sportu, grupy realizujące określony styl 
życia, które mogą między sobą bardzo się różnić, a niekiedy wręcz stać w opozy-
cji, czy nawet wzajemnie zwalczać. Nie zmienia to  jednak podstawowej zasady: 
funkcjonowanie kultury bez odniesienia się do pewnych wartości jest niemożliwe. 
Wartości kreują bowiem cele indywidualne i grupowe, a bez takich działań wspól-
nota nie może istnieć, to dzięki nim instytucje społeczne mogą funkcjonować, za 
ich to sprawą możemy również orientować i koordynować nasze wybory. To war-
tości nadają sens funkcjonowaniu jednostek i całego społeczeństwa.

Przejdźmy do kolejnego pojęcia: normy społecznej. 

NORMY SPOŁECZNE to usankcjonowane społecznie sposoby zachowania się, które 
służą osiąganiu określonych celów, w tym również zdefiniowanych społecznie wartości 
(Szacka, 2001). Normy społeczne potrafią być ustrukturyzowane w podobny sposób jak 
wartości. Podobnie, jak w przypadku wartości, normy na ogół są bardzo silnie sprzę-
żone z daną grupą, co oznacza, że nie wszystkie normy – podobnie jak nie wszystkie 
wartości – są realizowane przez wszystkich, innymi słowy, mogą mieć one określony 
zakres oddziaływania. 

W każdej kulturze (ale i w mniejszych całościach, np. w każdej grupie spo-
łecznej) odnaleźć możemy zestaw norm dla niej charakterystyczny. Przykładem 
jest choćby witanie się czy używanie w  zależności od  kontekstu słów „proszę”, 
„dziękuję”, „przepraszam”. W zależności od grupy, w której funkcjonuje jednostka 
poszczególne normy mogą się różnić od  norm uznawanych w  innych grupach. 
Młodzi ludzie lub dorośli, którzy dobrze się znają, zwykli witać się w sposób mniej 
formalny, rzadko mówią do  siebie „dzień dobry”, zdecydowanie częściej mówią 
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„cześć”. Jest to  przykład normy funkcjonującej w  kontekście mniej formalnym. 
To bardzo prosty przykład, ale to właśnie z tego powodu – różnorodności norm 
i wielokrotności kontekstów – bierze się bardzo wiele nieporozumień pomiędzy 
członkami różnych grup. Wystarczy wszak wyjechać do  innego kraju, by zacząć 
zadawać sobie pytanie, jak wypada się witać (a przecież to dopiero początek funk-
cjonowania w innej kulturze).

Jedną z ważniejszych typologii w obszarze norm, jest podział na normy for-
malne oraz nieformalne (Giddens, 2001). Niektóre z norm są dokładnie spisane 
i potwierdzone. Przykładem takich norm jest choćby obowiązujący system praw-
ny. Ich przekroczenie czy złamanie skutkuje uruchomieniem odpowiedniego 
aparatu represji, systemu kar. Istnieją jednak również normy nieformalne, które 
charakteryzują się tym, że pozostają niespisane, mają bowiem charakter bardziej 
spontaniczny, swobodny, powstają w wyniku powtarzania określonych czynności. 
Innym przykładem są  normy etyczne, których charakter może być usytuowany 
na styku norm formalnych i nieformalnych. Za przykład posłużyć może Dekalog, 
który stanowi jeden z  fundamentów życia chrześcijanina, trudno jednak uznać 
Dekalog za oficjalnie obowiązujący system norm w państwie świeckim. 

Normy mają to do siebie, że potrafią powstawać bardzo spontanicznie. Ludzie 
funkcjonujący w grupie, spotykając się z nową sytuacją, mają skłonność, by two-
rzyć spontanicznie zupełnie nowe regulacje. Uczeni mówią wówczas o krystaliza-
cji norm (Zimbardo, 2002). Proces ten ma miejsce wówczas, gdy określony sposób 
działania uzyskuje społeczną sankcję – staje się obowiązujący, pożądany. 

Kolejnym elementem typowym dla każdej kultury są  rytuały (Eliade, 2008; 
Turner, 2010). 

RYTUAŁY to  określone, wyodrębnione sposoby postępowania, które charakteryzują 
się powtarzalnością i bardzo ściśle ustaloną formą. Pod tym względem są one zbliżone 
do norm społecznych, mają jednak nieco inne cele. Ich zadania są wielorakie, ogólnie 
jednak można powiedzieć, że pomagają nam one rozumieć otaczający nas świat (za-
równo ten fizyczny, jak i świat ludzi), przemiany, jakie w nim zachodzą, procesy, które 
mają miejsce. Pomagają one również potwierdzić kształt społecznej struktury (Burszta, 
1998). 

Można zatem uznać, że  rytuały pomagają uporządkować i  zrozumieć życie, 
zarówno nasze, jak i innych ludzi. Pomagają nam również poczuć się bezpiecznie, 
gdyż jako żywe istoty jesteśmy zaprogramowani przez naturę do tego, by powtarzać 
czynności, które przyniosły pożądane skutki. Jeśli w ich wyniku pewne potrzeby 
zostały zaspokojone, jest to wyraźny sygnał, że należy je powtarzać. W przypad-
ku grupy społecznej, taką potrzebą jest potrzeba spójności i bezpieczeństwa. Jeśli 
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pewne rzeczy pozostają niezmienne, jeśli powtarzane są cykliczne – dla członków 
grupy jest to jasny i czytelny sygnał, że wszystko jak dotąd przebiega prawidłowo. 

Przykładem rytuałów, które obecne są w każdej kulturze, są choćby rytuały 
przejścia (Eliade, 2008; Turner, 2010). Życie jednostki czy życie grupy, ale i całego 
społeczeństwa, podzielone jest na poszczególne okresy. Przejście z jednego do dru-
giego etapu na ogół dokonuje się właśnie z pomocą stosownego rytuału. Chrzciny, 
ślub, pogrzeb – każda z tych ceremonii symbolizuje przejście z  jednej pełnionej 
roli do  innej. Rytuały włączają do wspólnoty (np. chrzest, pasowanie na ucznia, 
immatrykulacja) lub z niej wyłączają (np. absolutorium czy pogrzeb), podkreślają 
awans społeczny (np. koronacja, odznaczenia, laudacja) lub towarzyszą zmianie 
miejsca w strukturze społecznej i przyjęciu nowej roli (np. ślub). Paradoksalnie, 
znaczenie i potrzebę rytuału najłatwiej dostrzec wtedy, kiedy nie pojawiają się, gdy 
powinny. Wówczas zaobserwować możemy stan nieprzyjemnego napięcia: czy aby 
na pewno wszystko przebiega zgodnie z planem? Za przykład mogą służyć pary 
żyjące całe życie w konkubinacie (a więc bez rytuału ślubu): dla grupy społecznej, 
w której funkcjonują, taka sytuacja może pozostawać przez długi czas niejasna dla 
otoczenia. Ale są i bardziej skomplikowane przypadki. Przykładowo, wieki temu 
Kościół katolicki dużo czasu poświęcał kwestii statusu dzieci, które zmarły nie-
ochrzczone: czy mogą one dostąpić zbawienia? W  ich przypadku rytuał włącze-
nia do chrześcijańskiej wspólnoty nie miał wszak jeszcze miejsca. Podobnie jest 
w przypadku ciał, które nie doczekały się pogrzebu – celowe pozostawienie w ten 
sposób zwłok było oznaką braku szacunku, który skazywał na „wieczną tułaczkę 
duszy”. Dopiero stosowny pogrzeb mógł chronić przed stanem nieskończonego 
zawieszenia między światami żywych i umarłych.

Subkultury

Przejdźmy teraz do zagadnień, które z punktu widzenia tematu inności i obcości 
mają znaczenie strategiczne. O tym, że ludzkie kultury potrafią być bardzo zróżni-
cowane, chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Warto jednak pamiętać, że kultura 
dominująca na danym obszarze potrafi sama w sobie być tak bogata i zróżnicowa-
na, że tworzy w swoim obrębie różnorakie „odłamy”, które nazywamy subkultura-
mi lub podkulturami. 

SUBKULTURY to kultury funkcjonujące w obrębie większej, dominującej, a ich specy-
fika polega na tym, że nie kwestionują one podstawowych założeń czy dogmatów kul-
tury dominującej, w swoich praktykach stawiają jednak wyraźny akcent w wybranych 
obszarach (Golka, 2008). 
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Wyobraźmy sobie np. subkultury młodzieżowe. Można być fanem rocka, me-
talu, techno czy disco. Każda grupa fanów reprezentuje nieco inne wartości: inny 
styl ubierania się, inne normy i zwyczaje, inny sposób spędzania wolnego czasu, 
czasem nawet inny słownik. W dalszym ciągu jednak są to subkultury, funkcjo-
nujące w ramach wspólnej nam kultury masowej, w której dominują takie warto-
ści, jak możliwość zrzeszania się z innymi, kultywowania indywidualnego gustu, 
dobrego samopoczucia w  grupie innych ludzi, poczucia wolności. I  choć ruchy 
te potrafią być bardzo zróżnicowane, mają pewne wspólne dla wszystkich elemen-
ty – jak choćby język ojczysty, ogólne normy współżycia społecznego itd.

Na  tej właśnie podstawie możemy powiedzieć, że  sposoby funkcjonowania 
zróżnicowanych grup (zawodowych, religijnych, wiekowych, ale także osób nie-
pełnosprawnych) stanowią prawdziwe subkultury, pod względem formalnym 
nieróżniące się od  innych tego rodzaju zbiorowości (fanów określonej muzyki, 
hobbystów, czy wyznań). Wśród osób niepełnosprawnych występują również sto-
sowne normy, wartości czy rytuały. Możemy wśród nich zaobserwować określone 
słownictwo, a cechy niektórych sytuacji mogą być dla osób pełnosprawnych pod 
różnymi względami całkowicie niezrozumiałe. 

Za bardzo ciekawy przykład subkultury uchodzić może kultura Głuchych 
(Rich Harris, 2000). Język migowy, który jest dla nich naturalnym systemem poro-
zumiewania się, jest równie bogaty jak język mówiony, potrafi wyrażać całe bogac-
two emocji, myśli i doznań. I jak każdy inny język, jest on również wyzwaniem dla 
tłumacza. Nie wszystkie subtelności udaje się zawsze przetłumaczyć. Wyrażenia 
idiomatyczne – nazywane też nieprzetłumaczalnymi – mają to do siebie, że  ich 
sens jest w pełni do uchwycenia tylko dla tych, którzy posługują się danym języ-
kiem wystarczająco biegle. Głusi posiadają swój słownik wyrażeń nieprzetłuma-
czalnych, co oznacza, że nie w każdym aspekcie jesteśmy w stanie w pełni się po-
rozumieć. Możliwe jest to tylko na gruncie konkretnej kultury, wymaga określonej 
praktyki, stosownego „zanurzenia się” w społeczny kontekst określonych termi-
nów i zachowań. Głusi mają swój język, ale mają też swoje zwyczaje, swoje powie-
dzonka, swój humor, swoje tradycje. Pod tym względem stanowią zupełnie osob-
ną, samodzielną kategorię, funkcjonującą w ramach szerszej kultury dominującej. 

Przykłady te mają na celu zobrazowanie bardziej ogólnej tendencji. Bogactwo 
kultury, przejawiające się w normach, wartościach, rytuałach, zachowaniach, w ję-
zyku, sprzyja jednocześnie generowaniu dodatkowych podziałów i granic. Dobrze 
jest, jeśli sprzyja to umacnianiu się poczucia tożsamości i odrębności, jeśli pomaga 
jednostkom i grupom rozumieć siebie i doceniać własne dziedzictwo oraz różno-
rodność w perspektywie historycznej i kulturowej. Jest jednak bardzo niepokojące, 
jeśli poprzez te podziały umacnia się obraz innego człowieka, członka innej gru-
py czy subkultury, jako kogoś obcego, stanowiącego swoiste zagrożenie, problem, 
który należy w jakiś sposób rozwiązać.
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Wynalezienie Innego

Powyższe rozważania miały za zadanie nie tyle przedstawienie w zarysie złożo-
ności samej kultury, ile ukazanie, że złożoność ta w dużym stopniu przenika i po-
rządkuje nasze życie, kształtuje postawy, myśli, osobowość, to, kim jesteśmy i jak 
postrzegamy świat. Z  drugiej strony, musimy pamiętać, że  ludzka kultura, nie-
zmiennie od tysięcy lat, kwitnie na szczególnej podściółce – musimy bowiem pa-
miętać, że w dalszym ciągu, choć minęło już tyle czasu, wciąż należymy do Homo 
sapiens, gatunku, który w niezmienionej biologicznie formie trwa od dziesiątek 
tysięcy lat. W dalszym ciągu nasza łowiecko-zbieracka natura daje o sobie znać 
(Buss, 2001; Wilson 1998; Tooby, Cosmides, 1992). 

Dawno temu żyliśmy w stosunkowo niewielkich grupach, których liczebność 
dochodziła do 150 osobników. To o wiele mniej niż dzisiaj. Wówczas też ogrom-
ną rolę odgrywały zachowania, gwarantujące spójność grupy i silną identyfikację 
ze  swoim plemieniem. Byliśmy (i  jesteśmy nadal) stworzeniami terytorialnymi, 
które potrafiły zaciekle wojować o zasoby. Od dawna jesteśmy zaprogramowani 
do tego, by szybko identyfikować kogoś spoza naszej grupy, jako że wcześniej takie 
spotkanie oznaczać mogło duże zagrożenie. Przegrana walka o zasoby mogła kosz-
tować życie. Z tego też powodu, jesteśmy prawdziwymi „maszynami” do identy-
fikowania wszelkiej inności, która „nie pasuje” do naszej grupy (Wilson, 2001). 
O ile kiedyś było to przydatne, nawet potrzebne, o tyle dziś, w czasach, gdy żyjemy 
w o wiele większych skupiskach, stanowi ogromny problem, który nierzadko staje 
się zarzewiem konfliktów, a w efekcie prowadzić może do tragedii, i to na ogromną 
skalę. Bardzo wiele różnego rodzaju konfliktów znajduje swój początek właśnie 
w inności, w różnicach pomiędzy ludźmi – a różnice te na ogół mają kulturowe 
podłoże: mówimy innym językiem, reprezentujemy inne wartości, inne zwyczaje, 
tradycje, religie, style życia. Stąd też nawoływanie do postaw tolerancji i szacunku 
w dzisiejszych czasach jest niezmiennie ważne i potrzebne. 

Nasza skłonność do  tego, by innego człowieka postrzegać jako element obcy 
czy niezrozumiały od dawna wystawiana była na różne próby. Antropologia spo-
łeczna jest nauką, która z problemu tego uczyniła w pewnym sensie swój punkt 
centralny: czym innym bowiem jest refleksja antropologiczna, jeśli nie próbą zro-
zumienia inności? Zanim jednak społeczeństwo zachodnie stworzyło tę dyscyplinę 
naukową, musiało przejść szereg „milowych kroków”, z których pierwszym i naj-
ważniejszym były te, poczynione w epoce wielkich odkryć geograficznych (Burszta, 
1998). Świadectwa, które towarzyszyły spotkaniu ludzi po drugiej stronie Oceanu 
Atlantyckiego, dziś można by rozumieć w kontekście spotkania z obcą cywilizacją 
pozaziemską. Dla Europejczyków nie od razu było bowiem jasne, czy napotkane 
istoty należy od razu postrzegać… jako ludzi. Niedługo po odkryciach Kolumba 
papież wydał specjalny edykt, z którego jasno wynikało, że dzikich należy chrzcić. 
Wcześniej jednak nie było to wcale tak oczywiste. Ludzi zza „wielkiej wody” trak-
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towano niekiedy jak zwierzęta, których majątek można po prostu zająć a  ich sa-
mych wymordować lub zaprząc do pracy (Diamond, 2001). Jeszcze w XIX  w., gdy 
Abraham Lincoln zniósł w Stanach Zjednoczonych niewolnictwo, biali mieszkańcy 
Ameryki zupełnie poważnie zastanawiali się, dlaczego w pracy na roli nie wolno już 
używać „zwierząt pociągowych”. Nie rozumieli do końca, albo nie chcieli rozumieć, 
że praca niewolnicza, jest pracą nie zwierząt, a innych, zniewolonych ludzi.

Mimo to, od epoki wielkich odkryć geograficznych zachodnia filozofia i myśl 
społeczna poczyniły duże postępy, których ukoronowaniem była epoka Oświece-
nia, a  z  nią ideały Rewolucji Francuskiej: wolność, równość, braterstwo. Mimo 
burzliwej historii, mimo krwawych bilansów spotkań z  inną kulturą, Zachód, 
ucząc się na  błędach, zdołał niejako „wynaleźć” ideały tolerancji względem in-
ności. Bez takiego podejścia nie byłaby możliwa perspektywa relatywizmu kul-
turowego, bardzo rozpowszechniona w badaniach społecznych, z której wynika, 
ze kultury są sobie równe, są tak samo złożone i stanowią odrębne, do pewnego 
stopnia nieporównywalne wszechświaty. W dzisiejszych czasach, choć tolerancja 
względem inności nie zawsze jest standardem, nadal dąży się do niwelowania wro-
gości i propagowania wzajemnego szacunku. Przejawy rasizmu, szowinizmu, an-
tysemityzmu i szeroko pojętych „przestępstw z nienawiści” – oficjalnie są tępione.

Inni w  historii i  w  kulturze stanowili więc duży problem, często wzajemne 
relacje układały się źle, prowadząc do otwartego konfliktu, czy wręcz fizycznego 
wyniszczenia drugiej strony. Na analogicznej zasadzie szerzy się dziś nietolerancja 
względem jakiejkolwiek inności: z takimi przejawami muszą ścierać się ludzie in-
nego wyznania, mniejszości seksualne, osoby biedne, chore, czy niepełnosprawne. 
Wszystkie te grupy walczą dziś o szacunek względem siebie i nie jest to wcale łatwe 
zadanie. Nie wszystkie potrzeby są dostrzegane, część problemów uznaje się mil-
cząco za przesadne czy wykreowane. Przykładowo, osoby niepełnosprawne wciąż 
muszą walczyć o wprowadzanie stosownych udogodnień funkcjonowania w insty-
tucjach i w przestrzeni publicznej. Ich postulaty po prostu nie są wciąż dość ważne, 
choć ten stan rzeczy – na szczęście – powoli się zmienia (CBOS, 2007).

Stereotypy

Przeszkodą, na  jaką natrafiają te  ideały, jest choćby skłonność do  stereotypiza-
cji. Z łatwością tworzymy uogólnione obrazy na temat poszczególnych osób oraz 
grup, z których się wywodzą.

STEREOTYPY to  konstrukty myślowe, będące wynikiem nadmiernej generalizacji. 
Zawierają one zazwyczaj komponent poznawczy (konkretne informacje), emocjonalny 
(uczucia) i behawioralny (schematy zachowań) względem obiektu stereotypizacji: oso-
by, grupy czy zjawiska.
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Stereotypizacja jest konsekwencją myślenia „na  skróty” (Aronson, Wilson, 
Akert, 2012). Skłonność do tego bierze się z faktu, że, na ogół, by sprawnie funk-
cjonować, zmuszeni jesteśmy przetwarzać ogromną ilość informacji. By podjąć 
racjonalną decyzję, musielibyśmy przeanalizować świadomie i dokładnie wszyst-
kie dane, czyli poświęcić zdecydowanie więcej czasu, w efekcie prawdopodobnie 
nasze życie stałoby się niemożliwe. Z tego też powodu często zmuszeni jesteśmy 
podejmować szybkie decyzje, bazując na  niewielkiej liczbie danych. Niestety, 
prawidłowość ta  dotyczy również postrzegania innych ludzi. Nie mamy wszak 
możliwości, by każdego poznawać osobiście, uczyć się historii jego życia, grupy, 
z której się wywodzi, wartości, którym hołduje, dokładnie rozumieć jego moty-
wy i intencje. W tym procesie ważną rolę ogrywa stereotyp, czyli koncept, który 
bardzo upraszcza podejmowanie decyzji. Będąc świadkiem określonego zjawiska, 
zdarzenia, zachowania, nie zagłębiamy się w szczegóły, tylko szybko wyciągamy 
wnioski na podstawie najbardziej widocznych cech. Przykładowo, słysząc o czar-
noskórym dziecku, które otrzymuje złe stopnie, łatwo możemy „wytłumaczyć” 
ten fakt, odwołując się właśnie do koloru jego skóry: „źle się uczy, ponieważ jest 
czarny”. W ten sam sposób możemy analizować zachowanie innych, odnosząc je 
do cech określonej grupy: „jest wulgarny, ponieważ jest górnikiem”, „jest wścibska, 
ponieważ jest urzędniczką”, „źle prowadzi auto, bo jest kobietą”. Oczywiście, istnie-
ją również pozytywne stereotypy: „jest pracowity, bo to Niemiec”, „jest sympatycz-
ny, bo to Czech”, „jest inteligentny, bo to Japończyk”. O ile jednak takie podejście 
– choć również nie do końca uprawnione – nie wydaje się szczególnie krzywdzą-
ce, o tyle tworzenie stereotypów negatywnych w dalszym ciągu przychodzi nam 
z  ogromną łatwością i  – co  gorsza – jest niezwykle trudne do  przezwyciężenia 
(Aronson, Wilson, Akert, 2012). 

Innym mechanizmem, który utrudnia nam zrozumienie inności, jest tzw. 
atrybucja wewnętrzna, czyli skłonność do  przypisywania winy za zaistniałą sy-
tuację konkretnej osobie, a nie okolicznościom zewnętrznym (jak ma to miejsce 
w przypadku atrybucji zewnętrznej) (Aronson, Wilson, Akert, 2012). Wyobraźmy 
sobie taką sytuację: jesteśmy kierowcą samochodu i  stoimy na  światłach. Przed 
nami znajduje się inny samochód, który po zmianie światła z czerwonego na zie-
lone, miast ruszyć z miejsca, wciąż stoi. Co myślimy? Większość odpowiedzi w tej 
sytuacji to np.: „blondynka”, czy „idiota”, „kretyn sprawdza telefon zamiast jechać”. 
Winę za zaistniałą sytuację przypisujemy konkretnej osobie, to  ona jest w  jakiś 
sposób odpowiedzialna za to, co się dzieje. O wiele rzadsze są odpowiedzi w ro-
dzaju: „pewnie popsuł się samochód”, „osoba za kierownicą źle się czuje” – a to już 
okoliczności niezależne od tej osoby, które całą sytuację stawiają z zupełnie innym 
świetle. 

Niestety, okazuje się, że zdecydowana większość ludzi ma skłonność do tego, 
by w swoim rozumieniu świata stosować właśnie atrybucję wewnętrzną: wolimy 
obwiniać innych, a  nie konkretne, niezależne warunki zewnętrzne. Tendencja 
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ta zauważalna jest szczególnie w dzisiejszych czasach szczególnie dobrze, z uwagi 
na ogromne tempo życia. Bardzo często nie mamy czasu na to, by zastanowić się 
nad złożonością czynników sytuacyjnych. Wolimy pomyśleć „na skróty” – i spraw-
stwo przypisać konkretnej osobie. Podobne praktyki często w środowisku zawo-
dowym stają się źródłem ogromnego stresu, a w szerszym, społecznym kontekście 
mogą stać się źródłem bardzo krzywdzących stereotypów.

„Moje lepsze”, czyli u źródeł etnocentryzmu

W kontekście powyższych rozważań nie sposób nie wspomnieć również o zjawi-
sku etnocentryzmu. 

ETNOCENTRYZM to postawa, która uwidacznia się w sytuacjach konfrontacji z inną 
grupą. Polega ona na przekonaniu, że nasza grupa, w odróżnieniu od pozostałych, jest 
bardziej wartościowa, pod różnymi względami lepsza, uprzywilejowana i stanowi jed-
nocześnie punkt odniesienia dla oceny innych grup i jednostek. 

Jego psychologiczne korzenie ponownie biorą swój początek w ludzkiej natu-
rze łowcy-zbieracza, żyjącego w stosunkowo niewielkich skupiskach. Silna inte-
gracja grupy często wywodzi się z przekonania o własnej wyższości nad innymi 
grupami. Doskonale widoczne jest to choćby na przykładzie kibiców sportowych, 
którzy barwy swojego klubu wynoszą ponad inne, ślubują wierność i gotowi są za 
nie walczyć z innymi tylko po to, by udowodnić, że to właśnie ich klub jest naj-
lepszy (nawet mimo przegranej). Słowo „Niemiec” etymologicznie wywodzi się 
od „niemowy”, jako że z członkami tej nacji nasi słowiańscy przodkowie nie mogli 
się porozumieć. Apacz, Irokez, Czejen, Navaho – dla wielu z nas są to odrębne na-
zwy indiańskich plemion, ale często w rodzimym języku takich społeczności słowa 
te  oznaczają po  prostu… „ludzie”. W  tych wszystkich przykładach pobrzmiewa 
bardzo silny etnocentryzm. Nawet tak „obiektywne” i światopoglądowo neutral-
ne przedmioty, jak mapa świata, potrafią być, w gruncie rzeczy, etnocentryczne. 
Czy zwróciliście uwagę, który kontynent jest w środku mapy? To Europa, miejsce, 
z którego pochodzimy. W Stanach Zjednoczonych na mapie świata centralne miej-
sce zajmują z kolei obie Ameryki. 

Etnocentryzm nie odnosi się jednak wyłącznie swoim zasięgiem do grup na-
rodowościowych czy etnicznych. Tendencja do niego pobrzmiewa w praktycznie 
każdych podziałach, w przekonaniu, że przedstawiciele „mojej” grupy są pod jaki-
miś względami „lepsi” od pozostałych. To z nimi w naturalny sposób chcemy się 
identyfikować, to ich podziwiamy. I o ile nie ma nic złego w chęci przynależenia 
do  określonej grupy, o  tyle etnocentryzm sprzyja tendencyjnemu postrzeganiu 
świata. Mamy bowiem skłonność do myślenia schematycznego, wybiórczego. Ne-
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gatywne informacje na temat swojej grupy często są bagatelizowane, z kolei bar-
dzo łatwo przychodzi nam generalizować takie informacje na temat innych grup. 
W  jednym z  eksperymentów poproszono kibiców dwóch przeciwnych drużyn 
o zrecenzowanie meczu z udziałem ich zespołów. Z ich opowieści można było wy-
ciągnąć wniosek, że oglądali zupełnie dwa różne mecze. Każda z grup była prze-
konana, że przeciwnik faulował częściej, grał brutalniej oraz że sędzia wyraźnie 
sprzyjał przeciwnikom. Względem przedstawicieli innych grup potrafimy być 
bardzo niesprawiedliwi, agresywni i  brutalni. Klasyczne eksperymenty Stanleya 
Milgrama wskazują, że jesteśmy gotowi zadawać drugiej osobie ogromny ból, o ile 
nie mamy z nią bezpośredniego kontaktu (np. w imię posłuszeństwa autorytetom 
możemy razić ją prądem, gdy przebywa w innym pokoju). Tendencja ta zwiększa 
się, jeśli osoba ta należy do innej grupy, niż nasza (Zimbardo, 2002). 

Takie prawidłowości w myśleniu typowe są dla wszelkich grup ludzkich (nie-
zależnie czy będą to grupy rówieśnicze, wspólnoty sąsiedzkie, religijne, grupy za-
wodowe). Ślady etnocentryzmu odnaleźć możemy właściwie wszędzie. W przy-
padku tematu inkluzji społecznej, problem ten nabiera szczególnego znaczenia. 

Perspektywy

Wydawać by się mogło, że w XXI w. problem włączania określonych grup do bo-
gactwa wspólnego życia społecznego powinien być mniejszy, niż kiedyś. Żyjemy 
w  społeczeństwie wiedzy, a  nasze możliwości przemieszczania się i  masowego 
komunikowania sprzyjają przełamywaniu barier. A  jednak, prędkość generowa-
nia informacji, jak również nieustanna konieczność przetwarzania ich, ogromne 
tempo życia, jak również problemy życia codziennego (w  tym duży stres, który 
jest znakiem szczególnym naszych czasów), powodują, że łatwiej nam nie dostrze-
gać innych grup oraz ich potrzeb. Inny człowiek łatwo i szybko etykietowany jest 
jako ktoś obcy, spoza, który nawet jeśli nie stanowi bezpośredniego zagrożenia, 
jest mimo wszystko problemem, z którym jakoś trzeba sobie poradzić. Być może 
właśnie z tego powodu w społeczeństwach dobrobytu wcale nie wzrasta (a nawet 
w  niektórych przypadkach spada) gotowość do  dzielenia się z  potrzebującymi. 
Akcje charytatywne, wsparcie społeczne, działania altruistyczne i podobne inicja-
tywy oddolne bardziej powszechne są  wśród ludzi posiadających mniej, aniżeli 
więcej. Zatem w wielu przypadkach wzrost statusu nie idzie w parze ze skłonno-
ścią do czynienia dobra i otwierania się na świat (Putnam, 2008; Uslaner, 1998). 

Przyszłość społeczeństwa Zachodu w znacznej mierze zależy od  tego, na  ile 
współczesna edukacja nastawi się na  promowanie i  kształtowanie kompetencji 
społecznych (Kołodziejczyk, Polak, 2011). Często mówi się, że są one kluczowe 
na rynku pracy, wiedza bowiem bardzo szybko się dezaktualizuje, wciąż jednak 
trzeba będzie pracować w jakimś zespole, wśród innych ludzi. Jednak kompetencje 
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społeczne nie są pożądane li  tylko ze względu na aktywność zawodową. Są one 
bowiem kluczowe dla społecznej spójności i wspólnego poczucia dobrostanu. 

Kluczową kompetencją w tym zakresie wydaje się empatia, czyli umiejętność 
współodczuwania, stawiania się w  analogicznej sytuacji, wyobrażania sobie sta-
nów emocjonalnych danej osoby w  określonej sytuacji. Codzienna obserwacja 
pozwala wyciągnąć wniosek, że jesteśmy do niej wciąż zdolni. Co jakiś czas wielu 
Polaków uczestniczy w akcjach dobroczynnych (CBOS, 2016), co więcej, również 
młodzież szkolna potrafi świetnie się zorganizować i pomóc potrzebującym ko-
legom. Zwróćmy jednak uwagę na  fakt, że częściej tego rodzaju pomoc i otwie-
ranie się na potrzeby innych przyjmuje postać jednorazowych i krótkotrwałych 
„zrywów”. Łatwiej jest nam bowiem zaangażować się w wyraziste, spektakularne, 
często medialnie promowane akcje. O wiele trudniej natomiast przychodzi nam 
stałe angażowanie się w regularną aktywność dobroczynną. 

Co  więcej, promowanie inkluzji wydaje się być dużym problemem również 
z  powodu popularyzacji wartości indywidualistycznych (Sennett, 2006; Olson, 
Schober, 1993). W naszych czasach ogromną wagę przywiązuje się do osobistego 
sukcesu, rozwoju, szczęścia. Kariera staje się wartością pierwszorzędną dla przed-
stawicieli wielu grup społecznych, a społeczny awans wydaje się czymś szczegól-
nie pożądanym. Z tego też względu obserwujemy tzw. wyścig szczurów – zażartą 
konkurencję między pracownikami różnych firm i  instytucji, którzy za wszelką 
cenę starają się poszerzyć zakres swojej władzy i możliwości nabywczych (Sennett, 
2009b). Zaobserwować można takie zjawiska, jak cocooning, czyli tendencję do za-
mykania się w  domach, izolowania od  świata zewnętrznego (Kozłowski, 2012). 
Rodziny wielopokoleniowe zanikają, ich miejsce zajmują mniejsze rodziny, nukle-
arne, nienawykłe do funkcjonowania w szerszym, społecznym kontekście różnych 
potrzeb i wartości międzypokoleniowych. Problemem społecznym staje się poczu-
cie osamotnienia, wykorzenienia, a umacniająca się tendencja rynkowa, persona-
lizacja, czyli dostosowywanie poszczególnych urządzeń do swoich – i tylko swoich 
– potrzeb indywidualnych, nasila wrażenie bycia kimś odrębnym od reszty oto-
czenia, i to mimo ogromnej popularności tzw. mediów społecznościowych. Z tego 
względu, inkluzja społeczna, strategia ponownego włączania jednostek i grup jest 
wielkim wyzwaniem współczesności, które dotyczy w zasadzie każdego z nas.
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ROZDZIAŁ V

Matylda Pachowicz 

Mechanizmy ekskluzyjne ukryte w procesie inkluzji

Wprowadzenie 

Niniejszy rozdział jest próbą znalezienia odpowiedzi na  pytania, jakie czynniki 
utrudniają realizację idei integracji oraz inkluzji w edukacji oraz jakie zniekształ-
cone formy może przyjąć edukacja integracyjna oraz inkluzyjna w polskiej szkole.

W rozdziale tym czytelnik zapozna się z następującymi kwestiami:
• antynomie i wewnętrzne procesy selekcji ukryte w edukacji integracyjnej,
• stosunek nauczycieli i rodziców do inkluzji w edukacji,
• ekonomiczny aspekt inkluzji edukacyjnej,
• terapeutyczny biznes oraz pseudonaukowe terapie wykorzystywane w edu-

kacji i rehabilitacji.

Integracja warunkowa

Wprowadzenie kształcenia integracyjnego w polskich szkołach nie stanowiło ra-
dykalnego przełomu w koncepcji kształcenia specjalnego, gdyż tylko część dzie-
ci niepełnosprawnych została w praktyce objęta tą formą kształcenia, ze względu 
na określone kryteria doboru (rodzaj i stopień niepełnosprawności). Można więc 
uznać, iż tak rozumiana integracja ma charakter warunkowy. „Integracja nie pod-
dawała zatem w wątpliwość dawnego przekonania, że niepełnosprawność deter-
minuje potrzebę specjalnego kształcenia. Dla zapewnienia możliwości specjalnego 
kształcenia w warunkach szkoły ogólnodostępnej rozbudowano na jej terenie po-
moc specjalną” (Szumski, 2011, s. 16). Nadal dzieci z niepełnosprawnością mają 
być kształcone zgodnie ze specjalnym programem, dopasowanym do ich potrzeb 
i możliwości (mimo nowatorskiego ujęcia potrzeb wspólnych i swoistych, nadal 
te drugie – specyficzne – uznawane są za dominujące). W ramach tej formy edu-
kacyjnej często stosowane jest tzw. równoległe kształcenie specjalne (resource 
room), poza klasą szkolną, a wspólne nauczanie odbywa się w ograniczonym wy-
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miarze. Pomimo wymiaru instytucjonalnego kształcenia integracyjnego, nie udało 
się uzyskać integracji programowej i społecznej (Kowalik, 2001), nadal bowiem 
w centrum są swoiste potrzeby dzieci z niepełnosprawnością.

Coraz więcej osób zabiera też głos w publicznej debacie o pozorowanych i wy-
soce niesatysfakcjonujących efektach działań na polu edukacji integracyjnej i włą-
czającej. Największe trudności pojawiają się w pracy z dwiema grupami uczniów: 
z  niepełnosprawnością intelektualną (ci  najczęściej kierowani są  do  szkół spe-
cjalnych) oraz z zaburzeniami zachowania (ci chętnie kierowani są na nauczanie 
indywidualne; Gołubiew-Konieczna, 2010, s. 94–95). Niepokojące są doniesienia 
z badań, które wskazują na nasilające się praktyki dyskryminacyjne w klasach in-
tegracyjnych14. Dzieci niepełnosprawne (szczególnie z widoczną niepełnospraw-
nością oraz znacznie odbiegające od normy), doświadczają szykanowania i poni-
żania. Coraz bardziej powszechne praktyki dewaluacyjne (wyśmiewanie, depre-
cjonowanie osiągnięć, agresja słowna i fizyczna) prowadzą do wzrostu poczucia 
zagrożenia i bezradności w tej grupie uczniów (Kowalik, 2011, s. 283).

Zaobserwować można wiele trudnych do pogodzenia sprzeczności, tkwiących 
we wspólnym nauczaniu dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, które – za-
miast niwelować – tylko pogłębia różnice między dziećmi. Wielu autorów (m.in. 
Pańczyk, 1999; Szumski, 2006) podnosi ten problem, podkreślając, iż kształcenie 
integracyjne (tak jak specjalne) opiera się na procesie selekcji (dzieci nadające się 
i nienadające do kształcenia integracyjnego) oraz procesie segregacji (podział kla-
sy na dwie grupy, z których każda zajmuje odrębną przestrzeń, ma swojego na-
uczyciela i wykonuje odmienne zadania). W samych założeniach i rozwiązaniach 
metodycznych i organizacyjnych kształcenia integracyjnego odkryć można wiele 
antynomii (tez i sprzecznych z nimi antytez, z których każda wydaje się dobrze 
uzasadniona; Gajdzica, 2011b, s. 150–159).

Integracja „za szafą i za tablicą”

Niektórzy badacze podnoszą również problem klas integracyjnych, w  których 
nauczanie nadal ma charakter segregacyjny, gdyż uczniowie niepełnospraw-
ni siedzą w  odrębnej części sali i  realizują odmienne zadania (Szumski, 2006a, 
s. 65–68). Dyrektor jednej z  wielkopolskich placówek o  charakterze integracyj-
nym określił pozorne działania integracyjne jako „integrację za szafą” (Pachowicz, 
2013b, s. 333–336), opisując rozwiązania organizacyjne i metodyczne, jakie muszą 
wdrażać nauczyciele, by pogodzić tak bardzo różne czasami potrzeby i możliwo-
ści uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Takie rozwiązania stosuje się 

14 Autor dokonuje krytyki koncepcji integracji, podkreślając, iż w dotychczasowej praktyce integra-
cyjnej pojawiły się nowe problemy, które wskazują, iż „nie tylko nie osiągnięto właściwego celu, 
jakim miała być tolerancyjna społeczność, lecz także, że pod hasłem integracji wykształciły się 
nowe formy częściowego wykluczenia”, zob. Speck, 2013, s. 57. 
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w starszych klasach szkoły podstawowej, w których uczniowie z niepełnospraw-
nością intelektualną mają duże problemy z opanowaniem treści abstrakcyjnych, 
na przykład na lekcji matematyki. W związku z tym, często w takiej szkole orga-
nizuje się zajęcia na zasadzie wyraźnego oddzielenia wspólnej przestrzeni szafą 
lub tablicą, gdzie po jednej stronie wydzielonej przestrzeni uczą się uczniowie peł-
nosprawni pod kierunkiem nauczyciela wiodącego, a po drugiej stronie uczniowie 
niepełnosprawni pod kierunkiem nauczyciela wspomagającego. Fizycznie wydzie-
lone w klasie szkolnej kąciki za szafą w wyrazisty sposób obrazują mechanizmy 
tworzenia się rezerwatów na wspólnej przestrzeni publicznej.

Oto wypowiedź nauczycielki wspomagającej pracującej w  jednej z  poznań-
skich szkół: 

Integracja za szafą… to taki podział klasy, mnie właśnie spotkało takie coś. Mie-
liśmy wydzielone takie miejsce w szkole. […] właśnie taka przysłowiowa szafa się 
pojawiła, ale my mieliśmy integrację za tablicą, nie było szafy. My mieliśmy tabli-
cę taką, na której ja byłam rozdzielana chyba na matematykę, ponieważ te dzieci, 
no jednak […] tam był akurat zestaw dzieciaków, że była czwórka dzieci z orzecze-
niami o niepełnosprawności intelektualnej. Jeszcze był jeden chłopiec z niedosłu-
chem, tylko on pracował z całą klasą. A ta cała czwórka to były rzeczywiście dzieci, 
które miały orzeczenie o upośledzeniu, no i w związku z tym nie dało rady, żebym 
ja się rozdwoiła na tę matematykę, tak każdemu osobno tłumaczyła. I na te zaję-
cia matematyczne pamiętam, że chodziliśmy tam do tyłu sali i tam były ławeczki, 
była ta tablica i mogłam im tłumaczyć wszystkim osobno i oni mieli zajęcia odręb-
ne. Ale to dotyczyło tylko matematyki.

Mechanizm tworzenia się rezerwatów (zob. Gajdzica, 2013) można zaobser-
wować w wielu przestrzeniach ludzkiego funkcjonowania. Trybiki tego mechani-
zmu często ukryte są jednak w pozornie właściwych i dobrych działaniach. Brak 
czujności może doprowadzić do działań pozorowanych i zniekształcających ważne 
idee, myśli i dobre intencje. Przykładem takich zniekształceń jest właśnie „integra-
cja za szafą”. 

Kolejnym przykładem zniekształcenia idei integracji są  klasy integracyjne, 
nabierające charakteru zespołów wyrównawczych. Przyjmowanie do  klas inte-
gracyjnych nie tylko uczniów z  orzeczeniem o  kształceniu specjalnym, ale tak-
że dzieci, które prezentują różnego rodzaju problemy (z trudnościami w uczeniu 
się, na pograniczu normy intelektualnej, powtarzające klasę, przewlekle chore czy 
sprawiające problemy wychowawcze), powoduje, iż w takich klasach nie ma prak-
tycznie dzieci, które byłyby w stanie uczyć się i samodzielnie funkcjonować, bez 
dodatkowego wsparcia (Gołubiew-Konieczna, 2012, s. 19; 2004).

W  edukacji integracyjnej i  włączającej dostrzec można liczne przykłady 
na  działania pozorne (zob. Dudzikowa, Krasiecka-Falbierska, 2013). K. Parys 
(2014) analizuje szczegółowo zjawisko pozoru w  systemie kształcenia uczniów 
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niepełnosprawnych. Badaczka dostrzega przejawy pozoru w finansowaniu kształ-
cenia specjalnego, w zaopatrywaniu tej grupy uczniów w podręczniki szkolne, czy 
w funkcjonowaniu uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla uczniów nie-
pełnosprawnych intelektualnie (Parys, 2014, s. 34–51). Zdaniem autorki, „niemal 
we wszystkich opisanych sytuacjach źródłem pozoru okazują się być ustalenia le-
gislacyjne, które w  założeniu mają sprzyjać wyrównywaniu szans edukacyjnych 
uczniów niepełnosprawnych, a w rzeczywistości prowadzą do fikcji” (Parys, 2014, 
s. 51). 

Wielu naukowców podnosi problem pomocy specjalnej, która może przyjmo-
wać charakter działań segregacyjnych. Z. Gajdzica dostrzega zagrożenia, wynika-
jące z niewłaściwie udzielanego wsparcia, gdyż „zbyt duża koncentracja na potrze-
bach dziecka prowadzi do jego stygmatyzowania, wdraża go do postawy roszcze-
niowej, czasem uczy także bezradności. Z kolei ignorowanie specjalnych potrzeb 
niesie ze sobą zagrożenie w postaci wielu porażek, nie tylko w zakresie realizacji 
materiału kształcenia, ale także w relacjach z innymi uczniami” (Gajdzica, 2008, 
s. 108). Zatem zakres wsparcia i pomocy udzielanej dzieciom doświadczającym 
różnych trudności w nauce jest ważnym aspektem edukacji integracyjnej oraz in-
kluzyjnej. Badania (m.in. Szumskiego i Firkowskiej-Mankiewicz, 2010) zawierają 
dowody na „odmienność mechanizmów kształtujących rzeczywistość w klasach, 
w których zatrudnieni są pedagodzy specjalni. Stwierdzono, że w klasach, zatrud-
niających pedagogów specjalnych (w klasach specjalnych, a zwłaszcza w klasach 
integracyjnych), zanika związek między osiągnięciami szkolnymi uczniów i samo-
oceną ich zdolności szkolnych, integracją rówieśniczą czy samopoczuciem w szko-
le. Wynik ten wskazuje na to, że pomoc specjalna w klasie wpływa na kształtowa-
nie się nowej kultury w szkole. Charakterystyczną jej cechą jest osłabienie wartości 
społeczeństwa nastawionego na konkurencję, w którym samoocena jednostki jest 
silnie związana z jej osiągnięciami szkolnymi, a później zawodowymi” (Szumski, 
2011, s. 21). 

Podejście warunkowe do edukacji integracyjnej wśród nauczycieli

Wyraźne rozgraniczanie kompetencji potrzebnych do pracy z uczniem z niepeł-
nosprawnością powoduje, iż  osoba uzyskująca kwalifikacje nauczycielskie nie 
ma obowiązku posiadania wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej. Brak wiedzy 
na temat tej grupy dzieci oraz świadomości niewydolności szkoły ogólnodostęp-
nej w zakresie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, może, 
w  konsekwencji, prowadzić do  dystansowania się nauczycieli wobec tej grupy 
dzieci. Nadal obecne jest przekonanie wąskiego grona pedagogicznego (dotyczy 
ono, przede wszystkim, nauczycieli uczących konkretnych przedmiotów), iż szko-
ła ogólnodostępna jest miejscem rozwoju dzieci w normie intelektualnej, a szkoły 
specjalne odpowiedzialne są za stworzenie optymalnych warunków rozwoju dziec-
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ka z  niepełnosprawnością intelektualną. Przykładem są  badania B. Jachimczak 
(2008), poświęcone problemowi gotowości nauczycieli szkół ogólnodostępnych 
do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Badania ujawniły niewłaściwą postawę 
nauczycieli wobec tej grupy uczniów oraz niski poziom kompetencji w zakresie 
rozpoznawania ich potrzeb i dostosowania programu do ich możliwości. 

W szkole ogólnodostępnej, gdzie klasy są  liczne, nie ma stworzonego syste-
mu wsparcia, a nauczyciele posiadają niski poziom kompetencji, uczeń z niepeł-
nosprawnością intelektualną może być traktowany jako problem. Sformalizowa-
na kontrola oraz zewnętrzna ocena efektywności pracy nauczyciela (określana 
miedzy innymi na podstawie średniej ocen w klasie, poziomu absencji uczniów 
w szkole, liczby olimpijczyków oraz ilościowego udziału w konkursach, czy losów 
absolwentów) może prowadzić do selekcyjnego nastawienia nauczycieli do dzie-
ci. Natomiast przekazywanie dodatkowych środków na rzecz uczniów o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych stwarza zagrożenie nadużyć (przykładem może 
być szkolnictwo w Wielkiej Brytanii, w którym wskaźnik wydawanych orzeczeń 
o niepełnosprawności wzrasta wraz z możliwością dodatkowego dofinansowania). 
Zdaniem Sadowskiej, sytuację utrudnia widoczny podział administracyjnych pro-
cedur między szkołami masowymi a specjalnymi, co nie sprzyja kształtowaniu się 
współodpowiedzialności za edukację wszystkich uczniów. Tymi pierwszymi pla-
cówkami zarządza gmina, drugimi zaś powiat. 

Proces doskonalenia systemu edukacji hamuje również podejście samych na-
uczycieli do problemów pojawiających się w szkole (które bardzo często tłumaczy 
się specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci). Rozwój kształcenia integra-
cyjnego może stanowić problem dla nauczycieli szkół specjalnych, którzy często 
traktują je jako zagrożenie ich stabilności zawodowej i finansowej. Natomiast u na-
uczycieli szkół masowych może uwidocznić się niemożność sprostania wymogom 
kompetencji i  skuteczności w  nowym systemie edukacyjnym (zob. Sadowska, 
2002). Brak współpracy między placówkami specjalnymi a integracyjnymi i inklu-
zyjnymi wynika przede wszystkim z obawy przed ewentualnym zamykaniem szkół 
specjalnych. Duża konkurencja, jaka się w związku z tym wytwarza pomiędzy róż-
nymi rodzajami szkół, powoduje, iż nauczyciele w znikomym stopniu otrzymują 
pomoc od specjalistów pracujących w szkołach specjalnych.

Postawy nauczycieli wobec inkluzji szkolnej 

Nauczyciele wyrażają liczne obawy związane z włączaniem uczniów z niepełno-
sprawnością do placówek ogólnodostępnych. Są zwolennikami włączania dzieci 
z zaburzeniami motorycznymi lub sensorycznymi (w lekkim stopniu), niechętnie 
podchodzą jednak do integracji dzieci z poważnymi problemami w nauce czy w za-
chowaniu. Przykładem badań dotyczących warunkowego podejścia do kształcenia 
integracyjnego jest analiza M. Pachowicz (2013, s. 417–429). Nauczyciele w odnie-
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sieniu do swojej praktyki zawodowej (zarówno wiodący, jak i wspomagający) mieli 
określić, jacy uczniowie niepełnoprawni powinni uczęszczać do szkół masowych. 
Okazało się, iż  niewielki procent badanych był zwolennikiem integracji bezwa-
runkowej (która zakłada, że na poziomie kształcenia integracyjnego nie może do-
chodzić do  tzw. selekcji dzieci, gdyż zaprzecza to  idei integracji). Zdecydowana 
większość nauczycieli prezentowała jednak warunkowe podejście do kształcenia 
integracyjnego, uważając, że  tylko uczniowie z  niewielkim stopniem niepełno-
sprawności mają szansę na integrację w placówkach masowych. Pozostali ucznio-
wie powinni, ich zdaniem, uczęszczać do placówek specjalnych, w których mają 
zapewnione optymalne warunki rozwoju.

Zdaniem G. Szumskiego, antyintegracyjny sposób myślenia jest również wi-
doczny u pedagogów specjalnych. Zdaniem autora, ta grupa zawodowa reprezen-
tuje warunkowe podejście do edukacji integracyjnej, uznając, że tylko określona 
grupa dzieci niepełnosprawnych ma predyspozycje do kształcenia integracyjnego. 
Wielu pedagogów specjalnych dostrzega w niesegregacyjnym nauczaniu niebez-
pieczeństwo obniżenia jakości kształcenia i rehabilitacji uczniów z niepełnospraw-
nością. Anna Firkowska-Mankiewicz uważa, że  wieloletnia tradycja kształcenia 
specjalnego hamuje rozwój integracyjnych form nauczania. Stwierdziła, iż w kra-
jach, w których „system szkolnictwa specjalnego jest rozbudowany, postawy wobec 
integracji są negatywne. Wynika to między innymi stąd, że nauczyciele specjalni 
i inni specjaliści pracujący w sektorze specjalnym, uważają się na ogół – i często 
słusznie – za ekspertów i boją się utraty własnej pozycji. Z kolei nauczyciele zwy-
kłych szkół optują za istnieniem szkolnictwa specjalnego, są bowiem przyzwycza-
jeni do przerzucania uczniów sprawiających kłopoty do szkół specjalnych” (Fir-
kowska-Mankiewicz, 2004, s. 24).

Jedną z podstawowych relacji, jakie kształtują się na przestrzeni edukacji inte-
gracyjnej, jest relacja między dwoma nauczycielami pracującymi razem w jednej 
klasie, niewystępująca w innych formach edukacji. Charakter tej współpracy nie 
tylko determinuje określony sposób pracy z uczniami na  lekcji, ale także wpły-
wa na proces kształtowania się określonych relacji między dziećmi w klasie. Na-
uczyciele pracujący razem w  jednej klasie mają możliwość skonfrontowania się 
z własną rutyną zawodową poprzez wzajemną interakcję. Obecność drugiego na-
uczyciela może jednak być odbierana jako zagrażająca poczuciu własnej wartości 
czy niezależności, szczególnie jeśli nauczyciel nie czuje się pewnie w swojej roli. 
Ta specyficzna sytuacja dla nauczycieli wymusza niejako przyjęcie nowych wzor-
ców pracy i mobilizuje do poszukiwań nowych metod kształcenia. W przypadku 
edukacji wczesnoszkolnej wskazane jest, aby nauczyciel wiodący miał kwalifikacje 
z  zakresu pedagogiki specjalnej (a  nauczyciel wspomagający z  zakresu edukacji 
zintegrowanej). Inaczej przedstawia się jednak sytuacja na  poziomie klas 4–6 – 
najczęściej nauczyciele wiodący posiadają jedynie wykształcenie kierunkowe. 
Zdaniem Z. Gajdzicy, taki układ w klasie „zmniejsza potencjał integrujący i sprzy-
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ja okolicznościom, w których działania nauczyciela wiodącego będą znacznie czę-
ściej skoncentrowane wyłącznie na uczniach o prawidłowym rozwoju, natomiast 
pedagoga specjalnego – skierowane do  dzieci niepełnosprawnych” (Gajdzica, 
2011b, s. 64). W  tym kontekście niezwykle ważne jest, by nauczyciele wiodący 
dokształcali się z zakresu pedagogiki specjalnej, aby tworzyć partnerski układ wraz 
z nauczycielem wspomagającym – układ, w którym każda osoba jest współodpo-
wiedzialna za wszystkich uczniów w klasie. Wyraźny podział obowiązków między 
nauczycielami uwidocznia się szczególnie w sytuacji uczęszczania do klasy ucznia 
z  głębszą niepełnosprawnością intelektualną; wtedy praca z  takim uczniem od-
bywa się najczęściej w sposób mocno zindywidualizowany. W celu usprawniania 
pracy edukacyjnej nauczyciele stosują więc różne ułatwienia, które mogą pro-
wadzić do  integracji pozornej o  znamionach segregacji wewnątrzsystemowej 
(Gajdzica, 2011b, s. 112).

Brak właściwego przygotowania nauczycieli do  pracy z  dziećmi niepełno-
sprawnymi uwidocznia się nie tylko u  nauczycieli wiodących. Problem braku 
odpowiednich kompetencji pojawia się bardzo często również w grupie nauczy-
cieli wspomagających, których rolą jest wspieranie nie tylko uczniów, ale także 
rodziców oraz innych nauczycieli. Praktyka w  tym zakresie pokazuje, iż  „różne 
są też umiejętności nauczyciela wspierającego, który dodatkowe kwalifikacje z za-
kresu danej pedagogiki specjalnej nabywa nierzadko w  wyniku redukcji etatów 
i konieczności szybkiego przekwalifikowania się, poprzez kursy kwalifikacyjne czy 
studia podyplomowe, bez możliwości odbycia praktyk zawodowych. Często więc 
funkcje pedagogów specjalnych w klasach integracyjnych pełnią nauczyciele, któ-
rzy niekoniecznie chcą i potrafią to robić, ale są do tego zmuszeni przez sytuację” 
(Gołubiew-Konieczna, 2012, s. 21).

Rodzice w procesie inkluzji

Adaptowanie się rodziców dziecka o zaburzonym rozwoju do sytuacji jest proce-
sem trudnym i wielofazowym15. Osoby te muszą bowiem zmierzyć się z wieloma 
zmianami funkcjonalnymi we wszystkich wymiarach systemu rodziny. Sytuację 
trudną można rozpatrywać w kategoriach: sytuacji utrudnienia, przeciążenia, de-
prywacji, zagrożenia czy sytuacji konfliktowej (Stelter, 2013, s. 34–37). Rodzina, 
w  której jeden z  jej członków jest niepełnosprawny, zmaga się z  takimi proble-
mami, jak: poczucie winy i  krzywdy, chroniczne napięcie i  lęk o  dziecko, zmę-
czenie brakiem perspektyw oraz doświadczanie braku akceptacji społecznej (Wy-
czesany, 2002, s. 146). Proces wykluczania takiej rodziny można zaobserwować 
na płaszczyźnie ekonomicznej (produkcja i konsumpcja, dostęp do dóbr i usług, 

15 Szczegółowy opis fazowości tego procesu można odnaleźć m.in. w  tekście A. Twardowskiego 
(1999). Autor wyróżnia następujące fazy: szoku, kryzysu emocjonalnego, pozornego przystoso-
wania się oraz konstruktywnego przystosowania się do sytuacji. 
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obecność na rynku pracy), politycznej (zabieranie głosu w sprawach dotyczących 
ich samych) oraz społecznej. Wykluczenie ma wymiar dwukierunkowy – osoby 
z niepełnosprawnością (wraz z rodziną) są izolowane, ale same również się izolu-
ją (Fajfer, 2008, s. 44–46; Giddens, 2006). Problem ekonomicznego wykluczenia 
i społecznej marginalizacji rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością 
uwidocznia się szczególnie w sytuacji osób z głęboką i złożoną niepełnosprawno-
ścią. Opiekunowie takich osób (najczęściej matki) bardzo często przejmują wszel-
kie obowiązki opiekuńcze kosztem własnych planów i aspiracji życiowych oraz za-
wodowych. Osoby obciążone wieloletnią opieką nad chorym narażone są na wy-
czerpanie sił fizycznych i psychicznych, które może prowadzić do wystąpienia tzw. 
zespołu wypalenia sił. Z  zespołem tym związane są  takie negatywne odczucia, 
jak: osamotnienie, bezradność, zniechęcenie (Kohut, Tomecka, Bukowska-Jura, 
2013, s. 318–321). W kwietniu 2014 r. w polskim parlamencie odbył się protest 
rodziców dzieci z niepełnosprawnością, który uświadomił szerszym grupom spo-
łecznym skalę i  charakter problemów doświadczanych przez tę  grupę rodziców 
(Wlazło, 2014, s. 41). 

Specyfikę wypalenia rodzicielskiego wykazała w  swoich badaniach Małgo-
rzata Sekułowicz (2013). Badaczka stworzyła Kwestionariusz Wypalenia Rodzi-
cielskiego, oparty na dwóch współczynnikach: wyczerpaniu emocjonalnym oraz 
bezsilności. Uzyskane wyniki pozwoliły wysunąć wniosek, iż matki są bardziej na-
rażone na wypalenie niż ojcowie, ponieważ to one są przede wszystkim zaangażo-
wane w bezpośrednią rehabilitację dziecka. Wypalenie sił związane jest z wysokim 
poziomem stresu uogólnionego, jak również z  niekonstruktywnymi sposobami 
radzenia sobie (co może prowadzić do zaprzestania działań). Zarówno płeć, wiek 
jak i rodzaj niepełnosprawności dziecka odgrywają rolę w tym procesie. Najbar-
dziej zagrożeni wypaleniem są rodzice dzieci z zaburzeniami ze spektrum auty-
zmu oraz rodzice dzieci płci męskiej. Stan bezsilności oraz niskie poczucie własnej 
skuteczności u rodzica prowadzi do sytuacji zaprzestania działań, zmierzających 
do poszukiwania wsparcia, pogłębiając tym samym syndrom wypalenia rodziciel-
skiego (Sekułowicz, 2013, s. 198–199). Trudna sytuacja finansowa rodziny z dziec-
kiem niepełnosprawnym związana jest zarówno z dużymi kosztami jego rehabi-
litacji/rewalidacji, ale również z koniecznością zapewnienia dziecku całodobowej 
opieki. Problem osobistych i rodzinnych korelatów aktywności zawodowej matek 
dzieci z niepełnosprawnością został szeroko omówiony w książce M. Parchomiuk 
(2011, s. 192). Badaczka wykazała, iż matki dzieci o zaburzonym rozwoju znacz-
nie rzadziej podejmują zatrudnienie, niż kobiety z grupy porównawczej. Zgłaszane 
przez te matki problemy świadczą o niedostatecznej organizacji wsparcia zarówno 
na poziomie rodziny, jak i  instytucji. Niedostępne wydaje się być wsparcie skie-
rowane do tej grupy kobiet w zakresie uzyskania zatrudnienia czy doskonalenia/
zmiany ich zawodowych kwalifikacji. 
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Obecne trendy integracyjne spowodowały poprawę sytuacji rodziny w aspek-
cie edukacyjnym. Od kilku lat to rodzice dziecka o zaburzonym rozwoju (a nie 
specjaliści) podejmują decyzję o tym, do jakiej szkoły pójdzie ich dziecko (mając 
kilka możliwości)16. Wybór klasy integracyjnej jest przez wielu rodziców spowo-
dowany negatywnym nastawieniem do placówek specjalnych. Lęk przez społecz-
ną stygmatyzacją staje się przyczynkiem do tworzenia tzw. subkultur integracji, 
grupy rodziców i specjalistów, promujących idee integracji i normalizacji (Apa-
nel, 2014, s. 424–425). Wiele badań (m.in. Przybyszewskiej17) wskazuje, iż ocze-
kiwania rodziców, dotyczące procesu kształcenia ich dzieci w  szkole ogólnodo-
stępnej, w większości przypadków jednak nie zostały spełnione. Nasuwa się zatem 
wniosek, iż większość badanych jest rozczarowana i niezadowolona z faktycznego 
funkcjonowania klas integracyjnych (Speck, 2013, s. 134). Kolejne badania, doty-
czące postaw rodziców wobec integracji szkolnej zostały przeprowadzone przez 
B. Bobeł. Analiza wykazała, iż  ponad połowa badanych czuje się zawiedziona 
z powodu niewłaściwych warunków nauki w szkołach o charakterze integracyj-
nym (Bobeł, 2003, s. 327–331). Niektórzy podejmują w związku z tym walkę o po-
prawę tych warunków, inni koncentrują się na organizowaniu swojemu dziecku 
zajęć indywidualnych18. Są też tacy, którzy decydują się na przeniesienie dziecka 
do innej szkoły, często specjalnej. B. Grzyb (2013, s. 245) w swojej analizie uwa-
runkowań, związanych z przenoszeniem uczniów z niepełnosprawnością ze szkół 
integracyjnych do  specjalnych, zwraca uwagę na  to, iż  coraz częściej dochodzi 
do rekwalifikacji tych uczniów i to na różnych etapach edukacji. Inna badaczka, 
D. Osik-Chudowolska (2009, s. 90), postuluje, aby przed umieszczeniem dziecka 
niepełnosprawnego w określonej placówce dokonać wszechstronnej diagnozy jego 
realnych możliwości i dyspozycji. Pozwoli to uniknąć błędów, w wyniku których 
u dziecka (po kilku latach nauki w nieodpowiedniej dla siebie placówce) wystąpi 
wiele zaburzeń wtórnych czy regres rozwojowy. A w tej sytuacji konieczna okaże 
się zmiana szkoły i formy kształcenia.

Niepokojący obraz realizacji edukacji integracyjnej w szkołach masowych ry-
suje się po przeczytaniu tekstu „Integracja to mit”. Dziennikarka opisuje proceder 
castingu na dzieci: „ponieważ placówka przygotowana na przyjmowanie dzieci 
z orzeczeniami to towar deficytowy, sama określa reguły, ograniczając rodzicom 
możliwość wyboru. Niektóre urządzają tzw. castingi. Wybierają takich uczniów 
z niepełnosprawnością, którzy sprawiają jak najmniej kłopotów, a szkoła i gmina 
mają dzięki temu dowód, że realizują program” (Klinger, 2012). O. Speck stwier-
dza, iż postulat szkoły dla wszystkich niesie ze sobą „obietnicę, której na podsta-

16 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2001 roku.
17 Grupę badawczą stanowiło 70 rodziców z czterech różnych szkół poznańskich. 
18 W artykule K. Klinger, Integracja to mit można odnaleźć negatywne opinie rodziców, którzy skar-

żą się, że „ich dzieci często przymusza się do nauki indywidualnej, czyli w domu. Byle tylko wy-
pchnąć je z systemu” (2012). 
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wie wszelkiego doświadczenia i wiedzy zawodowej nie można dotrzymać”. Tym 
samym, z góry przesądzone jest rozczarowanie, przede wszystkim w środowisku 
rodziców. 

Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych w trybikach 
ekonomicznej maszyny

Równy dostęp do edukacji, aktywny udział osób z niepełnosprawnością w sferze 
społecznej oraz poszerzanie ich autonomii to  ważne cele, które są  realizowane 
w wielu krajach Unii Europejskiej. W Polsce na lata 90-te przypadają zmiany sys-
temowe oraz legislacyjne, w wyniku których osoby niepełnosprawne mają o wiele 
większe możliwości pełnego udziału w życiu społecznym na wielu jego płaszczy-
znach. Kluczową rolą w kształtowaniu losów osób niepełnosprawnych przypisuje 
się dziś edukacji. Wyrównywanie szans edukacyjnych stanowi jeden z głównych 
nurtów działań, zmierzających do wyrównywania szans życiowych tej grupy osób. 
Od ponad dwudziestu lat w polskich szkołach masowych realizowana jest eduka-
cja integracyjna, która obecnie wypierana jest przez edukację inkluzyjną (włącza-
jącą). I choć postronnym obserwatorom może się wydawać, że decydują tu wzglę-
dy ideowe, to czynnik ekonomiczny okazuje się równie istotny w tym kolejnym 
przeobrażaniu systemu edukacji. 

Ponad dwudziestoletnie już doświadczenia w  realizacji edukacji integracyj-
nej nie napawają optymizmem, gdyż jej efekty są dalekie od założonych. Dodat-
kowo, ta forma kształcenia dzieci z niepełnosprawnością okazała się dość droga. 
W  związku z  dużymi kosztami utrzymania takich klas, oddziały integracyjne 
w wersji ustawowej powstały głównie w dużych miastach i bogatych powiatach, 
w  pozostałych zaś rejonach Polski ich liczba jest znikoma. Edukacja włączająca 
wypiera stopniowo edukację integracyjną, ponieważ jest tańszą formą kształce-
nia uczniów niepełnosprawnych. W  klasie inkluzyjnej nie ma konieczności za-
trudniania nauczyciela wspomagającego, ani organizowania dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych o  charakterze rewalidacyjnym. Nie ma również takich ograni-
czeń, związanych z  liczbą dzieci w klasie, jak ma to miejsce w oddziałach inte-
gracyjnych. A. Krauze dostrzega duże niebezpieczeństwo w takim jednostronnych 
propagowaniu inkluzji edukacyjnej, której podłożem są ekonomiczne kalkulacje. 
Przez wiele organów samorządowym ta forma edukacji jest traktowana jako „bez-
kosztowa” w porównaniu z kosztownym szkolnictwem specjalnym (Krause, 2010, 
s. 76). Konsekwencją takiego podejścia jest często „bierne siedzenie” ucznia nie-
pełnosprawnego w klasie inkluzyjnej (Bąbka, 2001). Speck podkreśla, iż „koszty 
integracyjnie/inkluzyjnie zorganizowanego systemu oświaty należy jednoznacznie 
oszacować wyżej niż wielkość nakładów na dotychczasowy system szkół specjal-
nych” (Speck, 2013, s. 48). Autor zwraca uwagę na pewne symptomy, które świad-
czą o tym, że w dobie obecnego globalnego kryzysu finansowego model inkluzyjny 
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jest postrzegany jako tańsze rozwiązanie w  stosunku do  teraźniejszego systemu 
podwójnego (mimo iż specjaliści cały czas podkreślają, iż są to pozorne oszczęd-
ności). Niektórzy widzą w modelu inkluzyjnym szansę na zaoszczędzenie również 
wydatków związanych z  wewnątrzszkolnym systemem wspomagania nauczania 
w szkołach masowych (Speck, 2013, s. 127). Należałoby zatem zadać pytanie o ja-
kość kształcenia dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi w szkołach maso-
wych realizujących edukację inkluzyjną. 

M. Gołubiew-Konieczna zwraca uwagę na niewłaściwe zasady przyznawania 
uczniom niepełnosprawnym zajęć rewalidacyjnych. Liczba takich dodatkowych 
zajęć przyznawana jednemu uczniowi jest podporządkowana nie tyle potrzebom 
konkretnego dziecka, ile ekonomicznym kalkulacjom. Warto podkreślić, iż w róż-
ny sposób prowadzone są takie zajęcia w omawianych dwóch formach kształcenia 
dzieci niepełnosprawnych. W ramach edukacji integracyjnej zajęcia rewalidacyjne 
prowadzone są przez pedagogów specjalnych, a w ramach inkluzyjnej najczęściej 
prowadzone są przez nauczycieli różnych przedmiotów – przybierając raczej for-
mę dodatkowych, indywidualnych zajęć wyrównawczych. 

Edukacja włączająca opiera się na  idei integrowania dziecka ze  specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi oraz rozwojowymi z jego najbliższym otoczeniem spo-
łecznym. Takie dziecko włączane jest do  szkoły najbliższej miejsca swojego za-
mieszkania. Uregulowania prawne, dotyczące realizacji tej formy kształcenia, nie 
są doprecyzowane, dlatego szkoła nie ma obowiązku zapewnienia takiemu dziecku 
różnych form wsparcia, których potrzebuje. Zupełnie inaczej przedstawia się sytu-
acja w szkołach z oddziałami integracyjnymi. Uczeń w takiej szkole ma zapewnio-
ną pomoc wielu specjalistów, a w codziennych zajęciach może liczyć na nauczycie-
la wspomagającego. Taka rozbudowana sieć wsparcia specjalnego na terenie szkoły 
jest jednak dość kosztowna, dlatego oddziały integracyjne (w wersji ustawowej) 
powstały głównie w  dużych miastach i  bogatych powiatach. W  konsekwencji, 
uczniowie niepełnosprawni skazani są na codzienne dojeżdżanie do szkoły, z tego 
też powodu nie biorą często udziału w  dodatkowych imprezach szkolnych. Nie 
mają też możliwości budowania przyjaźni z dziećmi ze swojego najbliższego oto-
czenia. Szczytne idee społecznej integracji oraz wyrównywania szans edukacyj-
nych zderzają się najczęściej z przyziemnymi kwestiami natury materialnej. 

Czynnik ekonomiczny okazuje się kluczowy również w wytyczaniu określonych 
tendencji w ramach samej edukacji integracyjnej. Badania przeprowadzone przez 
Bąbkę wykazały, iż szkoły z oddziałami integracyjnymi mają tendencję do specja-
lizowania się w kształceniu dzieci o jednorodnym zaburzeniu. O danej specjaliza-
cji decydują warunki materialno-organizacyjne danej szkoły. W sytuacji, gdy bu-
dynek nie jest dostosowany architektonicznie do uczniów z niepełnosprawnością 
ruchową, chętniej przyjmowane są  dzieci z  niepełnosprawnością intelektualną. 
W sytuacji odwrotnej – gdy budynek jest dostosowany do uczniów z zaburzeniami 
narządu ruchu, częściej są  oni przyjmowani niż uczniowie z  innymi zaburzenia 
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rozwojowymi. W  efekcie, następuje selekcja dzieci przyjmowanych do  placówek 
integracyjnych pod względem posiadanego zaburzenia (Bąbka, 2001, s. 87). 

Istnieje wiele barier (nie tylko finansowych), które powodują, iż wizja „takiej 
samej szkoły dla wszystkich” nadal stanowi nierealistyczne marzenie większości 
rodziców dzieci niepełnosprawnych (Kowalik, 2011, s. 274–277). Wdrażanie idei 
edukacji włączającej tylko na poziomie powinności wywołuje niekiedy wręcz od-
wrotny efekt. Dyrektorzy szkół ogólnodostępnych często próbują zniechęcić rodzi-
ców do posyłania swojego dziecka z niepełnosprawnością do ich szkoły, tłumacząc 
się niewystarczającym przygotowaniem placówki oraz pracujących w niej nauczy-
cieli. W takiej sytuacji bardzo częstą praktyką jest kierowanie dziecka z niepełno-
sprawnością na nauczanie indywidualne, które wydaje się najbardziej segregacyjną 
formą kształcenia. Niesatysfakcjonujące efekty wdrażania idei integracji w eduka-
cji powodują, że sami niepełnosprawni określają nieudolne działania „szwindlem 
integracyjnym” (Speck, 2005, s. 391–392; Kowalik, 2011, s. 279).

„Terapeutyczny biznes”

Lata 90-te przyniosły w Polsce wiele korzystnych zmian w sferze edukacji specjal-
nej i rehabilitacji. Oferta różnych działań w tym obszarze poszerzyła się, w szcze-
gólności w odniesieniu do osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością. Radość 
rodziców i  specjalistów z  otwierających się możliwości pomocy osobom, które 
wcześniej skazane były na bierną egzystencję, stłumiła w zarodku pojawiające się 
znaki zapytania czy wątpliwości. Niestety, wszelkie pedagogiczne i psychologiczne 
„nowinki”, napływające z innych krajów, które są wprowadzane i „kalkowane” bez 
krytycznego oglądu, niosą ze sobą zagrożenia. W ten sposób rozprzestrzenia się 
cały biznes pseudonaukowych terapii, które obiecują zdesperowanym rodzicom 
rzeczy niedostępne współczesnej medycynie i rehabilitacji. Za przykład może po-
służyć sprzedaż „uzdrawiających suplementów”, mających wyleczyć dzieci z nie-
pełnosprawności o  podłożu organicznym. Tomasz Witkowski w  książce „Zaka-
zana psychologia”, z  charakterystycznym dla siebie krytycyzmem, przygląda się 
różnym terapiom stawiającym sobie za cel pomaganie dzieciom i dorosłych. Wit-
kowski bezlitośnie odsłania pseudonaukowe podłoże wielu z nich, przypisując ich 
twórcom oraz kontynuatorom motywy dalekie od altruistycznych. Powiększająca 
się liczba wszelakich trendów w obszarze psychoterapii, samorozwoju czy reha-
bilitacji oraz czerpanie zysków z takiej działalności zostały określone przez niego 
psychobiznesem poza wszelką kontrolą. 

Szczególnie naganne wydaje się postępowanie różnego pokroju specjalistów, 
którzy nadużywają zaufania osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin. 
Jak udowadnia Witkowski, niektóre z  tych pseudonaukowych terapii są  na  tyle 
przekonujące, że firmowane są m.in. przez Unię Europejską, UNESCO czy MEN. 
Jednym z  takim przykładów jest Kinezjologia Edukacyjna (Witkowski, 2013, 
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s. 175–185), która zasiedliła obszar edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jak 
również terapii psychologiczno-pedagogicznej. Metoda P. Dennisona obiecuje 
niwelowanie wielu trudności rozwojowych u dzieci poprzez ćwiczenia ruchowe, 
służące tzw. gimnastyce mózgu. Pomimo coraz większej liczby krytycznych arty-
kułów, wskazujących na pseudonaukowe podłoże tej metody (Koraba, 2008) oraz 
na brak dowodów, potwierdzających jej skuteczność19, nadal dominuje wśród spe-
cjalistów, którzy ją stosują, przekonanie, że metoda ta jest efektywna. T. Garstka 
tłumaczy to zjawisko efektem konfirmacji (potwierdzenia; Garstka, 2016). 

Do dziś stosuje się takie kontrowersyjne metody rehabilitacyjne, jak Metoda 
Domana-Delacato czy Metoda Vojty. Nawet niezwykle krytykowana terapia Hol-
ding (inaczej więzi) stosowana jest po dziś dzień w pracy z dziećmi z autyzmem 
czy z  zaburzeniami więzi (Witkowski, 2013, s. 155–215). Niektóre z  tych pseu-
donaukowych metod nie tylko okazują się nieskuteczne, ale wręcz niebezpiecz-
ne20. E. Pisula wskazuje na przyczyny popularności wielu niesprawdzonych metod 
terapeutycznych wśród rodziców dzieci z autyzmem. Jedna z przyczyn związana 
jest z rozczarowaniem, wynikającym z nadmiernych oczekiwań w stosunku do te-
rapii potwierdzonych empirycznie. Niesatysfakcjonujące efekty tychże stają się 
przyczynkiem do dalszych poszukiwań i wyboru metod, których skuteczność nie 
została potwierdzona naukowo. Autorka wymienia wśród nich: terapię Holding, 
megawitaminową, trening integracji słuchowej, delfinoterapię, leczenie sekretyną, 
terapię immunosupresyjną, ułatwioną komunikację czy specjalne diety. Pozytyw-
ny wpływ kinezjologii edukacyjnej w terapii osób z autyzmem również nie został 
potwierdzony naukowo, w związku z tym stosowanie jej nie znajduje uzasadnienia 
(Pisula, 2008, s. 64–68). 

Pisula wskazuje na  warunki, które muszą być spełnione, żeby można było 
uznać metodę za skuteczną i bezpieczną. Wśród kluczowych kwestii badaczka wy-
mienia: dobre podstawy teoretyczne oraz potwierdzenie w danych empirycznych 
i klinicznych skuteczności metody. Kolejną ważną kwestią jest opracowanie stan-
dardów stosowania metody (z dokładnymi wskazówkami) oraz wskazanie ogra-
niczeń jej wykorzystania. Niezwykle ważne jest uzyskanie pewności, że metoda 
nie szkodzi, czyli nie pogarsza stanu zdrowia dziecka ani nie wywołuje u niego 
cierpienia (Pisula, 2008, s. 71–72). Ocenę różnorodnych oddziaływań terapeutycz-
nych w kontekście pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu można odnaleźć również 
w raporcie Narodowego Centrum Autyzmu (2015). W raporcie tym terapie zostały 

19 Zob. Opinia dotycząca podstaw naukowych metody „Kinezjologii Edukacyjnej” oraz konse-
kwencji jej stosowania, Komitet Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk, 20 października 2006, 
Warszawa.

20 W  2007 roku S.O. Lilienfeld opublikował artykuł „Psychological treatments that cause harm” 
w  „Perspectives on  Psychological Science”, w  którym stwierdza, iż  terapia holding zalicza się 
do grupy najbardziej zagrażających i niebezpiecznych dla pacjentów (za: Witkowski, 2013, s. 201); 
badacz jest współautorem książki „50 wielkich mitów psychologii popularnej” (2011). 
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podzielone na trzy grupy: ustanowione (o potwierdzonej naukowo skuteczności), 
powstające (obiecujące) oraz nieustanowione (o niepotwierdzonej naukowo sku-
teczności). Do  ostatniej grupy zaliczyć można metodę ułatwionej komunikacji, 
terapię integracji sensorycznej (SIT) czy bardzo dziś popularne diety eliminacyjne 
(np. bezkazeinowa czy bezglutenowa) (National Standards Project, b.d).

Wiele czynników sprzyja utrzymywaniu się niepotwierdzonych naukowo oraz 
nieskutecznych terapii. Wśród nich należałoby wymienić następujące kwestie: 
niechęć terapeutów do badania procesu terapii i jej efektywności (lub niezwykle 
subiektywne kryteria jej oceny), brak rzetelnej wiedzy wśród terapeutów na temat 
stosowanej przez siebie metody oraz sprzyjające takim nienaukowym procederom 
warunki rynkowe. Szczególnie dużo mechanizmów podtrzymujących obecny stan 
rzeczy dotyka rodziców dzieci chorych i niepełnosprawnych. Jeden z psycholo-
gów, pracujący w  hospicjum, stwierdził, iż  „rodzice są  dzisiaj postawieni w  roli 
Pana Boga”. To na ich barkach spoczywa bowiem odpowiedzialność za liczbę i ro-
dzaj podjętych działań na rzecz chorego dziecka. Dlatego też wielu z nich wypró-
bowuje wszelkie możliwe metody, unikając w ten sposób poczucia winy z powodu 
niewykorzystanej szansy. Trudno tu nie dostrzec szerokiego pola do popisu dla 
różnego rodzaju pseudospecjalistów, obiecujących cudowne efekty za odpowied-
nią opłatą. Witkowski zwraca uwagę na następujące mechanizmy psychologiczne, 
które podtrzymują bezcelowe wysiłki rodziców zaangażowanych w nieefektywną 
i nienaukową terapię: spirala poczucia winy, dysonans poznawczy oraz efekt uto-
pionych kosztów (Witkowski, 2013, s. 242–245). Wielu pedagogów specjalnych 
styka się z sytuacjami, w których rodzice poddają swoje dziecko nieznanym w Pol-
sce i niemających podstaw naukowych terapiom. Dotyczy to również sytuacji, gdy 
diagnoza zaburzenia nie została jeszcze postawiona. 

Złożony problem prowadzonego na szeroką skalę terapeutycznego biznesu ob-
razuje wypowiedź ojca chorej na stwardnienie guzowate dziewczynki, obciążonej 
dodatkowo padaczką lekooporną, z głębszą niepełnosprawnością intelektualną: 

„Trudno było pogodzić się z takim wyrokiem, dlatego szukaliśmy innego roz-
wiązania. Poszukiwaliśmy lekarzy, którzy daliby nadzieję, że istnieje cudowny lek, 
terapia, która to wszystko może cofnąć, naprawić, uleczyć. Nie ma się co dziwić 
wiadomościom, które co jakiś czas pojawiają się w mediach o aresztowaniu zna-
chorów czy innych szarlatanów, udających cudotwórców i sprzedających cudowne 
leki lub oferujących uzdrawiające zabiegi. Oni dają nadzieję, a tego ludzie szukają, 
płacą za to wysokie stawki, tracąc resztki zdrowego rozsądku. […] Człowiek w roz-
paczy ima się wszystkiego. Szuka wiadomości w  internecie: o  niesprawdzonych 
lekach, specyfikach wyprodukowanych z roślin z głębokiej amazońskiej dżungli 
itp. Ale, koniec końców, wraca się do prawdziwych lekarzy i normalnego leczenia. 
W naszym przypadku właśnie tak było”.

 



91CZĘŚĆ I: KONTEKSTY – PODSTAWY 

Bibliografia

Apanel, D. (2014). Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego w Polsce w latach 1989–
2012. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Bąbka, J. (2001). Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych – za-
łożenia i rzeczywistość. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora 

Bobeł, B. (2003). Postawy rodziców wobec możliwości integracji szkolnej dzieci o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych. W: Kazanowski, Z., Osik-Chudowolska, D. (red.), 
Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych. Lublin: Wy-
dawnictwo UMCS.

Chrzanowska I., Jachimczak B., Pawelczak K. (red.) (2013) Miejsce Innego we współcze-
snych naukach o  wychowaniu. W  poszukiwaniu pozytywów. Poznań: Wydawnictwo 
Naukowe UAM.

Fajfer, I. (2008). Płaszczyzny wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych intelek-
tualnie i  ich rodzin. W: Gajdzica, Z. (red.), Wspólne i  swoiste zagadnienia edukacji 
i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym. Sosnowiec: Humanitas.

Gajdzica, Z. (2008). W trosce o wielostronny rozwój ucznia. Kilka uwag o wyborze szko-
ły i formach realizacji obowiązku szkolnego dziecka z lekkim upośledzeniem umysło-
wym. W: Z. Gajdzica (red.), Wspólne i swoiste zagadnienia edukacji i rehabilitacji osób 
z upośledzeniem umysłowym. Sosnowiec: Humanitas.

Gajdzica, Z. (red.). (2009). Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjo-
nowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Kraków: Impuls.

Gajdzica, Z. (red.). (2011). Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej. Sosno-
wiec: Humanitas.

Gajdzica, Z. (2011b). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: 
Impuls.

Gajdzica, Z. (red.). (2013) Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni pu-
blicznej. Kraków: Impuls.

Garstka, T. (2016). Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w eduka-
cji i wychowaniu. Warszawa: Wolters Kluwer

Gołubiew-Konieczna, M. (2004). Integracja w prawie oświatowym a realia polskiej szko-
ły – szanse i zagrożenia edukacji dzieci niepełnosprawnych w systemie integracyjnym. 
W: C. Kosakowski, A. Krause (red.), Dyskursy pedagogiki specjalnej. Rehabilitacja, 
opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Gołubiew-Konieczna, M. (2010). Projekt „Szkoła dla wszystkich” jako diagnoza środo-
wiska oświatowego w zakresie jego przygotowania na włączanie uczniów niepełno-
sprawnych do szkół ogólnodostępnych (na przykładzie województwa pomorskiego). 
W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Uczeń o  specjalnych potrzebach w  przestrzeni 
współczesnego systemu edukacji. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

Gołubiew-Konieczna, M. (2012). Integracja w edukacji – ewaluacja założeń integracyj-
nych w praktyce szkolnej, W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Edukacja integracyjna 
i włączająca w doświadczeniach pedagogów i nauczycieli. Zielona Góra: Oficyna Wy-
dawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.



92 KU INKLUZJI SPOŁECZNO-KULTUROWEJ W SZKOLE

Grzyb, B. (2013). Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych 
ze szkół integracyjnych do specjalnych. Kraków: Impuls.

Jachimczak, B. (2008). Gotowość nauczycieli szkół ogólnodostępnych do pracy z uczniem 
o  specjalnych potrzebach edukacyjnych. W: I. Chrzanowska, B. Jachimczak (red.), 
Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu – wyzwania praktyki. Łódź: 
Wydawnictwo Satori.

Janiszewska-Nieścioruk, Z. (red.). (2012). Edukacja integracyjna i włączająca w doświad-
czeniach pedagogów i nauczycieli. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

Kaja, B. (red.). (2001) Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja – Psychokorekcja, tom 3. 
Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej.

Kazanowski, Z., Osik-Chudowolska, D. (red.). (2003). Integracja osób niepełnosprawnych 
w edukacji i interakcjach społecznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Klinger, K. (2012). Integracja to mit, „Gazeta Prawna”, 01.04. 2012, nr 64.
Kohut, D. (red.). (2013). Dziecko o  specjalnych potrzebach w  kręgu interdyscyplinarnej 

terapii. Kraków: Impuls.
Kohut, D., Tomecka, E., Bukowska-Jura, B. (2013). Rodzice – ich postawy wobec dziecka 

niepełnosprawnego, wypalenie sił oraz proponowane wsparcie. W: D. Kohut (red.), 
Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii (s. 316–330). Kra-
ków: Impuls.

Kowalik, S. (2000). Między dyskryminacją i integracją osób niepełnosprawnych. W: B. Kaja 
(red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja – Psychokorekcja (s. 36–58). Tom 3. 
Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej.

Kowalik, S. (2011). Integracja uczniów niepełnosprawnych z uczniami pełnosprawnymi. 
W: S. Kowalik (red.), Psychologia ucznia i nauczyciela. Warszawa: PWN.

Koraba, K. (red.). (2008). Kinezjologia edukacyjna. Nauka, pseudonauka czy manipulacja. 
Warszawa: IBE.

Krause, A. (2010). Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków: Impuls.
Macura, T. (2012). Opowieść o  Żanecie. W: Niepowtarzalni (s. 81–83). Praca zbio-

rowa pod redakcją E. Tatarkiewicz. Ustroń: Wydawca Towarzystwo Opieki nad 
Niepełnosprawnymi.

National Standards Project (b.d.). Pobrano 18.01.2018, z: http://www.nationalautismcen-
ter.org/national-standards-project/

Obuchowska, I. (red.). (1999). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: WSiP.
Osik-Chudowolska, D. (2009). Motywy wyboru szkoły z oddziałami integracyjnymi dla 

dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w opinii rodziców i pedagogów. W: Z. Gajdzica 
(red.), Społeczne i  edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci 
i młodzieży z niepełnosprawnością. Kraków: Impuls.

Pachowicz, M. (2013b). Próba wyjścia z rezerwatu. O paradoksach ukrytych w eduka-
cji i rewalidacji osób niepełnosprawnych. W: Z. Gajdzica (red). Człowiek z niepełno-
sprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej (s. 327–346). Kraków: Impuls.

Parchomiuk, M. (2011). Osobiste i rodzinne korelaty aktywności zawodowej matek dzieci 
z niepełnosprawnością. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

http://www.nationalautismcenter.org/national-standards-project/
http://www.nationalautismcenter.org/national-standards-project/


93CZĘŚĆ I: KONTEKSTY – PODSTAWY 

Parys, K. (2014). Zjawisko pozoru w systemie kształcenia uczniów niepełnosprawnych 
– próba identyfikacji i propozycje rozwiązań. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki 
Specjalnej, nr 4, 29–55. 

Pisula, E. (2008). Kontrowersje wokół stosowania kinezjologii edukacyjnej w  terapii 
dzieci z autyzmem. W: K. Korab (red.), Kinezjologia Edukacyjna: Nauka, Pseudonauka 
czy Manipulacja?. Warszawa: IBE

Sekułowicz, M. (2013). Wypalenie się sił rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Wrocław: 
Wydawnictwo Naukowe DSW.

Speck, O. (2003). Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki. Gdańsk: 
GWP.

Speck, O. (2013). Inkluzja edukacyjna a  pedagogika lecznicza. Gdańsk: Harmonia 
Universalis.

Stelter, Ż. (2013). Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektu-
alnie. Warszawa: Difin.

Streszczenie raportu. Wyniki i konkluzje: Narodowy Projekt Standardów, faza 2: Wyjście 
naprzeciw potrzebie stworzenia wytycznych dotyczących praktyki opartej na dowo-
dach dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. Pobrano 18.01.2018, z: http://www.wspar-
cienastarcie.org/dokumenty/Raport%20NAC%202015.pdf

Szumski, G. (2006). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Sens i  granice zmiany 
edukacyjnej. Warszawa: PWN.

Szumski, G. (2011). Teoretyczne implikacje koncepcji edukacji włączającej. W: Z. Gajdzi-
ca (red.), Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej (s. 13–23). Sosnowiec: 
Humanitas.

Szulc, A. (2010). Chory biznes na chorych dzieciach, Przekrój, 16 lutego, 5. 
Twardowski, A. (1999). Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych. W: I. Obuchowska 

(red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: WSiP.
Witkowski, T. (2013). Zakazana psychologia. T. II. Warszawa: Wydawnictwo CiS.
Wlazło, M. (2014). Prekariat i niepełnosprawność – o tymczasowości i niepewności edu-

kacji, rehabilitacji, pracy i życia. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 6. 

http://www.wsparcienastarcie.org/dokumenty/Raport%20NAC%202015.pdf
http://www.wsparcienastarcie.org/dokumenty/Raport%20NAC%202015.pdf




CZĘŚĆ II 

STRATEGIE – 
INSTRUMENTARIUM





ROZDZIAŁ VI 

Bogusława Dorota Gołębniak

Przesunięcia paradygmatyczne w dydaktyce szkolnej 
jako „facylitacja” zmiany w kierunku edukacji włączającej

Wprowadzenie 

Rozważając instrumenty takiej zmiany kultury szkoły, aby sprzyjała ona realizowa-
niu „tu i teraz” głównych założeń edukacji inkluzyjnej poprzez pedagogikę włącza-
jącą, skupiam uwagę czytelnika na dyskusji paradygmatycznego osadzenia współ-
czesnej szkoły. Zachęcając do  częściowego przynajmniej porzucenia nauczania 
frontalnego, wyznaczanego techniczno-racjonalnym podejściem do  kształcenia, 
znajdującym wsparcie w paradygmatach normatywno-instrumentalnych, ukazuję 
istotę i potencjał aplikacyjny paradygmatów interpretatywno-konstruktywistycz-
nych i krytyczno-emancypacyjnych. Formułuję też „przygarść” praktycznych, wy-
nikających zeń wskazówek transformacyjnego działania, w takich obszarach szkol-
nego nauczania, jak: (1) kształtowanie relacji międzyosobowych w klasie i budowa 
wspólnoty uczenia, (2) negocjowanie szkolnego programu nauczania z głównymi 
podmiotami szkoły, (3) stosowanie niekonwencjonalnych technik dydaktycznych, 
(4) ocenianie konstruktywne. Zaznaczyć jednocześnie pragnę, że ich lista nie jest 
zamknięta. Zachęcam nie tylko do „wypróbowania” wybranych spośród nich we 
własnej praktyce, ale i do twórczych ich rozszerzeń czy kontynuacji. 

Od pedagogiki klasy do pedagogiki włączającej

Inkluzji społeczno-kulturowej via przesunięcia konceptualne, dotyczące edukacji 
szkolnej, sprzyja dziś rewitalizacja dyskursu dydaktycznego. Po okresie dominacji 
jedno-paradygmatycznej teorii nauczania i  fazie pewnego chaosu w poszukiwa-
niu wsparcia w radzeniu sobie z nowymi potrzebami edukacyjnych (Klus-Stańska, 
2009; Klus-Stańska, 2010) nadszedł czas na  porządkowanie tej wiązki dyskursu 
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edukacyjnego21. Świadomość uprawomocnienia i poznanie innych niż obowiązu-
jące dotąd podejść do edukacji wydają się ważne nie tylko w świecie naukowym. 
Wiedza tego rodzaju ułatwia, niewątpliwie, przyjmowanie refleksyjno-krytycznej 
postawy wobec działań promowanych w oświacie jako reformatorskie czy inno-
wacyjne. Wracając bowiem po półwieczu do pytania o przejście, które dokonać 
się miało w polskim szkolnictwie po 1989 roku, „od etatyzmu do szkoły demo-
kratycznej” potwierdzić musimy nierozstrzygalność, ale i istotność głównych dy-
lematów wpisanych w to pytanie (Kwieciński, 1997). Podzielając przywołane już 
we Wstępie zdanie Zygmunta Freuda, iż  nauczanie to  profesja niemożliwa, ale 
nieunikniona, radzenie sobie z różnorakim napięciami (ile ewolucji, a ile „rewo-
lucji” w zmienianiu oświaty, reformowanie szkoły odgórne czy wspieranie zmian 
oddolnych, „trzymanie się” jednego, wybranego paradygmatu czy możliwy eklek-
tyzm) wpisujemy na stałe w naszą edukacyjną działalność. Zastanawiając się za-
tem nad instrumentarium zmiany edukacji szkolnej w interesującym nas tu kie-
runku, proponuję zacząć dyskusję od jej „twardego”, paradygmatycznego rdzenia. 
Uważam bowiem, że „kościec” ten, nie zawsze wprost nazywany, a nawet nieko-
niecznie uświadamiany (bo  zastępowany głoszeniem przekonań w  rodzaju „tak 
się to robi” czy „my też to robimy, tylko inaczej”), decyduje w znacznym stopniu, 
o  ile nie w  pełni, o  tym, co, jak dzieje się w  szkolnej klasie. Co  więcej, myśle-
nie o edukacji tzw. decydentów wsparte jest także konkretnymi paradygmatami. 
Ich osobiste doświadczenia edukacyjne (i z edukacją) współdecydują często o co-
dzienności przyjmowanych oficjalnie rozwiązań systemowych. To one, niezależnie 
deklarowanych intencji we wprowadzaniu nowych „porządków”, wyznaczają to, 
czy w szkole pracuje się w dalszym ciągu – tylko w innym porządku i pod innymi 
nazwami – z uśrednionym (statystycznie) uczniem (czyli całą klasą) czy też do-
strzega się w tej wspólnocie dwadzieścioro indywidualności oczekujących od nas 
profesjonalnego włączenia do szkolnego świata uczenia się (zob. np. Skorobogata, 
2014; Gołębniak, 2011, 2014).

Paradygmaty
Paradygmat to, najogólniej mówiąc, zbiór podstawowych pojęć i teorii, tworzą-
cych podstawę danej dziedziny wiedzy. Do  debaty na  temat nauki, jej rozwoju, 
pojęcie to wprowadził Thomas Kuhn za sprawą opublikowania w 1962 roku dzie-
ła pt. Struktura rewolucji naukowych. Przedstawił w niej, sięgając do przykładów 
z historii wiedzy, ponowoczesny obraz nauki (i formacji intelektualnej) jako takiej, 
która rozwija się dzięki własnej strategii. Ujawniając między innymi wzór myślenia 
i odpowiadający mu sposób działania, opisał nie tylko okresy „normalne”, sprzyja-
jące jej rozwojowi liniowemu, ale i dokonywane w niej, za sprawą nowych odkryć, 
21 Taki charakter ma, między innymi, podręcznik przygotowywany przez Zespół Dydaktyki, afilio-

wany przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, pod redakcją Doroty Klus-
-Stańskiej. 
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fundamentalne zwroty czy przesunięcia, które z czasem, sprawą prac zwolenni-
ków, umacniają się, dogadują z innymi, i stają się „normalnymi”… aż do kolejnej 
rewolucji (zob. Kuhn, 2011). 

Paradygmaty w dydaktyce (nauce o nauczaniu i uczeniu się) stanowią – zda-
niem Doroty Klus-Stańskiej – rodzaj unaukowionej emanacji głównych strategii 
myślenia dydaktycznego, te zaś wynikają ze zróżnicowanego odpowiadania na py-
tania o to, skąd pochodzi wiedza, jaka jest jej natura i  jaki w związku z tym cel 
przyświeca edukacji. Pierwszą ze  strategii Autorka nazywa myśleniem wdroże-
niowym. Polega ono na  wysokim wartościowaniu wiedzy naukowej, tworzonej 
przez uczonych – profesjonalnych badaczy. Rolą nauczania przygotowującego 
uczniów do życia jest przekazanie im (w dostosowanej do poziomu i przedmiotu 
nauczania) formie zbioru wiadomości i wykształcenie umiejętności. Odpowiada-
jąca temu myśleniu teoria dydaktyczna skupia się zatem na czynnościach naucza-
nia. Stąd, ujęcia te określa się jako paradygmaty normatywne i instrumentalne. 
Pod nazwami tymi sytuowane są zarówno teorie takich klasyków, jak Wincenty 
Okoń (2003) czy Czesław Kupisiewicz (2005, 2012), jak i młoda stosunkowo neu-
rodydaktyka (Żylińska 2013; zob. też Klus-Stańska, 2018). W paradygmatach tych, 
osadzonych w pozytywistycznej epistemologii, przyjmujących obiektywizm i uni-
wersalizm za wartość naczelną i główną naukowego poznania, praktyka i praktycy 
występują bardziej w roli obiektów i pola zastosowań badań niż źródło identyfika-
cji problemów i partnerów w ich rozwiązywaniu. Ustalone na podstawie uogólnio-
nej wiedzy o prawach i prawidłowościach występujących w rzeczywistości szkolnej 
dyrektywy postępowania cechuje pewność, niekwestionowalność, aplikowalność 
systemowa (Działanie „D” w warunkach „W” przynosi efekt „E”). 

Kolejna ze strategii została określona przez Autorkę jako myślenie interpre-
tatywno- konstruktywistyczne. W opozycji do myślenia wdrożeniowego przyj-
muje się tu założenie społecznego konstruowania wiedzy – także w szkole, przez 
uczniów. Dlatego teorie nauczania, sankcjonujące ten typ myślenia, zwane para-
dygmatami narracyjno-konstruktywistycznymi, sytuują w  centrum procesów 
dydaktycznych bardziej uczenie (się), a nie czynności nauczania). Zakłada się tu, 
że uczniowie „zanurzeni” w swych światach życia (nie tylko w szkole i nie tylko 
w czasie formalnych zajęć) nieustannie konstruują i rekonstruują swe doświadcze-
nia, a wiedza formalna, ta pochodząca ze świata nauki, pełni w tym procesie rolę 
wspierającą procesy osobistego nadawania znaczeń napotykanym faktom, dzia-
łaniom i procesom. Zadaniem szkoły i nauczycieli jest organizowanie warunków 
do tak rozumianego uczenia się. Chodzi głównie o stawianie uczniów w sytuacjach 
zadaniowych o rozwojowym charakterze. Podejmowane przez nich działania (in-
dywidualnie i wraz z  innymi), „uruchamiając” wszystkie kanały komunikacyjne 
(mówienia „od siebie do innych”, aktywnego słuchania, pisania tego, co się już wie 
albo czego chcemy się dowiedzieć, „wypytywania” autorów książek), uruchamia 
potencjalne możliwości każdego ucznia w klasie. Oprócz planowania tak rozumia-
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nych procesów uczenia się do nauczyciela należy monitorowanie oraz wspieranie 
w sytuacjach trudnych oraz udzielanie informacji zwrotnych (jaka część zadań zo-
stała podjęta, jaka ich część jak została prawidłowo wykonana, co w tym osobistym 
uczeniu się wzmacniać, a co eliminować, czyli nad czym i jak dalej pracować). Cele 
tak rozumianego kształcenia nie są z góry określone, a podejście do programu jest 
w znacznym stopniu elastyczne. Istotne jest tu także wykorzystywanie możliwości, 
które tkwią w społeczno-kulturowym kontekście, i troska o emocjonalny wymiar 
edukacji. 

Trzeci rodzaj strategii wymienianej przez Klus-Stańską – myślenie krytyczno-
-emancypacyjne – podobnie jak charakteryzowane wyżej myślenie interpretatyw-
no-konstruktywistyczne pozostaje w opozycji do myślenia wdrożeniowego. Doce-
niając jednak społeczne i kulturowe wymiary konstruowania wiedzy, zwraca się 
tu także uwagę na konieczność krytycznego namysłu nad politycznym wymiarem 
edukacji. Uważa się, że  rolą edukacji jest dostrzeżenie każdego Innego postrze-
ganego w społeczeństwie jako „gorszego” (ze względu rasę, pochodzenie etnicz-
ne, płeć kulturową, niepełnosprawność czy chorobę, a także inne cechy położenia 
ekonomiczno-społecznego) i pomaganie mu w wyzwalaniu się z nakładanych spo-
łecznie pęt czy ograniczeń rozwoju i budowy własnej tożsamości. 

Oczywiście, przedstawiony wyżej podział strategii myślenia o wiedzy i szkole, 
a  także przydział do  nich, występujących w  dydaktyce, paradygmatów ma cha-
rakter „zgrubny”. Naszą intencją nie jest bowiem szczegółowy przegląd konstytu-
ujących te typologie teorii dydaktycznych (ten znajdą czytelnicy w zapowiadanym 
wyżej w  przypisie podręczniku autorstwa Doroty Klus-Stańskiej). Zależy nam 
jedynie na  wskazaniu, jak bardzo społeczne konstruowanie szkoły inkluzyjnej 
utrudnić może dominujące w niej, choć nie zawsze wprost nazwane, myślenie po-
parte paradygmatami o proweniencji scjentystyczno-behawioralnej22. 

Pokonać główne ograniczenia 
Zanim przejdziemy do  charakterystyki paradygmatycznych ram i  uzasadnień 
zmiany nauczania w kierunku inkluzji, skupmy uwagę na podstawach dotychcza-
sowej praktyki szkolnej. Wskażmy, które jej cechy – usankcjonowane paradygma-
tami normatywno-instrumentalnymi – przeszkadzają czy wręcz uniemożliwiają 
dbanie o to, aby prowadzone w niej działania miały prorozwojowy charakter dla 
wszystkich jej podmiotów. 

Przeszkodą pierwszą i  główną jest wpisane w  system klasowo-lekcyjny, tzw. 
nauczanie frontalne. Słowem kluczem jest tu  podział. Podział uczniów według 
wieku życia na klasy, podział wiedzy szkolnej na odpowiadające głównym dzie-
dzinom nauki przedmioty szkolne, podział materiału nauczania na  jednakowe 
dla wszystkich uczniów w klasie porcje do przyswojenia – wymuszają nauczanie 

22 Nie wskazywaliśmy tego wyżej, ale mariaż scjentyzmu z behawioryzmem jest oczywisty. 
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wszystkich tego samego, w takim samym czasie i w taki sam sposób. Nawet przy 
dużym zaangażowaniu nauczycieli, realizacja pedagogiki inkluzji w typowej klasie 
szkolnej ma bardziej charakter incydentalnych działań inspirowanych przez śro-
dowisko czy władze niż realnych, przenikających szkolną codzienność, praktyk23. 

Podział, służący ujednolicaniu podejścia do uczniów, jest sankcjonowany przez 
program. Realizując materiał (zapisy dokumentów), naucza się najchętniej „śred-
niego” ucznia, gubiąc z pola widzenia zarówno tych, którzy mają jakieś trudności 
w uczeniu się (różnorakiej natury), jak i uczniów szczególnie uzdolnionych. Jeśli 
w stosunku do tych pierwszych można uzyskać wsparcie w postaci zajęć wyrów-
nawczych (nomen omen, jakże trafna nazwa), spotkań z terapeutą, to uczeń szcze-
gólnie uzdolniony – jeśli tylko „nie przeszkadza” na  lekcji – bywa pozostawiany 
najczęściej sam sobie24. Każdy uczeń w klasie bywa postrzegany bardziej w katego-
riach obiektu starań podejmowanych przez kierującego procesem dydaktycznym 
nauczyciela niż wspieraną profesjonalnie osobą uczącą się. W tym frontalnym na-
uczaniu bardzo trudno o indywidualne podejście. Pozostaje ono bardziej w sferze 
deklaracji niż realnie podejmowanych, w sposób systematyczny, działań. Kierow-
niczy styl nauczania, nastawiony i rozliczany ze względu na sprawność wykonania, 
pozostawia niewiele przestrzeni na kreowanie innego typu obecności (na przykład 
dialogicznej), wszystkich podmiotów sytuacji edukacyjnej – uczniów, rodziców, 
nauczycieli i in.

Słowem kluczem rozumienia tego, co się w klasie dzieje, jest „efektywność”. 
Wynika ona i  jest podporządkowana ustalonym w  systemie standardom. Oczy-
wistość ich odgórnego przekazu wraz z  dostarczaniem narzędzi pomiaru jako-
ści uzyskiwanych efektów (egzaminy zewnętrzne, testy oparte na pomiarze, czę-
ściowo ewaluacja zewnętrzna) zapewnia władzom kontrolę nad tym segmentem 
życia społecznego. Nauczyciele odczytują na ogół ten mechanizm jako koniecz-
ność „ustawiania” nauczania bardziej pod te  odgórnie określone normy wiedzy 
do przekazania, umiejętności do „wyćwiczenia” oraz postaw do ukształtowania, 
niż kreowania przestrzeni do stosowania różnorakich form społecznego wspoma-
gania indywidualnych procesów uczenia się. Prymat „produktu końcowego” nad 
myśleniem i  interwencją formatywną w procesie uczenia się wydaje się, mimo 
wielu zaklęć, niekwestionowalny w praktyce. 

Na zakończenie tego podrozdziału warto zaznaczyć, że skupianiu uwagi czy-
telników na „ciemnych stronach” aplikacji paradygmatów normatywnych i instru-
mentalnych w praktyce nauczania w polskich szkołach nie towarzyszyła intencja 
deprecjonowania ich znaczenia dla rozwoju myśli pedagogicznej (trudno nie do-

23 Problem uelastyczniania systemy klasowo-lekcyjnego, sprzyjającego ograniczaniu nauczania 
frontalnego, podjęty jest m.in. w części II podręcznika akademickiego „Pedagogika” (Gołębniak, 
2006).

24 Zob. np. wyniki badań prowadzonych m.in. przez Sławomira Krzychałę, prezentowane w niniej-
szym podręczniku. 
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cenić wkładu tych teorii w rozwój dydaktyki ogólnej jako jednej z trzech głównych 
subdyscyplin pedagogiki) ani wagi tego typu podstaw teoretycznych w  podej-
mowaniu tych czynności nauczania, które wymagają bardziej „twardego” podej-
ścia (część wiedzy uwzględniana w programach szkolnych ma przecież charakter 
bierny i wymaga, po prostu, skutecznego przyswojenia). Podobnie rzecz się ma 
z  opanowywaniem niektórych umiejętności. Warto wspierać te  czynności tech-
nikami behawioralnymi (pochodzącymi z  psychologicznej teorii rozwoju, ściśle 
związanej epistemologiczną warstwą paradygmatów). W kontekście intersującego 
nas tu problemu dostrzegamy, po prostu, ograniczenia przyjmowanych dotychczas 
rozwiązań dydaktycznych. Wiążąc je z  ich paradygmatycznym zakorzenieniem, 
uznajemy, że aby wesprzeć ewolucję/transformację nauczania w kierunku wspie-
rającym inkluzję społeczno-kulturową w każdej klasie, warto sięgnąć do opozycyj-
nego w stosunku do tradycji myślenia o szkole, nauczaniu, nauczycielach. Kieru-
nek wydaje się wyznaczony tzw. przesunięciem progresywistycznym (Gołębniak, 
2006). Budowane na  nim myślenie, wzmacniane paradygmatami interpretacyj-
no-konstruktywistycznymi i krytyczno-emancypacyjnymi, w zależności od kon-
tekstu działania, uwzględnia też w warstwie aplikacyjnej sięganie do doświadczeń 
różnych modeli szkoły, różnych podejść do programu, metodyk pracy edukacyjnej 
opartych na różnych podstawach teoretycznych (opartych na przykład na różnych 
teoriach uczenia się – zarówno psychologicznych, jak i (nie)psychologicznych).

Paradygmaty interpretatywno-konstruktywistyczne 
i transformatywne jako rama inkluzji w klasie 

Niezależnie od umacniania (nie tylko w naszej kulturze) paradygmatów norma-
tywno-instrumentalnych, stanowiących naukową emanację wdrożeniowego my-
ślenia o edukacji, były (i są) rozwijane konkurencyjne wobec nich wzory myśle-
nia (zob. rysunek 1). Ich przedstawiciele przyjmują inne niż w pozytywistycznych 
nurtach filozofii założenia co do natury i metod ludzkiego poznania25. Uważają, 
że wiedza jest społecznie konstruowana i ma wiele rodzajów. Oprócz wiedzy for-
malnej, budowanej w  sposób przyjęty wśród uczonych, reprezentujących okre-
śloną szkolę naukowego myślenia, wysoko wartościować też należy wiedzę prak-
tyczną, powstającą w drodze rekonstruowania i uteoretyczniania tzw. życiowego 
doświadczenia. Formalne docenienie możliwości re/negocjowania znaczeń w pro-
cesie dydaktycznym, nadawanie sensu napotykanym faktom, nowo poznawanym 
zjawiskom i  procesom, sytuowanie tych działań w  społecznym kontekście, daje 
uprawomocnienie „interpretacyjnej dydaktyce” (Tripp, 1996). 

25 Zakorzenione w takich nurtach filozofii, jak interpretatywizm z fenomenologią, pragmatyzmem 
i interakcjonizmem symbolicznym na czele oraz hermeneutyką, a także w teorii krytycznej i na-
ukach emancypacyjnych (zob. Craib, Benton, 2003).
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Reprezentanci tego podejścia odwołują się do szerokiej gamy poza-behawiory-
stycznych teorii rozwoju człowieka i koncepcji uczenia się. Sięgając do psychologii 
humanistycznej, konstruktywizmu (kognitywizmu, konstruktywizmu społeczno-
-kulturowego), a także antropologii kulturowej i teorii krytycznej, inaczej definiują 
też rolę wiedzy w szkole, a tym samym i istotę nauczania. Kierując się wskazaniem 
psychologii humanistycznej w sytuowaniu ucznia w centrum nauczania, zwracają 
uwagę na uważność i empatyczne rozumienie. (To program ma być dostosowany 
do jego indywidualnych potrzeb a nie odwrotnie!). Wzmacniając zaś kognitywi-
styczny pogląd na wiedzę – wiedza jest zawsze czyjaś i każda jednostka konstru-
uje ją i  rekonstruuje w  swój własny sposób – przez tezy konstruktywizmu spo-
łeczno-kulturowego (głównie te, dotyczące roli dorosłego w strefie najbliższego 
rozwoju i istoty peer-tutoringu), otwierają perspektywę budowania inkluzyjnego 
charakteru szkolnej edukacji. 

Myślenie interpretacyjno-konstruktywistyczne, służące inkluzji, wzmacnia-
ne też bywa dodatkowym wymiarem – krytyczno-emancypacyjnym. Przyjmując 
bowiem podobne rozumienie procesów edukacyjnych (wiedza jest zawsze czy-
jaś), zwraca się wtedy uwagę na  aspekty krytyczno-wolnościowe i  zachęca tym 
samym wszystkich aktorów sceny edukacyjnej do badania i demaskowania intere-
sów władzy wpisanych w szkolne nauczanie. Stawianie pytania, czyim interesom 
służy „używanie” wiedzy w szkole, ewokuje takie analizy i przekształcanie szkol-
nych programów, aby przy zastosowaniu adekwatnych (niepodających gotowych 
rozwiązań) technik pracy edukacyjnej budować świadomość krytyczną zarówno 
uczniów, jak i rodziców oraz innych dorosłych. Wspomagane w ten sposób anga-
żowanie tych podmiotów edukacji inicjować może wspólnotowe wyzwalanie się 
z ograniczających rozwój ram – politycznych, ekonomicznych i kulturowych.

Kierunek i główne obszary zmiany

Po określeniu kierunku i podstaw zmiany szkolnego nauczania w kierunku bar-
dziej sprzyjającym inkluzji społeczno-kulturowej zajmijmy się niżej obszarami, 
w których pokonanie ograniczeń dotychczasowego modelu nauczania uważamy za 
kluczowe. Skoro już przyjęliśmy (ustaliliśmy), że dylematu: rewolucja czy ewolu-
cja, przynajmniej w naukowym dyskursie edukacyjnym (bo nie politycznym), nie 
ma, to dyskusja dotyczyć może modelu ewolucyjnej zmiany. Teoretycy i badacze 
edukacji zastanawiali i zastanawiają się, czy bardziej adekwatny w naszym świecie 
jest model „bąbli (Nowak, 1996) czy też któryś z wariantów wypracowanych w wa-
runkach zachodnich – np. brytyjskich (Potulicka, 2001). Uważamy też, że nieza-
leżnie od „cyngla zmiany” (określenie Judith Sachs, australijskiej badaczki proce-
sów edukacyjnych nauczycieli) (Gołębniak, Zamorska, 2015), nauczyciele mogą/
powinni samodzielnie decydować – na podstawie „oglądu” kontekstu i „wglądu” 
w konkretną sytuację edukacyjnego działania – jak wprowadzać elementy podej-
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ścia inkluzyjnego „do” i „w” edukacji w „zwykłej” szkolnej codzienności. Kategorie 
„oglądu” i  „wglądu”, pochodzą, dodajmy, z  dyskursu edukacji nauczycieli okre-
ślanego za autorem jego podstaw filozoficznych Donaldem Schönem „refleksyjną 
praktyką” (Gołębniak, 1998). Z uwagi na założenie unikatowości sytuacji, w któ-
rej działają „nowi” w publicznym sektorze społecznym profesjonaliści, do których 
zalicza się także edukatorów i  nauczycieli, prowadzenie małych badań stanowi 
tu immanentną część ich praktykowania. Ten szczególny rodzaj poszukiwań, słu-
żących rozwiązaniu praktycznych problemów, prowadzonych wspólnie z partne-
rami (uczniami, rodzicami, ekspertami), zwanych badaniami w działaniu (action 
research), wydaje się kluczowy w budowaniu kompetencji nauczyciela/edukatora 
inkluzyjnego (Gołębniak, Zamorska, 2015).

Dobór krytycznych, z punktu widzenia interesującej nas zmiany, „miejsc ucze-
nia się” dokonany został z punktu widzenia napięcia między masowym wymia-
rem kształceniem a postulatem jego indywidualizacji oraz tym, co „jednostkowe” 
i/a „społeczne” w procesach ucznia się. Po krótkiej dyskusji przyczyn i objawów 
zapętlenia aplikacyjnego (niemożności realizacji idei edukacji prorozwojowej wo-
bec ograniczeń związanych z myśleniem wdrożeniowym), transponujemy na  ję-
zyk praktycznych działań wybrane cechy prorozwojowej edukacji w klasie, znajdu-
jące naukowe uzasadnienie w paradygmatach interpretacyjno-konstruktywistycz-
nych i krytyczno-emancypacyjnych. Z uwagi na to, co pisaliśmy wyżej, zależy nam 
jednak na tym, aby nie traktować tych fragmentów tekstu jako instrukcji obsługi 
w zakresie nauczania inkluzyjnego. Chodzi bardziej o inspiracje do „pomyślenia 
na nowo” niektórych wymiarów swego bycia z innymi w świecie ich uczenia się. 

A. Relacje międzyosobowe. Kreowanie wspólnoty wzajemnej troski
Często mówi się, że edukacja równa się relacji. Nie każda międzyosobowa relacja 
czy kontakt między nauczycielami a uczniami ma jednak charakter prorozwojo-
wy w  rozumieniu przedstawionym w  motto niniejszego opracowania (książki). 
Kiedy na zajęciach inicjujących „badanie osobistych teorii edukacyjnych” zapo-
znajemy studentów z  jakościowymi wskaźnikami kontaktów międzyosobowych, 
zaczerpniętych z typologii Zdzisława Chlewińskiego26, to, z jednej strony, nie dzi-
wi „bezbłędne” opowiadanie się za relacją „wspomagającą w rozwoju”, ale z dru-
giej zastanawia dość częste przypisywanie „walorów pedagogicznych” także relacji 
opiekuńczej. Dziwi, bo Autor przestawia ją jako kontakt manipulacyjny. Dowo-
dzi, że można manipulować także opiekuńczością, nadmierną troską (Chlewiński, 
1989). Ujawniana w  warsztatach dyskursywność opiekuńczej relacji w  edukacji 
wydaje się, z punktu widzenia prezentowanego wywodu, interesująca. Z perspek-
tywy pedagogiki włączającej można to, przyjmując strategię ewaluacyjną SWOT, 
potraktować zarówno jako słabą, jak i mocną stronę nauczania. Słabą, bo nieprzyj-

26 Relacja opiekuńcza jest opisywana jako manipulacja (zob. Chlewiński, 1989).



105CZĘŚĆ II: STRATEGIE – INSTRUMENTARIUM

mującą do wiadomości najnowszych doniesień ze społecznej psychologii rozwoju 
(szczególnie w zakresie tzw. ko-konstruktywizmu)27 i nieuwzględniającą tez peda-
gogiki emancypacyjnej. Mocną czy raczej potencjalnie do wykorzystania, bo uka-
zującą pokłady „wrodzonej” (kulturowo) wrażliwości na Drugiego. 

Taką nieprzerwaną – od  dwóch z  górą dekad – obecność „pierwiastka ro-
mantycznego” w potocznym myśleniu o „dobrej” edukacji po 1989 roku – wiązać 
można: 
(1) z intelektualną tradycją tego zawodu, odświeżoną po okresie komunizmu czy 

realnego socjalizmu. Na konieczność jej uwzględniania w programach kształ-
cenia nauczycieli wskazywała swego czasu Joanna Rutkowiak, przestrzegając 
przed efektami zderzenia jej z promowanymi w niektórych kręgach koncep-
cjami osadzonymi w pragmatyzmie (Rutkowiak, 1995); 

(2) ze swoistą reaktywacją szkół, stosujących programy, nawiązujące do pedago-
giki naturalistycznej przełomu XIX i XX wieku (Montessori, Steinera, Korcza-
kowskie i in.) oraz rozwijania idei i praktyki innych wersji edukacji alternatyw-
nej (edukacja domowa, szkoły demokratyczne);

(3) z rekonstrukcją romantyczno-humanistycznego dyskursu teoretycznego, doty-
czącego rozwoju człowieka. Na początku lat dziewięćdziesiątych furorę wśród 
„transformatywnych” pedagogów robiły teorie w  rodzaju schematu rozwoju 
moralnego Lawrence’a Kohlberga (Kohlberg, Meyer, 1972), a wśród współpra-
cujących z nimi psychologów edukacji dyskurs psychologii humanistycznej. 
Sięgnięcie – w  kontekście wyzwań transformacji – po  teorie Carla Rogersa, 
Lawrence’a  M. Brammersa, Arthura M. Combsa przyniosło efekt w  postaci 
przekształcenia amerykańskiej koncepcji nauczania pomagającego w  uży-
teczną „tu i wtedy” wersję nauczania jako wspomaganie rozwoju (Łobocki, 
1991; Brzezińska, Lutomski, 1994). Tezę o niepowtarzalności ludzkiej natury 
i wynikające stąd zadanie autentycznego pomagania każdemu dziecku w sa-
morealizacji, przy pełnej akceptacji jako Osoby, chętnie uznawano wówczas za 
niepodważalną podstawę prorozwojowych oddziaływań w edukacji. 

Niestety, mimo tego romantyczno-humanistycznego, a  także dialogicznego 
w znaczeniu Bubera, wzmożenia, szczególnie u progu reformy systemu oświaty 
w Polsce, ale i powracającego w bardziej i mniej formalnych wypowiedziach na-
uczycieli, przełożenie tego deklaratywnego elementu postawy na praktyczne dzia-
łania miało i ma ograniczony charakter. W  świetle badań kwestionariuszowych, 
m.in. Magdaleny Skorobogatej czy Renaty Góralskiej i Joanny Madalińskiej-Mi-
chalak, wyłania się jakże odbiegający od  pożądanego opis emocjonalnej strony 
nauczania (Skorobogata, 2014, 2012; Góralska, Madalińska-Michalak, 2012). Do-

27 Określenia „ko-konstruktywizmu” używam odnośnie do społeczno-kulturowych teorii rozwoju, 
prezentowanych m.in. w podręcznikach autorstwa Anny Brzezińskiej (zob. np. Brzezińska, 2007).
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cenianiu tej sfery nie towarzyszy przyjmowanie praktyk, które sprzyjałyby formo-
waniu inteligencji emocjonalnej uczniów.

Konieczność sytuowania ucznia w centrum procesu edukacyjnego jest także 
jednym z głównych wskazań wobec edukacji szkolnej, formułowanych z pozycji 
konstruktywistycznych – konstruktywizmu poznawczego (w wydaniu Jeana Pia-
geta), i tak zwanego ko-konstruktywizmu. Druga ze wskazanych perspektyw roz-
wijana – z jednej strony – na gruncie amerykańskiego pragmatyzmu Johna De-
weya i w oparciu o osiągnięcia psychologii radzieckiej (Dmitri Dawydow i Lew 
Wygotski), z drugiej, „czytająca się” aktualnie nawzajem, wpływać się zdaje, w wie-
lu miejscach w  świecie, na przekształcanie kształtu szkolnej edukacji w kierun-
ku wpisywania indywidualnego wzoru uczenia w procesy społecznej działal-
ności. Wkład amerykańskiej psychologii kulturowej (wydaniu Jerome’a Brunera 
czy Barbary Rogoff) oraz dzieła, nie tylko Europejczyków, obejmowane wspólną 
klamrą CHAT (kulturowo-historycznej teorii aktywności), stanowią, obok być 
może neurodydaktyki i konektwizmu28, główny nurt teorii nauczania pokonują-
cych ograniczenia dotychczasowego uprawiania subdyscypliny, zwanej dydaktyką 
ogólną. 

Ten szczególny mariaż czynnika poznawczego ze społecznym (Stemplewska-
-Żakowicz, 1996), indywidualnego z  kolektywnym (Zamorska, 2013) uzasadnia 
i tworzy podstawę przeprojektowania nauczania w klasie. Chodzi nie tyle o rezy-
gnację z przekazu wiedzy na rzecz wspierania procesów jej indywidualnego kon-
struowania. Równą wagę przywiązuje się do doświadczania społecznego wymiaru 
edukacji – uczenia się w małych grupach, tworzenia stałych i powoływanych ad 
hoc zespołów, docenianie każdego wkładu do zbiorowo uzyskiwanego efektu, itp. 
Jeśli przyjrzeć się fotografiom, ukazującym animację szkolnej przestrzeni czy wy-
gląd tzw. pomocy nauczania, to przesunięcie czy transformacja jest widoczna. 

Niestety, i  w  tym wymiarze, mimo niezłego pisarstwa w  zakresie „nowej” 
metodyki, a  nawet dydaktyki (Gołębniak, Teusz, 1994 i  1999; Gołębniak, 2006; 
Klus-Stańska, 2009, 2010; Filipiak, 2012), kilkunastoletniego ćwiczenia w ramach 
edukacji wczesnoszkolnej uczenia poprzezprzedmiotowego, zewnętrzna zmiana 
najbardziej widoczna jest na poziomie edukacji wczesnej. Klasy, w których uczą 
się starsi uczniowie, ciągle przypominają jeszcze bardziej sale, z podziałem na sce-
nę i widownię, niż miejsce zapewniające swobodę działania w różnorakich kon-
figuracjach osobowych. Etno-pedagogiczne badania Katarzyny Ostoi-Soleckiej 
nad formowaniem się kompetencji nauczycieli w  obszarze TIK ujawniły, nieja-
ko przy okazji, wygląd klas. Typologia analizowanych w nich fotografii (sale typu 
zapraszamy, typu laboratorium czy zakurzony patchwork) ukazuje, w jak niewiel-
kim stopniu dokonano tu zmiany (zob. Ostoja-Solecka, 2015). Aranżacja, w której 

28 Konektywizm i  neurodydaktyka scharakteryzowane są  w  kontekście innych paradygmatów 
w przygotowywanym aktualnie do druku podręczniku autorstwa Doroty Klus-Stańskiej, Para-
dygmaty w dydaktyce. Myśleć teorią o praktyce, Warszawa: PWN.
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uczniowie widzą przed sobą plecy kolegów, nie zachęca ani do aktywnego słucha-
nia tego, co mówią, ani do mówienia do nich, ani do dzielenia się odpowiedziami 
uzyskiwanymi z „odpytywania” książek czy zapisanymi refleksjami. 

Sala typu „Zakurzony patchwork” 

Sala typu „Laboratorium” 

Sala typu „Zapraszamy”
Fot. z badań Ostoi-Soleckiej
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Z  punktu widzenia poszukiwania paradygmatu wspierającego inkluzję 
w szkolnej edukacji, ważne jest sięgnięcie i do paradygmatów transformacyjnych 
– do teorii krytyczno-emancypacyjnych. Troska o dobre stosunki międzyosobowe 
w klasie, wzmocniona pracą ze stereotypami i uprzedzeniami (dekonstruowanie 
utrwalonych społecznie deprecjonujących Innego sensów i znaczeń) wymaga wyj-
ścia poza mury szkoły, budowania społeczności uczących się. I choć mamy tu do-
brą teoretyczną tradycję – koncepcje szkoły środowiskowej tworzone przez peda-
gogów społecznych – m.in. Aleksandra Kamińskiego czy Ryszarda Wroczyńskiego 
i socjologa wychowania Stanisława Kowalskiego, to pierwsze lata i demokratyzo-
wania edukacji po „rewolucji” 1989 roku także nie w pełni się udały. 

Szczególnie mizernie wypada układanie współpracy nauczycieli i pedagogów 
z rodzicami. Maria Mendel, autorka sytuująca swe prace w paradygmacie krytycz-
no-emancypacyjnym, odnosząc takie współczesne koncepcje partnerstwa edu-
kacyjnego, jak koncepcja „przezroczystej szkoły”, koncepcja „szkoły elastycznej” 
i koncepcja szkoły jako inter-profesjonalnej wspólnoty, do sytuacji w Polsce, alar-
muje, że kultura rodzicielska jako conditio sine qua non budowania partnerstwa 
edukacyjnego wymaga pokonania zjawiska repulsywnych praktyk, toczących się 
w tradycyjnie organizowanych (i nade wszystko pomyślanych) szkołach. Spełnie-
nie legislacyjnych intencji, zgodnie z  którymi rodzice mają być współgospoda-
rzami w szkole, nie jest możliwe, a przynajmniej mocno ograniczone, z powodu 
warunków do  kształtowania się rodzicielskiej wspólnoty kulturowej. „Szkoła 
w  świetle badawczych analiz jawi się jako miejsce swoich ludzi (zatrudnionych) 
mających zarówno w stosunku do uczniów, jak i ich rodziców, uprzywilejowaną 
pozycję” […]. Tym pierwszym wolno być wszędzie, pozostałym tylko tam, gdzie 
są widoczni, gdzie nie umkną panoptycznemu oku władzy”29. Dalej, formułując 
zadanie „przeredagowania szkolnej przestrzeni”, wskazuje konieczność kształ-
towania jej jako miejsca interaktywnego rozwoju kultur – wszystkich, zarówno 
uczniowskiej, jak i nauczycielskiej oraz rodzicielskiej. „Chodzi o wspólne kreowa-
nie MIEJSCA rozwoju wspólnoty postrzeganej w perspektywie międzykulturowo-
ści, w której – tak jak szkolne mury i granice – rozpuszczą się podziały na tych, 
którzy tę przestrzeń opanowali i narzucają kształt temu społecznemu konstrukto-
wi oraz na zdominowanych, którym nie pozostaje nic innego jak, jak przyjąć go 
bez słowa, w milczeniu”. Zdaniem Marii Mendel, kształtowanie szkoły włączającej, 
a nie wykluczającej rodziców, pilnie reagującej na potrzeby lokalne, to jedno z naj-
pilniejszych zadań współczesnej edukacji (Mendel, 2009, s. 223). 

29 Autorka opisuje ten stan rzeczy – sięgając do analiz Foucaulta – tak: „Rodzice są u siebie, ale bez 
pola! Wykluczani ze szkolnej społeczności i uczeni milczenia” (Mendel, 2009, s. 223). 
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O czym pamiętać? Od czego zacząć? Wskazówki praktyczne
• Kreowanie pełnej wzajemnej troski społeczności uczących się wymaga uświado-

mienia sobie i  innym, że odpowiada za nią każdy uczestnik sytuacji edukacyjnej. 
Nauczyciel, każdy z uczniów i każdy z angażujących się rodziców, a  także przed-
stawiciele społeczności lokalnej, mają swój wkład w to, co dzieje się w sferze relacji 
międzyosobowych w klasie, wywierając tym samym wpływ na dobrostan uczących 
się. Klasa jest wspólnotą, w której każdy uczeń powinien czuć się doceniany. Waż-
ne, aby od pierwszych chwil edukacji dzieci miały okazje i szanse nie tylko „przyj-
mowania do wiadomości”, ale i respektowania tego, że  ludzie różnią się w zakre-
sie uzdolnień i talentów, ale i uczenia się tego, że warto/należy doceniać każdego 
ze względu na jego mocne strony. 

• Style nauczania – „ramowy” w odniesieniu do młodszych uczniów i „negocjacyj-
ny”30 w przypadku pracy edukacyjnej ze starszymi – sprzyjają docenianiu uczenia 
się od siebie nawzajem, nabrania przekonania, że każdy może wnieść coś warto-
ściowego do wspólnego uczenia się, ale i docenienia sposobności uczenia się dzięki 
temu, że w tych sytuacjach mówimy od siebie do innych (rówieśników, dorosłych). 

• W trosce o sprzyjające inkluzji środowisko uczenia się ważne jest, aby aranżując 
je, mieć na uwadze nie tylko jego dynamikę zrozumiałą ze stricte dydaktycznych 
względów, ale i to, by było ono jednak przewidywalne, urządzone w sposób zrozu-
miały z uczniowskiego punktu widzenia. Ważna jest zatem i dostępność „z pierw-
szej ręki” różnorodnych materiałów, gwarantująca pełne znaczeń doświadczanie, 
ale w sposób chroniący zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, przy uwzględnianiu fi-
zjologicznej potrzeby aktywności, stymulacji sensorycznej każdego z nich, a tak-
że balansowania czasem i formami zajęć – w sali i w terenie. 

• Istotne jest też zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego. Odczucie 
komfortu, a nawet pewnego zrelaksowania (brak zmartwień, nadmiernego stresu) 
sprzyjają koncentracji na zadaniach stawianych przez nauczycieli, stawianiu pytań 
z  nimi się nasuwających, otwarciu na  „przepracowywanie”, przy pomocy innych 
(rówieśników, dorosłych), popełnianych, poniekąd „naturalnie”, błędów. Ważne jest 
zatem nieodkładanie w czasie reakcji na sygnały stresu czy traumy oraz stała tro-
ska o  tzw. rezyliencję (resilience – prężność środowiska we wspieraniu zdolności 
do uczenia się każdej jednostki, także tej zmagającej się z kryzysami).

B. Szkolny program nauczania. Zakres i sposoby negocjowania 
O  szkolnym programie nauczania jako kluczowym, nie tylko ze  względów dy-
daktycznych, ale i politycznych, elemencie edukacji, mówi się w Polsce, nie tylko 
w gronie ekspertów i nauczycieli, ale i w  sferze publicznej, od  stosunkowo nie-
dawna. Wcześniej, w  centralistycznie zarządzanym systemie etatystycznym nie-
negocjowalność zapisów celów, metod i treści kształcenia powszechnego uważano 
za oczywistość. Pewnego rodzaju wentylem bezpieczeństwa dla władzy poprzez 
30 Charakterystykę stylów znajdzie czytelnik w drugim tomie podręcznika Pedagogika (Gołębniak, 

2006).
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otwarcie miniprzestrzeni dla aktywności tych, których myślenie o tym, po co i dla 
kogo jest szkoła, były odmienne od tego głównego nurtu, stanowiły szkoły alter-
natywne (Śliwerski, 1993, 1996). Po zmianie 1989 roku (ewolucyjnego odchodze-
nia od centralizmu programowego do kontrolowania jakości nauczania poprzez 
ewaluację i egzaminy państwowe), wprowadzaniu najpierw tzw. minimów progra-
mowych, a następnie podstaw programowych, towarzyszyły, rzecz jasna, dyskusje 
dotyczące aspektów politycznych, ale po pewnym czasie okazywało się, że zapisy 
programu, mające z założenia stanowić ramy różnorodności wykonania (uwzględ-
niającej wielość źródeł, podręczników, kart pracy), nawet traktowane przez na-
uczycieli tak jak wcześniej „materiał” do zrealizowania, i  tak w praktyce mogły 
nieść zróżnicowane możliwości aplikacyjne. Niezależnie bowiem od meta-orienta-
cji przyjętej w kreowaniu szkolnych programów (Gołębniak, 2006), nawet jeśli jest 
to orientacja scjentystyczno-behawioralna, to na ogół nie warto „demonizować” 
zapisów dostarczonych nam dokumentów. Jak pisałam w części piątej podręcznika 
akademickiego Pedagogika, przekładanie zapisów oficjalnych dokumentów pro-
gramowych do codziennej praktyki nie mają charakteru jeden do jednego! Nauczy-
ciele zawsze dostosowują zapisy do cech sytuacji, w której działają. O tym, że tak 
jest, zaświadczają, na  przykład, formułowane niekiedy w  przestrzeni publicznej 
uspokajające głosy uznanych profesorów (spoza pedagogiki), którzy, odwołując się 
do wspólnoty biograficznych doświadczeń reprezentowanego pokolenia, przypo-
minają, że „zawsze” spotyka się nauczycieli, którzy niezależnie od „polityki czasu” 
(Koczanowicz, 2008) dobrze uczą! 

W  kontekście naszych wymagań odnośnie do  edukacji, sprzyjającej inkluzji 
społeczno-kulturowej, bezsprzecznie przyjąć należy, że  zmiana paradygmatycz-
na w zaznaczonym przez nas wcześniej kierunku (od paradygmatów normatyw-
no-instrumentalnych do  interpretatywno-konstruktywistycnzych i  transforma-
tywnych), na pewno, byłaby tu dużym ułatwieniem. Konceptualizacja programu 
szkolnego, oparta na humanistyczno-rekonstrukcjonistycznych podstawach31, za-
kłada bowiem, że 
(1) szkoła, dla pełnej demokratyzacji życia w społeczeństwie, zapewniać winna 

każdemu uczniowi warunki do samorealizacji, a różnym „mniejszościom” czy 
„gorszościom” – do emancypacji; 

(2) cele edukacji skupione na wspieraniu indywiduum, a więc samorefleksji, sa-
morealizacji i  samowiedzy każdego ucznia, uwzględniają jednocześnie ko-
nieczność zachowania dynamicznego, całościowego i transcendentalnego cha-
rakteru procesu dydaktycznego, promującego dialog krytyczny, budowanie 
świadomości moralnej, nieunikanie podejmowania tematów trudnych, drażli-
wych społecznie; 

31 Podstawy te scharakteryzowane są szczegółowo we wspomnianym wyżej podręczniku (Gołęb-
niak, 2006). 
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(3)  program dobrze jest definiować w szerokich i dynamicznych zarazem kate-
goriach doświadczeń uczniów (chodzi o „stawanie się” w filozoficzno-psycho-
logicznym znaczeniu) z przyjęciem spiralnego lub wręcz spiralno-otwartego 
modelu jego kreowania; 

(4) wypracowanie humanistycznego oraz interpretacyjno-konstruktywistycznego 
wzorca programu oznacza skupienie na uczniu, rozważanie o miejscu mate-
riału nauczania jako okazji do refleksji nad wiedzą i jej krytyką oraz respek-
towanie zasady całościowości, jak również elastyczności wobec wyłaniania 
się nowych, nieprzewidzianych wątków w  trakcie interakcji, zachodzących 
w czasie zajęć. Transformacyjno-emancypacyjne myślenie oznacza, de facto, 
brak wzorca. Skupienie na  poprawie społeczeństwa (poznanie to  za mało) 
prowadzi, z jednej strony, do poszerzania o relewantne (użyteczne) w danym 
momencie treści (z zakresu na przykład lingwistyk stosowanych czy nauk po-
litycznych, a z drugiej, wzbogacania o aspekty intuicji czy racjonalności este-
tycznej; rozwojowy charakter, nieustanne stawanie się programu powoduje, 
że uzyskane rezultaty stają się początkiem czegoś nowego, którego podjęcie… 
itd.… niekończąca się historia;

(5) interesującymi podejściami do kreowania i wdrażania programu są modele 
zwane deliberatywnymi oraz/lub perspektywa emancypacyjna. Te  oddolne 
strategie dają asumpt do podzielania w trakcie realizacji przez wszystkich na-
uczycieli i  innych jego przesłanek, a stosowanie miękkich metodologii ewa-
luacyjnych, włączających wszystkich uczestników sytuacji edukacyjnej do jej 
poprawy, stanowi konstytutywną cechę „dobrej” strategii reformatorskiej. 

Powyższą charakterystykę podejścia do szkolnego programu, jeśli nie odpo-
wiada tzw. rzeczywistości naszego działania, możemy rozpatrywać w kategoriach 
utopijnych – jako kierunek zmiany, wytyczający reformatorskie nastawienie także 
w skali mikro (w czynnościach skupionych na  indywidualnym i wspólnotowym 
negocjowaniu szkolnego programu). Chodzi mianowicie o to, aby w trakcie opra-
cowywania i  realizacji zapisów wymagań programowych, czyli odnoszenia ich 
do zróżnicowanej populacji uczniów w klasie (Kauffman, Badar, 2014) przyjmo-
wać pewną elastyczność – w doborze treści i sposobów pracy. Przy zachowaniu 
wspólnego trzonu dla wszystkich uczniów ważne jest ich różnicowanie oraz po-
szerzenie. Warto zastanowić przy tym nie tylko nad tym, jakie treści „kulturowe” 
wprowadzić, ale i jak poszerzyć perspektywy oglądu różnych kulturowych proble-
mów (obcości/inności), a  także jak zachować uważność na  treści, mogące nieść 
potencjalne uprzedzenia (aby uniknąć „przypinania łatki”). 
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Od czego zacząć, co uwzględniać przy opracowywaniu programu 
Konstruktywistyczne podejście do opracowywania szkolnego programu polega na tym, 
że 
• uwzględniamy to, że dotyczy on wszystkich obszarów rozwoju uczniów: poznaw-

czego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego, językowego, estetycznego;
• dbamy, aby zakładane cele i stawiane zadania były realistyczne, możliwe do osią-

gnięcia przez większość uczniów pozostających w  grupie wiekowej, do  której 
są adresowane;

• uwzględniamy szeroką gamę treści, ujmowanych najlepiej wskroś czy poprzez-
przedmiotowo; zwracamy przy tym uwagę na to, aby te ujęcia nawiązywały do ży-
cia społecznego uczniów, angażowały ich intelektualnie, były dla nich osobiście 
znaczące; 

• skupiamy się na  tym, aby budować nie tylko na  tym, co  uczniowie już wiedzą, 
potrafią, ale i do czego są potencjalnie zdolni (nabywania wiedzy i umiejętności 
oraz kompetencji społecznych);

• tak planujemy zajęcia, aby możliwe było łączenie treści, pochodzących z różnych 
szkolnych przedmiotów; 

• jednakowo traktujemy zarówno nabywanie wiedzy, rozwijanie rozumienia, kształ-
cenia umiejętności, jak i formowania dyspozycji do operowania nowo zdobytą wie-
dzą i wykorzystywania jej do dalszego uczenia (się);

• skupiamy się na tym, aby integralne ujęcie treści nie tylko odzwierciedlało kluczo-
we koncepty i  narzędzia poszukiwań w  zakresie podstawowych dziedzin wiedzy, 
ale było dokonane odpowiednio do  możliwości indywidualnych i  rozwojowych 
uczniów;

• dbamy o to, aby uczniowie mogli uczyć się przez rozwiązywanie problemów, pro-
wadzenie poszukiwań, analizowanie danych, opowiadanie historii, odgrywanie 
ról, prowadzenie symulacji itp.; 

• konstruując sytuacje, które pozwalają na  nadawanie znaczeń, umożliwiamy 
uczniom korzystanie z zasobów własnej kultury (np. języka macierzystego);

• tworzymy okazje do rozwijania zdolności wszystkich uczniów do uczestnictwa we 
współ/dzielonej kulturze/kulturach programu danej wspólnoty i /czy społeczeństwa;

• w pełni włączamy – w znaczeniu dosłownym i przenośnym – nowe technologie; 
uczymy, jak uczyć się z wykorzystaniem smartfona, gier komputerowych etc. 

C. Nauczanie wspierające rozwój i uczenie się każdego ucznia.  
Techniki ukontekstowionej indywidualizacji
Pytanie o mariaż albo o wpisanie praktyk indywidualizujących nauczanie w prak-
tyki społeczno-kolektywne należy do kluczowych, z punktu widzenia pedagogiki 
włączającej, w szkolnej klasie. Strategie wyznaczone przez ramy humanistycznych 
i  interpretatywno-konstruktywistycznych oraz transformacyjno-emancypacyj-
nych paradygmatów wymagają realizacji z  przewagą tzw. niekonwencjonalnych 
technik nauczania nad klasycznymi metodami przekazu wiedzy i  kształcenia 
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umiejętności. Wspieranie uczniów w  uzyskiwaniu osobistego rozumienia tego, 
z czym się spotykają w konstruowanych wraz z nimi światach ich osobistego ucze-
nia się, nadawania znaczeń nowym faktom i  informacjom, wymaga znacznego 
ograniczenia frontalnej strategii nauczania. I nie idzie tu bynajmniej o znajomość 
tzw. metod aktywnych czy aktywizujących. Opisane w kilku podręcznikach aka-
demickich, prezentowane na „specjalnych” spotkaniach czy konferencjach adre-
sowanych do nauczycieli, traktowane są jednak bardziej jako ozdobniki, coś wy-
jątkowego, jak suknia wizytowa, „chowana na specjalne okazje”, niż jako repertuar 
codziennych działań. Niektóre z  tych technik, takich na  przykład, jak storytel-
ling, metoda projektu czy portfolio, znane niekiedy pod inną nazwą „od daw-
na”, są chętniej stosowane. Inne, takie jak na przykład technika rejestru dyskursu 
klasowego, polegająca na przyjmowaniu cudzej perspektywy (Wood, 2006, s. 151 
i  dalsze), a  także studium przypadku (kultury wybranej grupy, studium kultu-
ry mniejszości, studium tematu), czyli tzw. case’y, zakorzenione w poprzezprzed-
miotowej edukacji multikulturowej (Arends, 1994), noszą ciągle znamię nowości. 
W niewielkim też stopniu aplikowane są w polskich szkołach strategie i techniki, 
stanowiące emanację konstruktywizmu w nauczaniu, czyli uczenie się w małych 
grupach w trakcie rozwiązywania problemów społeczności lokalnych (na przy-
kład poprzez uczniowskie badania w działaniu) i nie stanowią tym samym rdze-
nia budowy kapitału społecznego poprzez edukację32. Badania prowadzone w ra-
mach zbiorowego projektu badawczego na temat Rozwijanie uczenia się uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjum wykazały, że większość z biorących w nich udział 
nauczycieli, podzielając przesłanki wprowadzania do  realizowanego nauczania 
wspomnianych wyżej i takich strategii, jak uczenie się z biografii, dostosowywa-
nie nauczania do indywidualnego stylu poznawczego uczniów, rzadko stosuje je 
w praktyce z uwagi na poczucie presji czasu („ciągle go za mało”) wobec koniecz-
ności przerobienia obszernego materiału” (Gołębniak, 2011). 

Mówiąc o  technikach nauczania w kontekście wzywania, które niesie inklu-
zja społeczno-kulturowa każdego ucznia, nie sposób nie odnieść się do pytania 
o  możliwość włączania technik sytuowanych w  innych paradygmatach, a  mia-
nowicie technik behawioralnych. Odpowiedź, jakkolwiek jest tu potwierdzająca, 
to jednak nie w pełni oczywista. Dla zilustrowania tej złożoności, czy też podle-
głości, wskazać można przykład eksperymentu realizowanego w  jednej ze szkół 
Gdańska. „Edukacja włączająca” polega w nim na przeplataniu indywidualnych 
zajęć uczniów ze spektrum autyzmu z zajęciami w małej grupie (z zastosowaniem 

32 Realizowane od 2000 roku badania Janusza Czapińskiego i zespołu „Diagnoza społeczna” (2001, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2013), poświęcone warunkom życia społeczeństwa polskiego, demaskują 
cyklicznie niski poziom kapitału społecznego, a sam Autor wielokrotnie wypowiada się co do roli, 
jaką w procesie zmiany może tu odegrać edukacja realizowana za pomocą strategii uczenia się 
w małych grupach (zob. np. Czapiński, Panek, 2007).
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metod behawioralnych) oraz z zajęciami w klasie, z całą grupą uczniów (Schne-
ider, 2017).

Od czego zacząć? O czym pamiętać? Wskazówki praktyczne
Jeśli tezą wyjściową inkluzji jest traktowanie wszystkich uczniów z jednakowym respek-
tem wobec ich indywidualności, poszanowaniem godności, docenianiem wysiłku, który 
wkładają w realizację zadań edukacyjnych, to warto prowadzić stały namysł nad dobo-
rem adekwatnych w każdej konkretnej sytuacji technik nauczania i uczenia się. 
Aby tak działać, ważnym staje się 
• dobre poznanie każdego z uczniów (nie tylko klasy). Dla diagnozowania poziomu 

rozwoju kompetencji poznawczych, społecznych, emocjonalnych każdego ucznia 
ważne jest słuchanie i obserwowanie. Diagnoza powinna stać się podstawą zapla-
nowania adekwatnego zadania rozwojowego, usytuowania go w  warunkach do-
świadczalnych, i  to  w  społecznym kontekście. Niezbędne jest następnie monito-
rowanie działania ucznia, dostarczania okazji do superwizji i planowania dalszych 
etapów uczenia się; 

• staranne planowanie i realizacja zajęć w zmieniających się grupach, konstytuowa-
nych w oparciu o rozpoznane potrzeby indywidualne; tej trosce o różnicowanie po-
winna towarzyszyć zarazem dbałość o dobre samopoczucie ucznia w zespole;

• różnorodność doświadczeń, projektów, materiałów, tematów/problemów, idei, 
gwarantujących bogactwo działań i atencji ze strony uczniów;

• stałe budowanie warunków/sposobności do działania wymagającego samodzielne-
go eksplorowania, sprzyjającego nadawaniu znaczeń poprzez zaangażowanie, re-
spektującego indywidualne prawo do uczestnictwa przy asyście/przewodnictwa 
Dorosłego w przypadku uczniów, którzy nie są jeszcze zdolni do podjęcia tego za-
dania samodzielnie i/lub nie cieszą się z możliwości dokonywania samodzielnych 
wyborów; 

• układanie dziennych i  tygodniowych planów aktywności każdego ucznia wraz 
z alokacją czasu niezbędnego dla ich realizacji – takich na przykład, jak poszerzo-
ne bloki;

• uwzględnianie kultury domu rodzinnego każdego ucznia w podzielanej/dzielonej 
kulturze klasy wymaga podkreślania unikatowości każdego wkładu (identyfikowa-
nego w kategoriach wysokiej wartości); 

• przygotowanie nauczycieli do  rozpoznawania specjalnych potrzeb indywidual-
nych, także uczniów z  niepełnosprawnościami, i  tych, którzy przedstawiają nie-
zwyczajne zainteresowania i umiejętności oraz dostosowywania – wspólnie z an-
gażowanymi w proces uczenia ekspertami i praktykami – treści i sposobów pracy 
edukacyjnej do potrzeb w tym zakresie. 
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D. Ocenianie. Konstruktywne informacje zwrotne 
Ocenianie w  szkolnym procesie nauczania uważa się od  niedawna, szczególnie 
w kontekście zmiany paradygmatycznej, za wyjątkowo „gorące” miejsce sytuacji 
edukacyjnej. I  to  z  kilku powodów. W  dawnym paradygmacie, jak pamiętamy 
(sic!), ocenianie pełniło dwie podstawowe funkcje – kontrolną i selekcyjną. Przy 
przyjmowaniu czynnościowego modelu nauczania, na zajmowanie się „tymi spra-
wami” przeznaczano jedno z  tzw. ogniw procesu dydaktycznego – w skali roku 
szkolnego, okresu i lekcji. I nawet jeśli nauczyciele, świadomi znaczenia informacji 
zwrotnej dla samodzielnego uczenia się, poszerzali przewidziane programem czas 
i metody, to wobec wymagań formalnych nie byli za bardzo skłonni do upublicz-
niania własnych dokonań w tym zakresie. Przestrzeń pokoju nauczycielskiego nie 
była na ogół zbyt znacząca dla zmiany kultury oceniana (Opłocka, 2012). 

Ocenianie konstruktywne charakteryzuje, po pierwsze i główne, intencjonal-
ność i to zarówno w znaczeniu procesu, jak i narzędzi, którym posługujemy się 
we wspomaganiu rozwoju każdego ucznia w klasie, szkole, środowisku. W odnie-
sieniu do uczniów, których postrzegamy jako Innych ze względu na pochodzenie 
rodzinne, otoczenie kulturowe, różnice indywidualne w zakresie stylów poznaw-
czych czy/i stylów uczenia się, a także tzw. specjalne potrzeby edukacyjne – szcze-
gólne uzdolnienia bądź różne kategorie niepełnosprawności, naszym zadaniem 
jest uwzględnienie tego typu działalności w zakresie podejmowanych obowiązków. 

Oczywiście, poszczególne typy zróżnicowań indywidualnych naszych uczniów 
nie zawsze są uwzględniane w prawodawstwie. W momencie pisania tego tekstu, 
w  polskim systemie oświatowym określone regulacje dotyczą tylko wspomaga-
nia uczniów z niepełnosprawnościami, a  już nie na przykład uczniów szczegól-
nie uzdolnionych. O  ile jednak regulacje prawne ułatwiają w  pewnym stopniu 
(co wiąże się na ogół także z finansowym docenieniem) podejmowanie działań 
o  charakterze inkluzji, to  nie do  końca niosą gwarancję „prawdziwie profesjo-
nalnego” postępowania inkluzyjnego w stosunku do tych, którzy są „jakoś” inni. 
Nawet pozornie oczywiste wymagania co do umiejętności rozpoznawania przez 
każdego nauczyciela ucznia zarówno niepełnosprawnego, jak i szczególnie uzdol-
nionego, kierowania go do  specjalistów, współudział w  pracach zespołu, opra-
cowującego indywidualny plan nauki, współpraca w  jego realizacji z  rodzicami 
i  innymi nauczycielami, dbałość o udział we wspólnych dla wszystkich uczniów 
aktywnościach, to  przecież musi mierzyć się z  tym, co  niosą tu  – zarówno na-
ukowe, jak i potoczne – dyskursy, dotyczące diagnozowania i interwencji. Obok 
uwrażliwiania na  konieczność wczesnej diagnozy i  interwencji (Kruk-Lasocka, 
Sekułowicz, 2004) pojawiają się głosy sprzeciwu wobec nadmiernej medykaliza-
cji postępowania. Przytaczane są dowody i argumenty, że „szufladkowanie” (także 
w zakresie sposobów nauczania osób z poszczególnymi niepełnosprawnościami) 
często niesie efekt samospełniającego się proroctwa, a czas i energię spożytkowa-
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ną na diagnostykę lepiej wykorzystać bezpośrednio na kulturowo osadzoną pracę 
edukacyjną (Cervinkova, 2008, 2014). 

W  świetle tych dyskusji jakże aktualne wydaje się zalecenie formułowane 
w podręczniku dla początkujących nauczycieli sprzed lat 20. Jego autor, Richard R. 
Arends, radzi w nim, aby po zapoznaniu się z przepisami, regulującymi zakres in-
kluzji w danym okręgu szkolnym i z dominującą w nim praktyką, „zwrócili uwagę 
na uczniów, którzy mają problemy lub odznaczają się niezwykłymi możliwościa-
mi”, zadając sobie pytania: „Czy mam uczniów o osiągnięciach przewyższających 
klasę, do której chodzą, lub pozostających na poziomie klasy niższej? Czy któryś 
z uczniów jest nadzwyczajnie twórczy?” (Arends, 1994, s. 165).

Kontrowersyjny jest też, jak wykazaliśmy wyżej, pogląd i metody rozpozna-
wania, a także nazywania, poszczególnych kategorii „inności” kulturowej, ekono-
miczno-społecznej” czy „potrzeb edukacyjnych”. I chodzi nie tylko o to, aby nie 
„naznaczać”, choć odnośnie do przedstawicieli pierwszych z wymienionych grup 
łatwo ulec naturalnej, poniekąd, tendencji do etykietowania i stosowania prostych 
recept na  „wyrównanie” szans edukacyjnych. Indywidualne zajęcia dodatkowe 
rzadko są dobrym, czy nawet efektywnym w – znaczeniu inkluzji – rozwiązaniem. 
Pewna uważność komunikacyjna, a nade wszystko uwrażliwienie na bariery roz-
wojowe, związane z kapitałem ekonomicznym i kulturowym rodzin uczniów oraz 
ich otoczenia – język, tradycje, korzystanie z instytucji kultury wysokiej – są nie-
zbędne. I nie tylko o poziomie wykształcenia rodziców i ich pozycji ekonomicznej 
tu mowa. O  ile bowiem dysponujemy już empirycznymi dowodami na  istnienie 
i skalę analfabetyzmu funkcjonalnego (Kwieciński, 1995), „gorszego” funkcjono-
wania w szkole z uwagi na płeć czy/i położenie społeczne (Chomczyńska-Ruba-
cha, 2012; Zamojska, 2010; Chmura, 2012), a  także z próbami przeciwdziałania 
tym zjawiskom33, to problem tu i teraz staje się porozumiewanie z uczniami wywo-
dzącymi się ze środowisk, posługujących się w języku Basila Bernsteina – kodem 
ograniczonym, oraz dziećmi reemigrantów, imigrantów czy uchodźców. Skoro 
bowiem ponad pół wieku temu badania prowadzone przez psychologów radziec-
kich przekonały nas co tego, jak istotny jest związek języka z rozwojem myślenia 
(monografia Wygotskiego z 1934 roku Mowa i myślenie została wydana kilka razy 
w Polsce, także przed 1989 rokiem, a wraz z otwarciem pedagogiki na świat upo-
wszechnienie tego poglądu za sprawą rekonstrukcji zachodniego (anglosaskiego) 
czytania dzieł wspomnianego autora jest obecne na różnych poziomach wydawni-
czych34), to trudno nie odnosić wrażenia, że główne tezy tego dyskursu nie tylko 

33 Kolejne rządy podejmują działania pro-bezpieczeństwu uczniów w szkole. Zob. np. Projekt Ró-
wieśnicza przemoc motywowana stereotypami i uprzedzeniami związanymi z płcią w codziennych 
doświadczeniach polskich gimnazjalistek i gimnazjalistów, koordynowany przez dr Iwonę Chmurę 
z UAM. 

34 Zob. np. seria tłumaczeń Anny Brzezińskiej i  jej zespołu (1994, 1995a, 1995b), Ewy Filipiak 
(2012), Gołębniak (1994, 1999, 2006). 
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w  odniesieniu do  języka polskiego, ale i  dialektów oraz innych języków macie-
rzystych, nie znajdują zastosowania. Opanowywanie języka w trakcie uczenia się 
w organizowanego szkole w określonych interakcjach społecznych wymaga cier-
pliwości i zaufania do tego, co mówią psychologowie o naturalnym przenoszeniu 
rozumienia tekstu opanowanego/konstruowanego w pierwszym języku na wyko-
rzystywanie w sytuacjach posługiwania się drugim. Wiedza czy też świadomość 
tych mechanizmów jest istotna na  każdym etapie konstruktywnego oceniania. 
W fazie inicjującej postępowanie ważne jest nie tylko uwrażliwienie na istotę pro-
cesu, konstytutywną cechę, odróżniającą tego typu ocenianie od oceniania koń-
cowego czy tzw. zewnętrznego. To  ocenianie, podobnie jak pozostałe typy, nie 
tylko nie może dyskryminować! Wszelkim krokom, wynikającym z  tego typu 
postępowania – w zakresie korzystania z materiałów, tworzenia grup roboczych 
czy zespołów projektowych itp., winna towarzyszyć przesłanka służby. Diagnozo-
wanie poziomu rozwoju struktur poznawczych ucznia, stawianie go w sytuacjach 
zadaniowych, uruchamiających aktywność adekwatną do potencjalnego poziomu 
wykonania, monitorowanie (towarzyszenie) temu, co i jak się w tej sytuacji staje, 
przekazywanie informacji zwrotnej, uwzględniającej nie tylko samo wykonanie 
(uczeń podjął zadanie i  je ukończył bądź też zatrzymał się na  pewnym etapie), 
i jego poziom (określenie jak dobrze zostało zadanie to wykonane), ale i rozmowa 
o  ty, co w związku z  tym dalej, jest podporządkowane wpisaniu w wymagania 
programowe indywidualnych potrzeb każdego ucznia. 

O czym pamiętać? Od czego zacząć? Wskazówki praktyczne
Ocenianie konstruktywne w edukacji włączającej: 
• ma służyć uczniowi; stosowane jest w celu rozpoznania indywidualnych zróżni-

cowań wśród uczniów dla zaplanowania odpowiedniej wersji programu i zastoso-
wania adekwatnych technik nauczania; warto w tym kontekście podkreślić, że wy-
magania programowe muszą „spotykać się” z indywidualnymi potrzebami ucznia 
w zakresie jego rozwoju i pozostawać w centrum komunikacji z rodzicami i władza-
mi (nie tylko w formie ewaluacji, ale i codziennych rozmów);

• przebiega w sposób planowy, a gromadzenie wszelkich „danych” – czy to w postaci 
formalnych wyników uczenia się, kolekcji reprezentatywnych prac uczniowskich, 
czy to  w  postaci zarejestrowanych trakcie obserwacji epizodów interakcyjnych, 
a także opisów ich osiągnięć demonstrowanych w autentycznych, nieprowokowa-
nych celowo, sytuacjach (i  to  w  powiązaniu z  programem) odbywa się systema-
tycznie; ważne jest też to, włączać w  działania ewaluacyjne także rodziców oraz 
próbować oceniania z udziałem rówieśników; 

• dostosowuje metody oceniania do  wieku, doświadczeń i  poziomu diagnozowa-
nych zdolności poznawczych oraz kompetencji społeczno-emocjonalnych ucznia;

• szczególną rolę przypisuje rozpoznawaniu i uwzględnianiu indywidualnych rysów 
uczenia się, a  więc stylowi poznawczemu, posługiwaniu się określonym kodem 
komunikacyjnym itp.;
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• w odniesieniu do podejmowania decyzji ważkich dla dalszych losów ucznia (np. 
wybór miejsca i  form uzupełniającej edukacji) jest wielowymiarowe; uwzględ-
nia wiele źródeł, szczególnie te, które pochodzą z  obserwacji rodziców i  innych 
nauczycieli; 

• uwzględnia nie tylko to, co uczniowie czynią samodzielnie, ale i to, co mogą ro-
bić przy asyście kolegów, nauczycieli oraz innych dorosłych. Nauczyciele „studiują” 
swych uczniów zarówno w perspektywie indywidualnej (jako indywidualności), jak 
i grupowej. Czynić to mogą poprzez dokumentowanie grupowych projektów oraz 
efektów innych prac zespołowych (plakatów, scenek, poezji). 

Zamiast konkluzji 

…warto zastanowić się nad tym, jakie czynniki decydują czy współdecydują albo 
są ważne w dokonującej się czy dokonywanej zmianie paradygmatycznej? Robert 
Kwaśnica, autor koncepcji kulturowej oczywistości, zwraca uwagę na  trudność 
aplikacyjną w postaci „inwazji rozumu instrumentalnego” (Kwaśnica, 2014). Do-
minujący w naszej kulturze pracy przeniknął do edukacji i utrudnia „skutecznie” 
uczynienie jej bardziej ludzką. Rozumiejąc potrzebę nabywania pewności działa-
nia (działanie jest czymś pierwszym i głównym w pracy nauczycieli; przekracza-
jąc próg klasy… muszą „robić swoje” i nadmiarowy repertuar technik i narzędzi 
nie jest do pogardzenia!), zgadzamy się w pełni z postulatem tego samego Autora 
co do konieczności rozwijania równolegle, albo tuż po okresie stażowym, cechu-
jącym się „walką o  przetrwanie”, oprócz kompetencji technicznych (postulacyj-
no-normatywnych, metodycznych i realizacyjnych), kompetencji wyższego rzędu, 
a mianowicie kompetencji praktyczno-moralnych (interpretacyjnych, moralnych 
i komunikacyjnych) (Kwaśnica, 2006). Chodzi wszak nie tylko o to, aby, jak pisał 
swego czasu filozof Gilbert Ryle, wiedzieć „jak”, ale i „wiedzieć, że”. Względna au-
tonomia, poczucie sprawstwa, refleksyjność edukatorów/nauczycieli wydają się 
naczelnymi (głównymi) kategoriami, kształtującymi dyskurs kształcenia wstępne-
go nauczycieli oraz doskonalenia nauczycieli. 

Pozostawanie między tradycyjnym myśleniem o zawodzie nauczyciela a świa-
domością nowych potrzeb społecznych w dziedzinie edukacji, między profesjo-
nalizacją nauczania a konstruowaniem profesjonalnej kompetencji w codziennej 
działalności oraz między formalnymi kompetencjami a nowymi wzorami działa-
nia, które zdają tworzyć najnowsze koncepcje profesjonalizmu, takie jak na przy-
kład profesjonalizm demokratyczny, organizacyjny czy perspektywa etyczno-po-
lityczna wymaga równie profesjonalnego wsparcia, o czym można dowiedzieć się 
z publikacji poświęconych profesjonalności i edukacji do profesjonalizmu nauczy-
cieli (zob. np. Gołębniak, Zamorska, 2015).
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ROZDZIAŁ VII 

Marta Majorczyk

System (edukacyjny) w sieci wsparcia 

Wprowadzenie

O  edukacji szkolnej myślimy najczęściej w  kategoriach systemu. Terminy „sys-
tem oświaty”, „system oświatowy” czy „system edukacyjny”, wpisane trwale, jak 
się zdaje, w pole problemowe pedagogiki i polityki oświatowej, znaczą jednak coś 
więcej niż punkty orientacyjne (Uryga, 2014). Stanowią wyraz (odzwierciedlenie) 
określonego, tzw. funkcjonalistycznego modelu myślenia. Zajmując się inkluzją 
w edukacji, nie sposób zatem pominąć, z jednej strony, zdominowania tego dys-
kursu, szczególnie w wymiarach politycznym i praktycznym, uwarunkowaniami 
systemowymi, z drugiej zaś – poszukując możliwości rozszerzenia obszarów i dróg 
wsparcia poprzez „oplatanie” tego, co systemowe, siecią oddolnych działań wspól-
notowych, tymczasowych, podejmowanych często ad hoc – sięgać do  „twardej” 
wiedzy, dotyczącej zarówno systemu, jak i sieci. Z punktu widzenia inkluzji w edu-
kacji badań nad edukacją interesująca może wydać się, na przykład, zarówno ogól-
na teoria systemu (OTS), jak i założenia teorii kapitału społecznego. Kierując się 
powyższym, prezentujemy niżej garść definicji i naukowych komentarzy, dotyczą-
cych obu sposobów myślenia o edukacji, zapraszając jednocześnie do po/myślenia 
o sugerowanym w tytule mariażu. 

Pojęcie systemu 

Pojęcie systemu (z języka greckiego σύστημα, systema – rzecz złożona) to zbiór/
zespół współdziałających ze sobą elementów (E), stanowiący celowo zorientowa-
ną jedną całość, realizujący jako całość funkcję nadrzędną. Każdy element syste-
mu posiada określone atrybuty/właściwości (A), a  same elementy znajdują się 
w określonych relacjach/związkach (R) między sobą. W języku polskim „system” 
bywa zastępowany terminem „układ”. Takim systemem jest państwo, edukacja, 
a nawet rodzina.
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S= (E, A, R)
gdzie E – zbiór elementów systemu
A – zbiór atrybutów (właściwości)

R – zbiór relacji między elementami i atrybutami

Pojęcie systemu budowane jest wokół trzech idei: wyodrębnienia systemu 
od  otoczenia (system jako całość znajduje się w  określonych wzajemnych sto-
sunkach ze  swym otoczeniem), budowy systemu z  podsystemów, które oddzia-
łują na siebie wzajemnie (interakcje te mają istotny wpływ na właściwości syste-
mu jako całości) oraz zmienności systemu w  czasie (system podlega większym 
lub mniejszym zmianom w  czasie, ale zachowuje przy tym pewne właściwości 
podstawowe, swoją istotę) (Gierszewski, 2013, s. 71). Istotę istnienia i działania 
systemu należy ujmować w trzech jego aspektach: struktury, procesu i regulacji 
( przyczynowości). 

Organizacja systemu 

Relacje między elementami systemu i ich własnościami tworzą strukturę tego sys-
temu w formie sieci. W strukturze mogą występować podsystemy, czyli elementy 
systemu, które same są systemami. Wówczas taką strukturę nazywamy nadsyste-
mem. Takiego rodzaju systemy, zwane wielkimi, mogą przybierać postać scentra-
lizowaną albo zhierarchizowaną. Całość systemu posiada hierarchiczną strukturę 
sterowania oraz złożoną sieć informacyjną, która utrzymuje system w optymalnej 
efektywności. Zarówno nadsystem, jak i  jego podsystemy posiadają własne cele 
pracy, przy czym efektywność celów podsystemów zależy od procesu sterowania, 
a efektywność celu całego systemu zależy od działania jego podsystemów. Między 
podsystemami, jak i wewnątrz nich, występują sprzężenia. Warunkiem rozpozna-
nia tożsamości systemu jest niezmienność jego struktury.

System edukacji zmienia się w czasie, jednakże zachowuje swoją istotę. Polski 
system edukacji ma swoją ściśle ustaloną hierarchiczną strukturę, w której należy 
wyróżnić trzy poziomy: makro-, mezo- i mikrostrukturalny. Na poziomie pierw-
szym stoją dwa nadsystemy: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każdy z tych resortów ma własne zadania, składa 
się z wielu elementów, co pozwala postrzegać je jako dwa odrębne systemy, między 
którymi rzadko dochodzi do wzajemnej relacji. Resort MEN steruje, za pośrednic-
twem kuratorium oświaty i departamentu Edukacji i Nauki wojewódzkiego urzędu 
marszałkowskiego, systemami, znajdującymi się na poziomie mezostrukturalnym. 
Mowa tu o sieciach publicznych i niepublicznych placówek oświatowych w 16 wo-
jewództwach. W dalszym procesie uszczegółowienia można uwzględnić podział 
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administracyjny na  powiatową, gminną i  samorządową sieć placówek oświato-
wych. Poziom mikrostrukturalny to konkretna szkoła w określonej miejscowości. 

Inny podział systemu edukacyjnego może uwzględniać funkcje, jakie spełniają 
poszczególne jego elementy. Można zatem mówić o systemie placówek wychowa-
nia przedszkolnego, ogólnokształcącego, ponadpodstawowego, specjalnego czy 
branżowego. System edukacji można podzielić na podsystem publicznych i pry-
watnych placówek oświatowych. Sama zaś szkoła, w omawianych podejściu, sta-
nowi również system, składający się z następujących podsystemów: nauczycieli, 
uczniów i rodziców. 

System edukacyjny posiada własne granice, przejawia tendencję do  zacho-
wania struktury (morfostaza), zmiany (morfogeneza) i utrzymania równowagi 
funkcjonalnej (homeostaza); przejawia również w swoim funkcjonowaniu zasadę 
ekwifinalności, która oznacza, „że w systemie otwartym może istnieć wiele róż-
nych dróg pozwalających dotrzeć do danego stanu końcowego” (Morgan, 1997, 
s. 49); oraz zasadę ekwipotencjalności, która oznacza, że przyczyny, wywodzące 
się z tego samego źródła, mogą powodować różne skutki. W systemie (edukacyj-
nym) powinny również zachodzić procesy regulacyjne, a sam zaś system powi-
nien dokonywać wymiany informacji z otoczeniem. 

Według Janusza Gierszewskiego (2013, s. 66), zachowanie każdego elementu 
systemu wpływa na  zachowanie całości, ale żaden element nie ma wyłączności 
w oddziaływaniu na całość. Dalej, każdy, wyodrębniony według dowolnego kry-
terium, podzbiór elementów ma wpływ na funkcjonowanie systemu (edukacyjne-
go), ale żaden z podzbiorów nie ma wyłącznego wpływu (system edukacji jest więc 
niepodzielną całością). 

Za Czesławem Cempelem (2008), w systemie edukacyjnym można wyróżnić 
dwa rodzaje relacji między elementami systemu i ich własnościami: relację prze-
niesienia między wielkościami przepływowymi systemu (input/output relations); 
dotyczy ona zasobów, informacji przepływających przez system (razem lub od-
dzielnie); a także relacje połączenia między elementami lub systemami. Połącze-
nia między elementami mogą służyć sterowaniu. Samo sterowanie może odbywać 
się szeregowo lub w pętli sprzężenia zwrotnego (feedback). Rozróżniamy ujemne 
sprzężenie zwrotne (negative feedback), stabilizujące stan zastany w obliczu za-
kłóceń, i dodatnie sprzężenie zwrotne (positive feedback), które, niekontrolowane 
co do wartości, może doprowadzić do zniszczenia systemu. 

System posiada funkcje, które tworzą się ze zbioru połączeń, przyporządko-
wań i sprzężeń między elementami i ich własnościami. Za pomocą funkcji system 
porządkuje własności między elementami. Do  podstawowych funkcji systemu 
zalicza się takie operacje, jak: transportowanie, łączenie, rozdzielanie, przekształ-
canie, przemiana, niszczenie, ochrona, odbieranie i oddawanie. Poprzez realiza-
cję wyżej wymienionych działań w jednym miejscu może dojść do marginalizacji 
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i wykluczenia poszczególnych elementów, a w drugim miejscu systemu – do zja-
wiska inkluzji odsuniętych elementów. 

Ważną cechą struktury systemu jest jego złożoność (complexity), która prze-
jawia się połączeniowością (connectivity), a więc ujmuje sobą liczbę połączeń ele-
mentów oraz różnorodnością połączeń, która ujmuje liczbę elementów systemu 
jak i ich zróżnicowanie.

System posiada własne otoczenie. „System i jego otoczenie są pojęciami ściśle 
ze sobą powiązanymi, wzajemnie sobie odpowiadającymi. Innymi słowy, są to po-
jęcia korelatywne. Jeżeli rozważamy jakiś system, to zawsze można mówić o jego 
otoczeniu. Podobnie, jeżeli mamy do czynienia z otoczeniem, to ono jest otocze-
niem jakiegoś systemu” (Lubański, 1997, s. 19). System i otoczenie mogą na sie-
bie oddziaływać. Otoczenie może działać na system zakłócająco, wówczas system 
uruchamia mechanizmy obronne przed niszczącym działaniem otoczenia w celu 
osiągnięcia stanu równowagi. Każdy system ma wejście i wyjście, czyli tak zwane 
warunki brzegowe. Wejście do systemu charakteryzuje zależność otoczenia z sys-
temem, wyjście zaś zależność systemu z otoczeniem. 

Z  kwestią otoczenia wiąże się energia, przez którą należy rozumieć każdy 
czynnik energetyczny (materialny, ludzki), który omawiany system edukacyjny 
może wykorzystać do  sprawnego funkcjonowania, bo  żaden system nie potrafi 
przetrwać bez wymiany energii i informacji.

Procesy zachodzące w systemie 

Procesy, jakie zachodzą w omawianym przez nas systemie, uwarunkowane są przez 
cechy samego systemu, jak i przez cechy bodźców, działających na system z oto-
czenia. Za C. Cempelem (2008), do właściwości dynamicznych systemu zalicza się 
jego:

• zmienność, która może dotyczyć możliwości zmian struktury systemu, jak 
i zmian samego procesu zachodzącego w systemie,

• stabilność, a więc zdolność zachowania tożsamości systemu w obliczu za-
kłóceń zewnętrznych i wewnętrznych,

• zmienność reakcji systemu na pobudzenie, to znaczy, że dla określonych 
bodźców reakcje na nie wychodzą poza granice systemu (stabilność) albo 
system może się dostosować do rodzaju pojawiających się zakłóceń (ela-
styczność). W tej elastyczności wyróżnia się wiele możliwości, to jest: ze-
wnątrzsterowność systemu (zachodzi poprzez wybór odpowiedniej funkcji 
działania lub struktury wewnętrznej); zdolność adaptacji z wbudowanymi 
sprzężeniami regulującymi przeciwdziałającymi negatywnym zmianom; 
samoregulacja i samoorganizacja, gdzie system buduje własną strukturę, 
zmierzającą do spełnienia wymogów stawianych przez otoczenie. 
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W  adaptacji pomocna systemowi edukacyjnemu jest zdolność uczenia się, 
a więc stopniowe polepszanie swojego zachowania na skutek uwzględnienia po-
przednich doświadczeń (zapamiętania informacji). W uczeniu i samouczeniu się 
systemów można wyróżnić następujące etapy (Cempel, 2008): zapamiętywanie, 
uczenie się metodą prób i błędów, naśladownictwo (kopiowanie i zapamiętywa-
nie), modelowanie, budowanie własnego wewnętrznego modelu systemu i ekspe-
rymentowanie na nim.

Systemy mogą się sprzęgać, to znaczy jedno z wyjść zewnętrznych pierwszego 
systemu jest jednocześnie, bezpośrednio lub pośrednio, wejściem zewnętrznym 
drugiego z systemów. Wyróżnia się trzy typy podstawowych sprzężeń: szeregowe, 
równoległe i zwrotne. Podstawowe sprzężenia tworzą łańcuchy systemów sprzężo-
nych, a więc sieć systemów. Ta sieć może być otwarta lub zamknięta. 

Na zakończenie dodajmy, że do badania systemu służy metoda analizy syste-
mowej. Niżej w ramce przedstawiono schemat postępowania w analizie systemo-
wej, która może się okazać przydatna do przedstawiania i rozwiązywania proble-
mów, szczególnie w zakresie inkluzji i eksluzji w systemie edukacyjnym. 

Sieciowanie w systemie (edukacyjnym)

Zjawisko sieciowania (networking) ściśle powiązane jest z  pojęciem kapitału 
społecznego. W literaturze przedmiotu funkcjonują dwa nurty definiowania tego 
pojęcia. Pierwszy nurt, reprezentowany przez Pierre Bourdieu, wyjaśnia kapi-
tał społeczny jako „zbiór rzeczywistych i potencjalnych zasobów, jakie związane 
są z posiadaniem trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych związ-
ków wspartych na wzajemnej znajomości i uznaniu lub inaczej mówiąc z członko-
stwem w grupie, która dostarcza każdemu ze swych członków wsparcia w postaci 
kapitału posiadanego przez kolektyw, wiarygodności, która daje im dostęp do kre-
dytu w najszerszym sensie tego słowa” (Bourdieu, 1986, s. 241–258). P. Bourdieu 
kapitał społeczny wyjaśnia z punktu widzenia jednostki i pozwala na opisanie nie-
formalnych sieci powiązań między podmiotami. 
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KLASYCZNY SCHEMAT POSTĘPOWANIA W ANALIZIE SYSTEMOWEJ
(według RAND Corporation, www.rand.org)

1. Analiza problemu: 
• jaki problem ma być rozwiązany i co jest celem jego rozwiązania, 
• jak działa obecny system i jakie niedostatki (braki) występują w jego działaniu, 
• jakie wymagania i ograniczenia są istotne dla systemu. 

2. Analiza funkcji: 
• jaka jest operacyjna koncepcja systemu, 
• jakie funkcje powinien spełniać system, 
• określenie istotnych czynników, od  których zależy pełnienie poszczególnych 

funkcji,
• określenie zależności (relacji) między istotnymi czynnikami. 

3. Opracowanie wariantów – alternatywnych rozwiązań systemu. 
4. Identyfikacja systemów konkurencyjnych dla danego (analizowanego) systemu. 
5. Opracowanie modelu, pozwalającego na ocenę systemu (system wartości – kryteria 

oceny, zależności, charakterystyki wpływu otoczenia). 
6. Oszacowanie wartości danych ilościowych dla modelu. 
7. Testowanie modelu. 
8. Oszacowanie wielkości nakładów (kosztów). 
9. Analiza ryzyka i niepewności.
10. Opracowanie dodatkowych rozwiązań alternatywnych dla badanego systemu. 
11. Wybór systemu najkorzystniejszego (wariantu najefektywniejszego, rozwiązania 

optymalnego).

Drugi nurt, reprezentowany przez Roberta Putnama, dla którego „kapitał 
społeczny odnosi się tu  do  takich cech organizacji społeczeństwa, jak zaufanie, 
normy i  powiązania, które mógł zwiększyć sprawność społeczeństwa ułatwiając 
skoordynowane działania. [… ] Na  przykład grupa, której członkowie wykazu-
ją, że są godni zaufania i ufają innym, będzie w stanie osiągnąć znacznie więcej 
niż porównywalna grupa, w której brak jest zaufania” (Putnam, 1995, s. 258). Ten 
nurt myślenia o kapitale społecznym pokazuje go z perspektywy całej społeczności 
i określa go jako zjawisko pozytywne. Kapitał społeczny danej społeczności opie-
ra się na wzajemnym zaufaniu wszystkich członków grupy, co więcej – wszyscy 
członkowie mają dostęp do kapitału społecznego grupy. 

Jednym z  podstawowych elementów kapitału społecznego jest sieciowanie 
(networking) – świadomy proces budowania sieci kontaktów za pomocą ciągłych 
relacji, których celem jest udzielanie sobie wzajemnej pomocy i wsparcia, a także 
wymiana informacji i zasobów. Networking, inaczej sieciowanie lub praca w sieci, 
to nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z innymi, to tworzenie korzystnej sieci 
wzajemnych kontaktów. Celem sieciowania jest wspólna praca nad sposobami re-
alizacji zadań, wzajemne inspirowanie się, dzielenie pomysłami, spostrzeżeniami 

www.rand.org
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i  propozycjami, poszukiwanie indywidualnych rozwiązań dla typowych proble-
mów. Zatem sieć to  szczególny typ relacji, łączących grupę ludzi, obiektów lub 
wydarzeń (Knoke, Kukliński, 1983), kompleksowy zestaw relacji w systemie spo-
łecznym (Mitchell, 1969).

Istotne w omawianym podejściu są relacje, łączące poszczególnych uczestni-
ków sieci, a w szczególności (za: Czernek, Żemła, 2016, s. 241):

• węzły (nodes), a  więc aktorzy, reprezentujący różnego rodzaju podmio-
ty w sieci (tj. osoby, instytucje, przedsiębiorstwa). Aktorzy mogą należeć 
do różnych sektorów (np. publicznego, prywatnego, non profit), mieć róż-
ną formę prawną, kompetencje czy rozmiar; mogą być także obiektami 
czy wydarzeniami, stąd zaletą podejścia sieciowego jest możliwość równo-
czesnej analizy relacji zachodzących zarówno między podmiotami/obiek-
tami (ożywionymi/nieożywionymi), ich grupami, jak i ich cechami (tzw. 
atrybutami);

• więzi/relacje między węzłami (ties); czyli kontakty nawiązywane między 
aktorami, obejmujące swoim zasięgiem wymianę zasobów (tj. wiedza, 
kapitał, doświadczenie itp.). Mają one służyć podnoszeniu efektywności 
funkcjonowania poszczególnych aktorów, a także sieci jako całości. Każda 
relacja wywołuje lub jest efektem występowania zmian w innych relacjach 
w sieci, zatem nigdy nie jest całkowicie oderwana od reszty więzi, zacho-
dzących w sieci, i wynika z ciągłych interakcji w sieci, ale także poza nią. 
Relacje w sieci można poddać obserwacji. W ramce poniżej podano aspek-
ty relacji, które można szczegółowo analizować;

• układ/struktura sieci (configuration); a więc układ relacji oraz typologia 
ról i pozycji aktorów, a także właściwości całej sieci. Układ węzłów wynika 
z liczby i zróżnicowania aktorów, treści relacji, jakie między nimi zacho-
dzą, stopnia spójności ich interesów oraz ich roli w sieci. Strukturę sieci 
można dzielić na podzbiory/podsieci (subnetworks).

Na co zwracać uwagę, analizując relacje w sieci edukacyjnej?

1. kierunek relacji (direction) – pozwala ustalić, kto jest inicjatorem relacji, skąd i do-
kąd zmierza to, co stanowi jej przedmiot;

2. treść relacji (content) – treścią mogą być różnego rodzaju zasoby, przekazywane 
od jednego aktora do drugiego;

3. siła relacji (strength) – mierzona przez częstotliwość powiązań dwustronnych dane-
go aktora z pozostałymi węzłami w sieci;

4. funkcja relacji (function) – ustala, czemu służy dana relacja z punktu widzenia ak-
torów, których ona łączy (Czernek, Żemła, 2016).
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Sieciowanie w systemie (edukacyjnym) w zakresie inkluzji może dotyczyć:
• tworzenia sieci współpracy, a więc nawiązywania i podtrzymywania rela-

cji z innymi w celu pozyskiwania informacji oraz wzajemnego wspierania 
się w  danym temacie (wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się 
pomysłami, spostrzeżeniami i  propozycjami) i  dokształcanie się w  tym 
obszarze;

• wspólnego uczestnictwa w  wydarzeniach, mających wpływa na  zmianę 
myślenia i sposobów pracy edukacyjnej w zakresie inkluzji;

• monitorowania i zbiorowego reagowania na zmiany prawne, pojawiające 
się nowe wymagania, a także metody i standardy pracy w zakresie edukacji 
włączającej;

• bezkosztowej wymiany doświadczeń indywidualnych
• wypracowywania efektywnych sposobów wsparcia. 

Tworzone sieci mogą mieć charakter interdyscyplinarny lub mogą skupiać 
się na określonym temacie. Celem takich sieci jest wymiana doświadczeń między 
uczestnikami i poszerzania ich kompetencji, analiza dobrych praktyk stosowanych 
przez uczestników sieci, pozyskiwanie wsparcia ekspertów, tworzenie nowych 
rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci. W rozdziale pt. „Edukacja 
ucznia uzdolnionego – pomiędzy wyzwaniem specjalizacji i inkluzji” przedstawio-
no, jak można, wykorzystując sieciowanie, wspierać uzdolnionych uczniów. Mowa 
tam o modelu pracy węzłowej, która łączy kompetencje i doświadczenia osób i in-
stytucji, należących nieraz do odległych od siebie podsystemów polskiej edukacji.

Networking można wykorzystywać do pracy z dziećmi, które mają problemy 
zdrowotne. Taki projekt został opracowany i realizowany przez ministerstwo edu-
kacji w Rosji. Polega on na tym, że nauczyciele komunikują się za pośrednictwem 
najnowszej technologii komputerowej i oprogramowania z dziećmi, przebywają-
cymi w domu. Koordynacją relacji między uczniami, rodzicami a nauczycielami 
i instytucją edukacyjną zajmują się specjalne obwodowe sekcje do spraw naucza-
nia integracyjnego. Specjaliści odpowiedzialni za pomoc psychologiczno-pedago-
giczną w szkole przekazują informacje do Centrum o  liczbie dzieci, o potrzebie 
kształcenia na odległości. Następnie, do każdego dziecka dobiera się mentora-na-
uczyciela, który oprócz kwalifikacji do  zawodu nauczyciela powinien posiadać 
kompetencje psychologiczne, aby pomóc dziecku w zakresie rozwoju społecznego 
w sytuacji ograniczonej komunikacji z rówieśnikami. Ostatnim krokiem jest wy-
bór programu edukacyjnego. Centrum Koordynacji tworzy harmonogram siecio-
wy, w którym wskazuje się, które dziecko, o której godzinie, z którym nauczycie-
lem pracuje.

Każda taka sieć ma swojego koordynatora sieci (animatora partnerstwa), 
którego głównym zadaniem jest zarządzanie pracą sieci. To właśnie ta osoba/in-
stytucja planuje działania sieci, organizuje jej pracę, motywują uczestników sie-
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ci do pracy, nadzoruje realizację przyjętych celów, sporządza sprawozdania oraz 
promuje działania sieci na zewnątrz, w systemie. Do najważniejszych form pracy 
w sieci można zaliczyć organizację i udział w lekcji pokazowej, wykładach, szko-
lenia, w grupowym doradztwie, forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, 
zespołowe wypracowanie rozwiązań czy action learning.

Sieciowanie w  edukacji wymaga pewnego wkładu wszystkich uczestników 
do  osiągnięcia wspólnego celu. Analizując praktykę sieciowania, można stwier-
dzić, że ten rodzaj działania, po pierwsze, gwarantuje każdemu uczestnikowi sieci 
edukacyjnej taką samą możliwość przedstawienia swoich poglądów; po drugie – 
odpowiedzialność za proces edukacyjny spada na wszystkich uczestników sieci; 
po trzecie, współpraca w sieci opiera się na zasadzie „weź”–„daj”; po czwarte, przy 
współpracy wszystkich siły w sieci edukacyjnej są rozmieszczone równomierne, i, 
po piąte, istnieją warunki do konstruktywnej współpracy, monitorowania i kon-
troli procesu edukacyjnego.

Sieciowanie podmiotów, różnych uczestników procesu edukacyjnego, przeni-
kając działania prowadzone w systemie, sprzyja pojawianiu się innowacji, a tym 
samym podnoszeniu jakości zajęć szkolnych i dostosowaniu ich do nowych wa-
runków działania.
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ROZDZIAŁ VIII

Beata Zamorska

Interwencje formatywne w i dla inkluzji.
Podejście kulturowo historycznej teorii działalności

Wprowadzenie 

Badania interwencyjne, prowadzone w kulturowo historycznej teorii działalności, 
czerpią z bogatego dorobku twórców podejścia, określanych jako Wielka Trójka: 
L. Wygotskiego, A. Leontieva, A.R. Łurii. Wypracowane przez nich idee mają tak 
duży potencjał koncepcyjno- analityczny, że wciąż stanowią źródło inspiracji dla 
współczesnych badaczy społecznych. W ostatnich latach mówimy wręcz o ich re-
nesansie, poprzez powrót do podstawowych koncepcji35 i pogłębione ich odczy-
tywanie w kontekście współczesnych pytań, wynikających z gwałtownych zmian 
społeczno-kulturowych. Doświadczamy nasilającej się polaryzacji w różnych ob-
szarach życia społecznego, ujawniających się nierówności i  wykluczeń społecz-
nych i edukacyjnych zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym. Jednocze-
śnie, obserwujemy intensywne przesunięcie zainteresowań badaczy w stronę pro-
blematyki nierówności, dążenia do realizacji programu Edukacji dla Wszystkich 
(UNESCO) oraz szeroko pojętej inkluzji. To  zaangażowanie badaczy w  „gorące 
problemy społeczne” silnie uwidoczniło się podczas ostatniego Kongresu ISCAR, 
na którym odbyło się wiele dyskusji nad wykorzystaniem potencjału badań, pro-
wadzonych w kulturowo-historycznej teorii działalności (CHAT)36, w wypracowy-

35 Jednym z  przejawów świadomości ciągle niewyczerpanego potencjału koncepcji Wygotskie-
go i  Leontieva jest rezygnacja z  prób tłumaczenia na  języki niektórych kluczowych terminów 
i powrót do posługiwania się wersją oryginalną. Przykładem może być perezhivanie, tłumaczone 
wcześniej jako doświadczenie czy experience (w j. angielskim), znacznie zawęża i zuboża bogac-
two ukrytych w nim treści i możliwości badawczych. Posługiwanie się oryginalnymi terminami 
takimi, jak perezhivanie, obuchenie jest sygnałem badaczy, że nie traktują ich jako wypracowane 
i gotowe już koncepcje, ale ciągle rozwijane, w kontekście współczesnych problemów. 

36 CHAT jest skróconą, międzynarodową nazwą podejścia Cultural–historical Activity Theory (Kul-
turowo- historyczna Teoria Działalności). Badacze pracujący w tym podejściu utworzyli stowa-
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waniu nieobecnych dotąd rozwiązań, mających na celu przeciwdziałanie ekskluzji 
społeczno-kulturowej i edukacyjnej osób, znajdujących się w trudnych sytuacjach 
życiowych. 

W rozdziale przedstawiam specyfikę badań prowadzonych w podejściu CHAT, 
z koncentracją na interwencjach formatywnych. Odpowiadam na pytanie o to, ja-
kie propozycje wnosi podejście kulturowo-historycznej teorii działalności w bada-
nie procesów inkluzji. Pokazuję możliwości, jakie zyskujemy w badaniu i analizo-
waniu społecznego świata, posługując się trzema wybranymi jednostkami analizy: 
społeczną sytuacją rozwoju, perezhivanie oraz działalnością. Podejmuję także wą-
tek współpracy w działaniach inkluzyjnych i przedstawiam jedną z współcześnie 
wypracowywanych koncepcji w ramach interwencji formatywnych, jaką jest praca 
relacyjna.

Interwencje formatywne

W  1985 r James V. Wertsch postawił pytanie: Co  generuje tak duże podekscyto-
wanie i entuzjazm wśród uczniów i kontynuatorów Wygotskiego? (Wertsch, 1985). 
Pytanie to  jest aktualne i  ponownie zadawane przez badaczy społecznych, któ-
rych zainteresowanie pracami Wygotskiego i jego współpracowników stale wzra-
sta (biorąc pod uwagę liczbę prowadzonych badań, publikacji i  intensywnie po-
szerzającą się sieć badaczy pracujących w CHAT). Atrakcyjności tego podejścia 
z pewnością można upatrywać w użyteczności konstytuujących go koncepcji. Ich 
podwójna rola polega na tym, że tworzą bardzo spójną ramę teoretyczno-metodo-
logiczną. Jednocześnie, są jednostkami analizy, stosowanymi nie tylko przez bada-
czy w profesjonalnie prowadzonych eksperymentach i interwencjach, ale również 
przez praktyków, którzy wykorzystują je w codziennej pracy. 

Jednym z przykładów praktycznego zastosowania, rozwijanych przez Wygot-
skiego idei, są interwencje formatywne, które poprzez ukierunkowanie na wspól-
ny obiekt/przedmiot działalności służą rozwojowi praktyki i generują nowe teorie. 
Mimo wielu cech wspólnych z badaniami w działaniu (jak partycypacyjny i kolek-
tywny charakter), interwencje formatywne zachowują własną odrębność, wynika-
jącą ze społeczno-kulturowej tradycji oraz teorii działalności (Gołębniak, 2013). 

rzyszenie The International Society of Cultural-historical Activity Research (ISCAR) i spotykają 
się co trzy lata na Kongresach, odbywających się w różnych ośrodkach badawczych na świecie.
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Interwencje formatywne:
• Ukierunkowane są na obiekt, który jest problematyczny, sprzeczny, osadzony w ży-

ciu uczestników;
• W  trakcie badań wypracowywany jest nowy, nieistniejący dotąd obiekt, poprzez 

badanie, analizowanie, poszerzanie i transformację dotychczasowego (który już nie 
wystarcza);

• Celem jest generowanie nowych koncepcji, które mogą być zastosowane jako ramy 
do wypracowywania nowych, lokalnych rozwiązań;

• Siłą napędową badań są ujawniające się i ewoluujące na różnym poziomie i etapie 
sprzeczności;

• Interwencje mają charakter spiralny, cykliczny. Ich cechą jest negocjacyjny charak-
ter, co oznacza, że uczestnicy rzadko przechodzą kolejno wszystkie etapy działań 
(kwestionowanie, analizę, modelowanie nowego rozwiązania, badanie i sprawdza-
nie nowego modelu, implementację refleksję, konsolidację), często pojawiają się 
momenty zwrotne, gdy uczestnicy wracają do wcześniejszych punktów, zaczynają 
nowy cykl, bez ukończenia poprzedniego.

Odmienność interwencji formatywnych od  innych badań podejmowanych 
w  szerokim nurcie „badań w  działaniu” wiąże się, przede wszystkim, ze  zmia-
ną perspektywy patrzenia na  świat społeczny. L.S. Wygotski proponuje odejście 
od ujmowania człowieka przez elementy jego jednostkowego świata psychicznego 
czy społecznego (typu: rozwój uwagi ucznia, pamięci, mowy i powiązane z nimi 
czynności dorosłego) w  stronę myślenia molekułami, czyli najmniejszymi czą-
steczkami ujmującymi całość świata człowieka. Zamiast przyglądać się osobie i jej 
otoczeniu, patrzymy na osobę w środowisku, posługując się taką „próbką”, która 
pozwoli nam tę jedność uchwycić. Zobrazowaniem fundamentalnej wagi zmiany 
perspektywy jest podany przez Wygotskiego przykład analizy wody, która, po roz-
kładzie na pierwiastki chemiczne, przestaje być związkiem i traci swoje właściwo-
ści (Wygotski, 1989, s. 17–20). 

W badaniach społecznych przedmiot badań, podobnie jak wspomniana czą-
steczka wody, może zostać rozłożony na poszczególne elementy i ulec całkowite-
mu zniekształceniu. Nierzadko, w dyskusji nad edukacją, zwłaszcza w odniesieniu 
do inkluzji, podejmowany jest szereg problemów, które są mechanicznie rozkłada-
ne i składane w różnych konfiguracjach, przez co mają stworzyć obraz, analogicz-
ny do układanki, z przeświadczeniem o tym, że im liczniejszy i drobniej pocięty 
zbiór elementów, tym wnikliwszy i pełniejszy będzie obraz całości. Dyskutowane 
są  plusy i  minusy łączenia w  klasie dzieci o  zróżnicowanych poziomach inteli-
gencji (z koncentracją na wynikach w testach IQ), typach inteligencji, omawiane 
są problemy kompetencji społecznych, osiągnieć sportowych czy lingwistycznych. 
Publiczne dyskusje przekładane są na szkolenia i treningi usprawniające konkret-
ne, odseparowane umiejętności, którym poddawani są  zarówno uczniowie, jak 
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i nauczyciele. Tego typu działania nie tylko spłycają rozumienie inkluzji społecz-
nej, ale wręcz ją zniekształcają, gubiąc podstawowy cel, jakim jest aktywne, twór-
cze życie człowieka w środowisku społecznym.

Dla wyostrzenia pułapek redukcjonizmu Wygotski wyróżnił dwa typy sys-
temów myślenia o człowieku i  świecie społecznym: mechaniczny i organiczny. 
W pierwszym poszczególne części tworzące całość powiązane są ze sobą zewnętrz-
nie, można je dowolnie wydzielać i wnikliwie analizować w dowolnych zestawie-
niach. Drugi, organiczny, jest systemem żywym, czyli rozwijającym się i podlega-
jącym ciągłym zmianom. Powiązania pomiędzy jego elementami przyjmują formę 
dynamicznych relacji, których rozerwanie (jak w przypadku H2O) wiąże się z de-
strukcją całości. 

Wypracowując własną metodę badań, Wygotski usytuował ją w logice systemu 
organicznego i  wprowadził zasadę niepodzielnej jednostki analizy, która zawie-
ra wszystkie cechy właściwe danemu zjawisku. Nazwał proponowaną przez siebie 
metodę analizą rozczłonkowującą złożone i spójne całości na jednostki (Wygotski, 
1971, s. 169) Tym samym, wyznaczył badaczom pierwszy, fundamentalny krok, 
który nadaje całkowicie nowy kierunek poszukiwaniom. Zadaniem badacza nie 
jest znalezienie jak największej liczby składowych danego problemu, ale uchwy-
cenie najmniejszej jego jednostki (molekuły), która pozwala zbadać wewnętrzne 
relacje, ich dynamikę, funkcje i ich uwarunkowania. 

Społeczna sytuacja rozwoju

Poszukując jednostek analizy, które spełniają kryterium całości i jedności, badacze 
CHAT wychodzą z założenia, że niemożliwe jest wydzielenie osoby z otoczenia, 
ponieważ nie istnieje ona poza otoczeniem społecznym. Człowiek zawsze postrze-
gany jest historycznie, społecznie i kulturowo w relacji ze swoim środowiskiem. 
Jednocześnie, środowisko społeczne nie jest czymś obok, stanowiącym tło życia 
ludzkiego. Podlega ono stałym zmianom historycznym, konstytuowane jest w zło-
żonych i dynamicznych relacjach oraz praktykach społecznych i jest kształtowane 
poprzez kulturowo wytwarzane narzędzia (w tym zmieniający się język oraz nowe 
technologie). Jeżeli mówimy o osobach z niepełnosprawnościami czy zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, kulturowym, edukacyjnym, to w podejściu CHAT za-
wsze mamy na myśli całość relacji, jakie tworzy dana osoba i środowisko jej życia, 
w kontekście społecznym, kulturowym i historycznym. Jednostką analizy tej cało-
ści osoby i środowiska jest społeczna sytuacja rozwoju, którą Wygotski definiuje:

„Społeczna sytuacja rozwoju jest punktem wyjścia wszystkich dynamicznych 
zmian rozwojowych zachodzących w danym wieku. Całkowicie określa ona formy 
i drogę, podczas której osobowość dziecka nabiera nowych właściwości, czerpiąc 
je ze społecznej rzeczywistości jako głównego źródła rozwoju, drogę przekształca-
nia w indywidualne tego, co społeczne” (Wygotski, 2002a, s. 78).
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Ta  zwięzła definicja, a  jednocześnie zagęszczona treściowo, daje nam jedno 
z najbardziej użytecznych narzędzi konceptualnych i analitycznych. Sięga przede 
wszystkim do prawa genetycznego, mówiącego o społecznych źródłach rozwoju, 
które brzmi: 

„Każda wyższa funkcja psychiczna pojawia się w rozwoju dziecka dwukrotnie: 
raz jako działalność zespołowa, społeczna, czyli jako funkcja interpsychiczna, dru-
gi raz jako działalność indywidualna, jako wewnętrzny sposób myślenia dziecka, 
jako funkcja intrapsychiczna” (Wygotski, 1971, s. 544). 

W obu przytoczonych definicjach zawartych jest kilka intrygujących badaw-
czo tropów, których implikacje znajdujemy we współczesnych pracach badaw-
czych. Chciałabym tutaj podjąć dwa z nich: transfer (który dokonuje się w umyśle 
jednostki podczas procesów uwewnętrzniania społecznych działalności) i relację 
pomiędzy jednostką a  środowiskiem. Zgodnie z  przytoczonym wyżej prawem 
genetycznym, rozwój człowieka nie dokonuje się w  jego jednostkowym umyśle, 
ani też nie jest transmisyjnym przeniesieniem tego, co znajduje (co wskazuje) mu 
środowisko. Kluczem są procesy upośredniczania, dzięki którym nadajemy sens 
temu wszystkiemu, co dzieje się wokół nas i w czym uczestniczymy. Za pomocą 
różnego rodzaju kulturowych i psychologicznych narzędzi, w tym mowy, zmienia-
my (przekształcamy) siebie i rzeczywistość. Pojawia się tutaj wiele pytań o sposoby 
upośredniczania przez jednostkę tego, co oferuje jej środowisko. 

W  publicznej debacie nad inkluzją różnych grup osób zagrożonych wyklu-
czeniem, czy wręcz go doświadczających, wiele miejsca poświęca się sprawie or-
ganizowania dla nich bogatego środowiska społecznego. Wiąże się to z dążeniem 
do  wyposażenia instytucji, w  których te  osoby przebywają (przedszkoli, szkół, 
ośrodków wychowawczych, internatów, klubów, domów dziennej opieki, świetlic, 
instytucji kultury itp.) w  różnorodny sprzęt oraz wielość nowoczesnych pomo-
cy i  środków. Opracowywane są  atrakcyjne oferty zaangażowania kulturalnego 
i społecznego osób zagrożonych wykluczeniem, nierzadko propozycje te są ory-
ginalne, innowacyjne czy wręcz ekskluzywne. Bez wątpienia, zarówno estetyka 
pomieszczeń i dobre, nowoczesne ich wyposażenie, jak i kierowanie ku osobom 
zagrożonym ekskluzją atrakcyjnych propozycji działań jest niezmiernie ważne. 
Jednak koncentracja na praktykach, jako rozbudowanych strategiach profesjonal-
nych działań ukierunkowanych na realizację założonych odgórnie celów poprzez 
stosowanie nowoczesnych narzędzi w formie atrakcyjnych metod i środków, może 
stać się swoistą „pułapką”, podobnie jak nadmierne skupienie na osobie ze specjal-
nymi potrzebami. Jedno z podstawowych pytań w dyskusji nad inkluzją związane 
jest taką „jakością oferty” otoczenia, aby tworzyła ona środowisko rozwoju dla 
jednostki.

W  sposób naturalny otoczenie osoby ze  specjalnymi potrzebami redukuje 
rzeczywistość społeczną do takiej postaci, jaka jest możliwa do odzwierciedlenia 
przez jednostkę na danym etapie jej rozwoju. Dzieje się to poprzez dobór odpo-
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wiednich narzędzi kulturowych i  praktyk społecznych. Wydaje się oczywistym 
stwierdzenie, że każda z osób, przebywających w tym samym środowisku i uczest-
niczących w tych samych praktykach społecznych, przeżywa i nadaje inne znacz-
nie doświadczanym sytuacjom. Mimo to, nierzadko (zwłaszcza w edukacji obecne 
się oczekiwania, że  uczestnicząc w  określonych praktykach, wszyscy uczestnicy 
nadadzą im podobne znaczenie) opisy badań, związanych z nauczaniem rozwija-
jącym, pokazują duże zróżnicowanie w aktywności dzieci i w nadawanych przez 
nie znaczeniach doświadczanym sytuacjom edukacyjnym (Filipiak, Lemańska-Le-
wandowska, 2015).

Obuchenie – konstrukt, którym posługiwał się Wygotski, a który współcześni badacze 
stosują w oryginalnej wersji, ponieważ wcześniejsze próby tłumaczenia go jako naucza-
nie, instrukcja czy nawet szerzej: jako edukacja, nie tylko spłycały jego zawartość, ale 
nierzadko wprowadzały w błąd. Nierozerwalną strukturą obuchenie jest dwustronność 
uczenia się i nauczania, kształtowana w toku interakcji nauczyciela i ucznia w społecz-
nych praktykach i kulturowym kontekście (Cole, 2009). Przyjęcie założenia o nieroze-
rwalności tej relacji kieruje uwagę na dialogiczne interakcje w toku edukacji i ich spo-
łeczno-kulturowe uwarunkowania. Role nauczyciela i ucznia nie są odgórnie ustalone, 
ale są współtworzone w toku wspólnego działania (Filipiak, 2008; Vadeboncoeur, 2017).

W podejściu kulturowo-historycznym analiza środowiska jest zawsze w po-
wiązaniu z żyjącą w nim osobą i polega na identyfikacji tego, na co jednostka jest 
wrażliwa oraz rozpoznania, w jakiej formie rzeczywistość społeczna odzwierciedla 
się w jej świadomości. Pojawiają się tutaj pytania o to, co i w jaki sposób środowi-
sko społeczne udostępnia jednostce i jak jednostka przeżywa, jak uświadamia so-
bie zasoby środowiska. W jaki sposób zachodzi swoisty transfer tego, co społecz-
ne do świata wewnętrznego i jaka jest jego zawartość? Jest to jedno z frapujących 
pytań, stawianych w edukacji: w jaki sposób społeczny obiekt jest upośredniczany 
przez dziecko i środowisko społeczne w społecznej sytuacji rozwoju.

Korzystanie z narzędzia metodologicznego, jakim jest społeczna sytuacja roz-
woju, pozwala nam zobaczyć procesy inkluzji w innej perspektywie. Możemy wy-
łonić dwie kluczowe kategorie: relację osoby i  środowiska oraz sposób uświada-
miania sobie przez nią tego środowiska. Na każdym etapie rozwoju relacja między 
dzieckiem (osobą) a otoczeniem przybiera wyjątkowy, niepowtarzalny w  innych 
okresach charakter. Stosunek ten nigdy nie jest czysto zewnętrznym stosunkiem 
między dzieckiem a środowiskiem (Wygotski, 2002b, s. 173). Ważne jest tutaj za-
strzeżenie, że rozwój jednostki nie polega na poszerzaniu doświadczeń i sposobów 
przeżywania, ale na złożonej jakościowej zmianie, która powoduje, że to samo oto-
czenie i znajdujące się w nim przedmioty nabierają innego znaczenia.
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Bycie w relacji ze  środowiskiem nie jest stanem biernym, ale dynamicznym 
uczestnictwem, polegającym na  kreowaniu i  rekreowaniu swojego środowiska 
rozwoju. Oznacza to, iż środowisko społeczne w dużej mierze determinuje trajek-
torię rozwoju osoby. Jednak ostateczny kształt tej trajektorii nadaje aktywność sa-
mej jednostki, jej sposób interpretacji środowiska i zaangażowania w nie. Poprzez 
niepowtarzalność interakcji między osobą a otoczeniem oraz kreowanie nowych 
działań jednostka nadaje tej relacji wyjątkowy charakter (Bozhovich, 2009; Smy-
kowski, 2012; Veresov i Fleer, 2016; Hedegaard, Edwards, Fleer, 2011).

ŚRODOWISKO SPOŁECZNE

źródło rozwoju jednostki

SPOŁECZNA SYTUACJA 
ROZWOJU

JEDNOSTKA

aktywność

SYSTEM 
DYNAMICZNYCH 

RELACJI

 

Rysunek 1. Społeczna sytuacja rozwoju (opracowanie własne).

Badania ukierunkowane na przedmiot działalność

Drugą z  podstawowych jednostek analizy stosowaną przez badaczy CHAT jest 
działalność, która ujmuje jedność i dwustronność relacji człowieka i środowiska. 
Angażując się w  określoną działalność (zabawę, pracę, naukę), nie tylko „wra-
stamy” w  konkretne środowisko społeczne (zawodowe, przedszkolne, rodzinne, 
rówieśnicze), ale jednocześnie to środowisko „wrasta” także w nas. Przykładowo, 
praca, którą podejmuję, zmienia nie tylko otoczenie/ środowisko, ale także mnie 
oraz samą pracę, która również ulega przekształceniom. Dynamikę tę współzależ-
ności wyraźnie widać w zabawie, gdzie bawiące się dziecko rozwija się (emocjonal-
nie, poznawczo, społecznie), wchodząc w coraz bardziej skomplikowane postacie 
zabawy, czerpiąc jednocześnie ze swojego środowiska, z którym współtworzy co-
raz bardziej złożone interakcje. 

Wewnętrzną siłą napędową działalności jest potrzeba, która wyznacza kieru-
nek i określa cel zaangażowania. To właśnie w tym dążeniu do celu ujawniają się 
zazwyczaj nieuświadamiane motywy, które nie powstają w jednostkowym umyśle, 
ale są kształtowane społecznie (Leontiev, 2005, s. 17–25; Wygotski, 1989).
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Rysunek 2. Struktura działalności (opracowanie własne na podstawie Leontiev, 1981).

Zastosowanie działalności jako jednostki analizy instytucjonalnych praktyk 
umożliwia ujęcie podmiotu (którym może być zarówno jednostka, jak i zespół lu-
dzi) w odniesieniu do przedmiotu jego działalności. Pytamy o warunki zaangażo-
wania, cele podejmowanych działań i motywy, które nadają sens całej działalności. 

W interwencjach formatywnych skupiamy się na systemie działalności danej 
instytucji, a  nie na  elementach praktyk społecznych. Koncentracja na  pojedyn-
czych działaniach i  analiza poszczególnych fragmentów praktyki nie dają nam 
wglądu w realizowaną działalność i kształtujący ją motyw. Dlatego wszystkie obser-
wowane zachowania, stosowane w instytucji rozwiązania na poziomie różnorod-
nych regulacji, odnosimy do celów, jakie za nim stoją i na jakie są ukierunkowane. 
Interesuje nas obiekt działalności i w odniesieniu do niego rekonstruujemy struk-
turę działalności danej społeczności. Jeżeli prowadzimy interwencje formatywne 
w szkole, to pierwszym krokiem jest zrekonstruowanie przedmiotu działalności 
szkoły, gdyż w jego świetle dopiero zrozumiałe są (i spójne) powiązania pomiędzy 
poszczególnymi elementami codzienności takimi, jak metody pracy, stosowane 
techniki, formalne i nieformalne reguły, oczywistości i przekonania. Ważne jest 
uchwycenie całości życia szkoły nie tylko „tu i teraz”, ale również w wymiarze jej 
ciągłości i  ewoluowaniu historyczno-kulturowym. Wprowadzanie zmiany wiąże 
się z wypracowywaniem nowego obiektu/przedmiotu działalności, który zawsze 
wymaga zmiany całościowej, gdyż dotychczasowe sposoby działań nie już są spój-
ne z nowym celem i motywem. Zmiana w praktyce społecznej zachodzi poprzez 
zmianę w  hierarchii motywów i  związaną z  tym transformatywną zmianę całej 
struktury. To właśnie orientacja na przedmiot działalności wyróżnia interwencje 
formatywne, prowadzone w CHAT, spośród badań prowadzonych w innych, zbli-
żonych podejściach (np. socjokulturowym) (Sannino, Daniels, Gutierrez, 2009). 
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Perezhivanie jako jednostka analizy społecznej sytuacji rozwoju

Dyskusja wokół tworzenia społecznego środowiska dla szeroko rozumianej inklu-
zji w świetle dwóch jednostek analizy: społecznej sytuacji rozwoju oraz działalno-
ści otwiera pytanie o  to, jakiego typu zmiany w  środowisku wzbogacają rozwój 
i umożliwiają inkluzję jednostki w środowisku społecznym. Przy czym, jak wielo-
krotnie to już podkreślałam, kluczowy jest nie wpływ środowiska na jednostkę, ale 
to, co jednostka robi z tym wpływem, czyli jak „aktualizuje” środowisko, w którym 
żyje.

Pomocną (jeśli tak można powiedzieć w odniesieniu do teorii Wygotskiego) 
jednostką analizy w uchwyceniu tej aktualizacji jest perezhivanie. Wygotski tłu-
maczy jego złożoność, mówiąc, iż jest ono 

taką jednostką, o której nie można powiedzieć, że stanowi rezultat wpływu śro-
dowiska na  dziecko, ani też, że  należy do  właściwości samego dziecka. Przeży-
cie37 zatem to jednostka umożliwiająca badanie związków pomiędzy osobowością 
a środowiskiem […]. W przeżyciu ujawnia się z jednej strony środowisko w jego 
stosunku do mnie poprzez sposób, w  jaki przeżywam to otoczenie, z drugiej zaś 
strony – uwidaczniają się właściwości rozwoju mojej osobowości (Wygotski, 
2002b, s. 174). 

Mamy tutaj dynamiczną relację pomiędzy zasobami, jakie środowisko oferu-
je jednostce, a  aktywnością jednostki. Metaforycznym ujęciem perezhivanie jest 
termin pryzmat, w  którym odbicie środowiska społecznego determinuje wpływ 
na  trajektorię rozwoju dziecka. Ciekawą interpretację procesów, zachodzących 
w perezhivanie proponują N. Veresov i M. Fleer. W analizie perezhivanie (ujmowa-
nej przez nich zarówno jako koncepcja teoretyczna, jak i analityczna) przesuwają 
akcent z samego pryzmatu na zjawisko refrakcji. Najogólniej, w języku fizyki ozna-
cza ona zmianę kierunku rozchodzenia się fali (elektromagnetycznej, akustycznej) 
przy przejściu przez granicę drugiego ośrodka. Refrakcja w kontekście społecznej 
sytuacji rozwoju pozwala uchwycić jak wpływy środowiska „załamują się” w pere-
zhivanie jednostki (Veresov, Fleer, 2016). Otrzymujemy tutaj ostre zróżnicowanie 
wobec potocznego, a ciągle obecnego w pedagogicznych interpretacjach pojęcia 
wpływu środowiska na  jednostkę rozumianego jako „lustrzane odbicie”. W  re-
frakcji nie chodzi o sam moment odbicia (którego tam nie ma), ale o załamanie, 
którego kąt jest wyznaczony sytuacją (dramatycznym, emocjonalnie zabarwionym 
zdarzeniem) i dojrzałością jednostki. 

 

37 W cytowaniu posługuję się terminem przeżycie, zgodnie z tłumaczeniem polskim A. Brzezińskiej 
i T. Czuba. W całości rozdziału stosuję wersję oryginalną perezhivanie, która jest rozwiązaniem 
przyjętym przez badaczy, pracujących w podejściu CHAT, i stosowanym w ich publikacjach.
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środowisko

perezhivanie

Rysunek 3. Perezhivanie jako pryzmat (opracowanie własne).

Zrozumienie specyfiki przeżycia wymaga analizy, dążącej do odkrycia przed-
miotu przeżycia, oraz ustalenia związków przedmiotów przeżycia z  aktualnym 
sposobem zaangażowania w nie jednostki (Smykowski, 2012, s. 78). 

38

38 Klub powstał na  terenie szkoły, do której uczęszczała młodzież zagrożona wykluczeniem spo-
łecznym, prowadzony był w formule otwartej (okazyjnie w działania włączali się także rówieśnicy 
ze środowiska lokalnego), przy zachowaniu dobrowolności uczestnictwa. Jedną z podstawowych 
metod była praca węzłowa, polegająca na podejmowaniu w współpracy z różnymi środowiskami. 
Zasady pracy węzłowej przedstawiliśmy w artykule: P. Gąsiorek, B. Zamorska, Zmiana działal-
ności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Przegląd Pedagogiczny 1(2017). Autora-
mi koncepcji interwencji formatywnych, prowadzonych w klubie młodzieżowym (2015-2016), 
byli P. Gąsiorek i B. Zamorska, współautorem i realizatorem projektów filmowych realizowanych 
z młodzieżą był Grzegorz Kotłowski.

Interwencje formatywne, prowadzone w klubie młodzieżowym38, ukierunkowane były 
na  rozwijanie poczucia sprawstwa wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem spo-
łecznym i edukacyjnym poprzez projekty, angażujące ich w życie lokalnej społeczno-
ści (od biernego korzystania do stawanie się kreatorem nowych rozwiązań). Młodzież 
na co dzień uczestniczyła w różnych praktykach społecznych: szkoły, ośrodka wycho-
wawczego, koła sportowego, niektórzy także domu rodzinnego. Jednym z naszych dą-
żeń była współpraca z możliwie wszystkimi środowiskami życia młodzieży, dlatego włą-
czaliśmy się różne momenty codziennego życia w wymienionych środowiskach. 
Rekonstrukcja systemu działalności ośrodka wychowawczego wykazała bardzo spójną 
strukturę, ukierunkowaną na przygotowanie młodzieży do samodzielnego życia w spo-
łeczeństwie i inspirowanie jej do podejmowania planów edukacyjnych i zawodowych. 
Ten uwspólniony cel pracowników ośrodka stał się motorem napędowym, któremu 
podporządkowany był cały program wychowawczy, wraz ze wszystkimi zasadami, re-
gulującymi codzienne życie ośrodka, świętowanie i wakacje. 
Głównym celem działalności szkoły było przygotowanie młodzieży do zdania końco-
wych egzaminów na poziomie gimnazjum i wokół tego utworzony był program dydak-
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tyczno-wychowawczy, z silnym akcentem na indywidualizację nauczania. Nauczyciele 
znali i rozumieli sytuacje osobiste każdego z uczniów (większość z nich miała kilkulet-
nie opóźnienie w realizacji programu edukacyjnego, konflikty z prawem, trudne warun-
ki w rodzinach, bądź brak rodziny). Osiągnięcie celu, jakim było uzyskanie świadectwa 
ukończenia gimnazjum, nauczyciele rozumieli jako szansę młodzieży na znalezienie się 
na rynku pracy czy nawet dalszą naukę, a przede wszystkim – przeciwdziałanie eksklu-
zji, jakiej już doświadczali uczniowie. Motyw ten był jednocześnie obiektem działalno-
ści nauczycieli.
Interesowała nas perspektywa młodzieży, czyli procesy subiektywnego odzwierciedle-
nia środowiska szkolnego i  ośrodka wychowawczego. Co  każdy z  nich robił z  ofertą 
i możliwościami, proponowanymi w tych środowiskach? Na co byli wrażliwi, z czego 
i  w  jaki sposób korzystali, co  i  w  jakim zakresie eksplorowali, wobec czego wyrażali 
opór, co pomijali bądź czego w ogóle nie dostrzegali? Ciekawym spostrzeżeniem była 
zaobserwowana niechęć czy wręcz opór młodzieży do udziału w projektach i zajęciach, 
oferowanych im przez pracowników ośrodka wychowawczego. Propozycje te w znacz-
nej części były bardzo atrakcyjne ze względu na wyjątkowość oferty, bądź nawet eksklu-
zywność (nauka jazdy na nartach, obozy i wycieczki zagraniczne, żeglowanie). 
W pierwszym spotkaniu, otwierającym działalność klubu, uczestniczyło tylko dwóch 
chłopaków, którzy po kilkunastu minutach rozmowy z nami stwierdzili, że  jeżeli ma 
być klub, to musi być regulamin. Spisali go w ciągu kilku minut, bez zastanawiania się 
czy uzgadniania czegokolwiek. Jeden z nich pisał, a drugi włączał się z podpowiedziami 
tylko w momentach zawahania. Trzeba tu zaznaczyć, że na spotkanie przygotowaliśmy 
całkowicie pustą salę (poza obowiązkową gaśnicą), siedzieliśmy po prostu na podłodze. 
Pospiesznie i niestarannie spisany na kartce A4 regulamin był pierwszą rzeczą, jaka po-
jawiła się klubie (zawiesiliśmy ją na ścianie).

Regulamin:
1. Nie kradniemy.
2. Nie wynosimy sprzętu RTV/AGD.
3. Sprzątamy po sobie.
4. Segregujemy śmieci.
5. Klub czynny we wtorki 15.00–18.00.
6. Odnosimy się do siebie z szacunkiem.
7. Nie pijemy alkoholu.
8. Nie bierzemy narkotyków.
9. Nie palimy papierosów.
10. Nie używamy przemocy wobec siebie.

Nieprzestrzeganie regulaminu:
1. Ostrzeżenie – wylot na jedno spotkanie.
2. Ostrzeżenie – wylot do odwołania.

Regulamin może ulec zmianie w każdej chwili.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2015.
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Przytoczony (w oryginalnej wersji) regulamin obrazuje perezhivanie chłopaków. Klub 
był w tym momencie dla nich jedną z wielu instytucji, w których żyli i których zasady 
bardzo dobrze znali. Bezrefleksyjny i automatyczny sposób spisania (przypominający 
recytowanie tabliczki mnożenia) reguł i powiązanych z nimi sankcji wskazuje, iż nie po-
strzegli tego miejsca jako przestrzeni, w której mogliby mieć własne pomysły, o czymś 
decydować, coś współtworzyć czy zaproponować. Wszystkie znane im środowiska in-
stytucjonalne działały zgodnie z  metodą kary i  nagrody, kierując przy tym w  stronę 
chłopaków oczekiwanie płynnej znajomości obowiązujących, ustalonych i niepodwa-
żalnych reguł oraz konieczność dostosowania się do  nich. Wyznaczony zewnętrznie 
porządek zarówno w szkole, jak i w ośrodku był utrzymywany za pomocą szczegółowo 
określonych konsekwencji, które również były sztywne. 
Jeżeli spojrzymy na  społeczną sytuację rozwoju chłopaków przez kategorię refrakcji, 
to wyraźnie uwidocznia się wymiar instytucjonalny. Uczestniczenie w inauguracji klu-
bu, automatycznie rozumieją poprzez rozbudowane regulacje (umowy, regulamin, kon-
trakty), wyznaczające ramy jedynej możliwej dla nich roli, polegającej przede wszystkim 
na wpasowaniu się w oczekiwania. Widać tutaj także, że dobrze znana im instytucjonal-
na logika jest tak bardzo odległa od ich świata życia (potrzeb i zaangażowania), że nawet 
nie dostrzegają możliwości jakiejkolwiek konfrontacji czy choćby refleksji nad otocze-
niem, w którym żyją. Zasady są tak sztywnym i nienaruszalnym tworem, że przenosząc 
je w nowe miejsce, nie zauważają sprzeczności między zapisami regulaminu a rzeczywi-
stością społeczną (np. w sali nie ma niczego, co mogłoby zostać wyniesione, czy ukra-
dzione, nie ma też gdzie segregować śmieci, a nawet nie ma śmieci). Uwidocznia się 
tu brak powiązania przedmiotów działalności szkoły i ośrodka wychowawczego z po-
trzebami i światem młodzieży. Obiektywnie bogate w zasoby środowisko ośrodka wy-
chowawczego w bardzo niewielkim stopniu jest społeczną sytuacją rozwoju, nawet jeśli 
formalnie chłopcy wywiązują się ze zleconych im obowiązków. Paradoksalnie, ubogie 
środowisko klubu ma szansę w znacznie szerszym stopniu stać się społeczną sytuacją 
rozwoju chłopaków, ponieważ prowokuje ich do wejścia w inny typ relacji niż dostoso-
wanie i podporządkowanie. 

Praca relacyjna 

Jednym z tematów, niemal automatycznie pojawiających się w kontekście inkluzji, 
jest problematyka współpracy. Trudno mówić o inkluzji jakiejkolwiek grupy osób 
w  zawężeniu do  jednego środowiska społecznego. Na  co  dzień każdy z  nas jest 
uczestnikiem różnych środowisk i praktyk instytucjonalnych. Przykładowo, pod-
jęcie działań inkluzyjnych w dość wąskim zakresie, jakim jest klasa szkolna, wiąże 
się z koniecznością poruszania się pomiędzy różnymi specjalistami, którzy współ-
pracują z dzieckiem i rodziną, w inkluzji biorą udział wszyscy uczestnicy codzien-
nego życia szkoły, zarówno uczniowie, ich rodzice (rodzice wszystkich uczniów), 
jak i pracownicy szkoły, a każdy z nich ma w niej niezastąpioną rolę. Dzieci anga-
żują się w różnych środowiskach pozaszkolnych (świetlice, kluby zainteresowań, 
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kościół, różnego typu organizacje kulturalne). Nie do pominięcia jest środowisko 
lokalne szkoły i domu rodzinnego oraz cała sieć sojuszników, zarówno dalszych, 
w postaci władz oświatowych, samorządowych, jak i rad osiedli, sponsorów, sto-
warzyszeń, działaczy społecznych (Wocken, Antor, Hinz, 1988).

Pytanie, które chciałabym tutaj postawić, wiąże się ze specyfiką podejmowa-
nej współpracy i charakterem, jaki ona przyjmuje pomiędzy osobami zaangażo-
wanymi w inkluzję. Ukierunkowanie zmiany (rozumianej jako rozwój) na obiekt 
współpracy umożliwia przezwyciężanie ujawniających się w  praktyce inkluzji 
utrudnień i  ograniczeń typu: poczucie zawodowego wyizolowania nauczycieli 
i specjalistów, zdominowania szkolnej inkluzji wielością zadań, pułapki przekra-
czania granic pomiędzy profesjonalistami bez umiejętności dialogicznego zaanga-
żowania (Bachtin, 1986). 

Jedną z trudności inkluzji w edukacji jest tzw. dążenie do indywidualizacji pra-
cy z  uczniem, rozumiane jako obejmowanie go zindywidualizowanymi progra-
mami nauczania, rehabilitacji, rewalidacji. Nawet jeśli profesjonaliści przekazują 
sobie wzajemnie wyznaczane w  swoich obszarach cele i  zadania pracy z  dziec-
kiem, to są to odrębne programy, skoncentrowane na specjalistycznych metodach 
usprawniania danych funkcji. Sam kontakt czy wymiana informacjami między 
różnego typu specjalistami, pracującymi z dzieckiem, nie jest współpracą i nie-
rzadko prowadzi do  piętrzących się trudności, związanych z  nadmiarem zadań 
w codziennym życiu dziecka (Hojholt, 2011).

Przykładem nowego otwarcia w przestrzeni współpracy jest wypracowywana 
przez Annę Edwards koncepcja pracy relacyjnej (relational work), często wykorzy-
stywana i wciąż rozwijana przez wielu badaczy CHAT w prowadzonych przez nich 
projektach badawczych. Rdzeniem pracy relacyjnej jest praca z obiektem działal-
ności. Jeżeli jest nim, przykładowo, trajektoria rozwoju dziecka, to kluczowe będzie 
zrozumienie, jak jest ona definiowana i  interpretowana przez wszystkich profe-
sjonalistów, współpracujących z dzieckiem. Każdy z nich wnosi inną perspektywę 
patrzenia na  dziecko i  inaczej rozkłada priorytety swojego zaangażowania. Rolą 
interwencjonisty jest wsparcie uczestników w  rozwijaniu zdolności do  wspólnej 
interpretacji obiektu i współtworzenia odpowiedzi. Dzielenie się spostrzeżeniami 
i interpretacjami ma na celu zrozumienie motywów i stanowisk innych uczestni-
ków po to, aby uchwycić możliwie szeroko złożoność danego problemu i kolekty-
wie wypracować optymalne rozwiązania (Daniels, 2011; Edwards, 2011).

Edwards określa ten sposób pracy relational expertise (Edwards 2010, 2012a, 
2017). Jej istotnymi elementami składowymi jest wiedza typu wiedzieć kto (know-
-who) oraz zdolność do budowania relacji. Umiejętność korzystania z kolektyw-
nych zasobów, czyli wiedza o tym, kto i w jakim zakresie może pomóc w rozwią-
zywaniu wspólnego problemu, wymaga zdolności do rozpoznania zakorzenionych 
w różnych praktykach motywów oraz pewnego ich uzgadniania czy też wzajem-
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nego „dopasowywania” podczas procesu interpretacji problemu i ustalania moż-
liwych rozwiązań. 

Wspólna wiedza (common knowledge) powstaje w miejscu krzyżujących się 
praktyk, które Bachtin określa „pograniczem”, miejscem tworzenia siebie nawza-
jem, które wydarza się w dialogowym zaangażowaniu (Bachtin, 1986, s. 443). Jest 
to  istotne rozróżnienie charakteru kształtowania się wspólnej wiedzy od wiedzy 
powstającej spontanicznie w przypadkowych spotkaniach. Ważne jest tutaj wyj-
ście poza postrzeganie innych z jednej, własnej perspektywy i zdolność do współ-
tworzenia (nowej) wiedzy pomiędzy różnymi perspektywami i stanowiskami. Nie 
chodzi przy tym o uzyskanie kompromisu, ale stałe pogłębianie rozumienia pro-
blemu z różnych pozycji i sposobów postrzegania go przez osoby/specjalistów za-
angażowane w pracę nad nim. 

Trzecim komponentem jest poczucie siły i skuteczności, uzyskiwane w trakcie 
współpracy nad wspólnym problemem. Jest to związane z poszerzeniem i trans-
formacją obiektu działalności, poprzez rozumienie motywów innych uczestni-
ków i swoiste „dostrajanie” własnych odpowiedzi (sposobów pracy nad problem) 
z  (nowo)poszerzonymi interpretacjami innych uczestników. Ważnym zastrzeże-
niem jest to, iż nie chodzi tutaj o mechaniczne dopasowanie różnych wizji na za-
sadzie składanki i konsensusu. „Dostrajanie” ma charakter responsywny i zwią-
zane jest z  procesami upośredniczania, czyli dialogicznego odpowiadania, ale 
też kształtowania osobistego rozumienia danego problemu poprzez to, jak myślą 
o nim inni i  jak postrzegany jest on w  środowisku (Edwards, 2012, 2017). Inte-
resujące w  tym zakresie są  interwencje formatywne prowadzone Y. Engeströma 
i A. Sannino, w których rozwijają transformatywne aspekty relational agency, wy-
nikające z potencjału różnic, powiązań, spotkań, różnego typu przesunięć pomię-
dzy jakościowo różnymi perspektywami, pozycjami, kompetencjami i tradycjami 
(Engeström, Sannino, 2017).

Jako przykład zastosowania w badaniach o charakterze interwencji formatywnych kon-
cepcji pracy relacyjnej A. Edwards w kilku swoich pracach prezentuje wieloletnie obszer-
ne badania, prowadzone w ramach programu wczesnej interwencji (early intervention), 
polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu młodych ludzi. Wczesna 
interwencja dotyczyła udzielenia wsparcia dzieciom i młodzieży przy pierwszych sy-
gnałach zagrożenia wykluczeniem. Wymagało to  wypracowania systemu lokalnego 
wsparcia pomiędzy wszystkim służbami i profesjonalistami, takimi jak: pracownicy so-
cjalni, psychologowie, nauczyciele, edukatorzy, wolontariusze organizacji społecznych.
Podstawową wspólną płaszczyznę prac nad zmianą trajektorii dzieci zagrożonych wy-
kluczeniem stanowiły zmiany w praktyce i w organizacji udzielanego wsparcia. Fun-
damentem było całościowe ujmowanie dziecka w szerokim kontekście, dopiero ze-
stawienie wielu perspektyw pozwoliło zidentyfikować obszary ryzyka, które w  jednej 
perspektywie (np. szkolnej czy tylko socjalnej) były niewidoczne, lub ledwo sygnalizo-
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wane. Holistyczna zasada dotyczyła również sposobu wypracowywania optymalnego 
rozwiązania.
Drugą, strategiczną zmianą w obszarze praktyki było umieszczenie w centrum współ-
pracy pytania „dlaczego?”. Badaczka przytacza wypowiedzi uczestników, którzy, słucha-
jąc, jak współpracujący z nimi profesjonaliści wyjaśniają cel swojej pracy z dzieckiem, 
zdumiewali się ogromnym zróżnicowaniem w postrzeganiu i interpretowaniu pozornie 
tych samych spraw, typu: potrzeby dziecka, dyscyplina, sytuacja rodzinna (Edwards, 
2012, s. 27). Narracyjne dzielenie się sensem nadawanym podejmowanym działaniom 
jest pierwszym, koniecznym krokiem umożliwiającym otworzenie dialogicznej prze-
strzeni krzyżujących się praktyk i współtworzenie długoterminowych celów. Potrzebny 
jest czas i wypracowanie wspólnego języka (uczestnicy najczęściej sygnalizowali trud-
ności komunikacyjne w toku współpracy). Łatwiej też jest tworzyć wspólną wiedzę, jeśli 
uczestnicy formułują długoterminowe cele na poziomie dość ogólnym, w którym za-
warte są wspólnie podzielane wartości (Edwards, 2017).

Konkluzja

Złożoność i wielowymiarowość problematyki inkluzji społeczno-kulturowej wy-
maga rozbudowanej, wieloperspektywicznej mapy myślenia o  włączaniu w  co-
dzienne zaangażowanie społeczne różnych grup, zarówno w wymiarze zespoło-
wym, jak i w odniesieniu do pojedynczych osób. Jedną z takich interesujących per-
spektyw wnoszą badania, prowadzone w podejściu kulturowo-historycznej teorii 
działalności. Ich atrakcyjność polega przede wszystkim na operowaniu jednostka-
mi analizy, które pozwalają uchwycić złożoność świata społecznego. Wyróżnikiem 
interwencji formatywnych jest ukierunkowanie na obiekt działalności konkretnej 
społeczności, w  której są  prowadzone. To  założenie orientuje cały proces inter-
wencji na myślnie o wypracowaniu takiej zmiany, która dotyczy całej struktury 
działalności, a nie jedynie zmianie niektórych elementów w zakresie poszczegól-
nych działań, ich celów czy uwarunkowań. 

Interwencje formatywne, podejmowane w  przestrzeni inkluzji, pozwalają 
nam zobaczyć i rozumieć „tu i teraz” doświadczanych wykluczeń w odniesieniu 
do przeszłości i możliwej przyszłości w ich wzajemnych powiązaniach i zależno-
ściach. Łącząc rozpięte w czasie spojrzenie na problem z orientacją na przedmiot 
działalności, zyskujemy nowe możliwości oglądu. Przede wszystkim, nie zadawa-
lamy się pospiesznym rozwiązaniem widocznego i naglącego problemu (typu: izo-
lacja ucznia w środowisku szkolnym), ale dążymy do zobaczenia jego szerokiego 
spektrum (relację ucznia i  środowiska), poprzez identyfikację źródeł problemu 
(kulturowe, środowiskowe lokalne, systemowe) oraz rekonstrukcję procesów kul-
turowo-historycznej ewolucji środowiska. Interwencje formatywne prowadzone 
w CHAT nastawione są na długoterminowy i holistyczny rozwój działalności jed-
nostki i/bądź organizacji. Wiąże się to ze stopniowym i wielokrotnym przechodze-
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niem pomiędzy widocznymi, ujawniającymi się na różnych poziomach problema-
mi, i niewidocznej systemowej struktury zespołowej działalności. 

Warto przypomnieć jeszcze jeden, istotny wyróżnik interwencji formatywnych 
prowadzonych w CHAT. Jest nim dialogowe zaangażowanie wszystkich uczestni-
ków w ponowną (czasem i wielokrotną) konceptualizację wspólnego przedmiotu 
działalności. Nie chodzi tutaj jedynie o rozwijanie w każdym z uczestników po-
czucia sprawstwa i zaangażowania w zmianę, ale również o zdolność tworzenia 
wspólnego celu i przewartościowania w zakresie motywów, nadających sens całej 
działalności, którą jednostkowo i zespołowo realizujemy. W CHAT otrzymujemy 
konceptualne i metodologiczne narzędzia do wypracowania i urzeczywistnienia 
całościowej i  wielopoziomowej zmiany. Oryginalność w  holistycznym ujmowa-
niu problematyki inkluzji w badania prowadzonych w CHAT stwarza możliwości 
wypracowywania jakościowo nowych obszarów zaangażowania jednostek i całych 
społeczności w codziennym życiu (rodzinnym, edukacyjnym, zawodowym, lokal-
nym, międzynarodowym), zwłaszcza tych, które jeszcze nie są obecne w dysku-
sji nad inkluzją, choć ich potrzeba ujawnia się w  sygnalizowanych problemach 
w praktyce. 
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ROZDZIAŁ IX

Marta Majorczyk

Service learning jako strategia uczenia–badania 
w ramach uczelnianych praktyk studenckich

Wprowadzenie

Według koncepcji uczenia się przez całe życie (ang. lifelong learning, LLL), ucze-
nie się to proces nieposiadający ani granic ani końca. Zgodnie z tym podejściem, 
najważniejsza jest aktywność własna uczącego się, który wyznacza sobie sam kie-
runek rozwoju w społeczeństwie uczących się. 

W  raporcie dla UNESCO, przygotowanym przez Międzynarodową Komisję 
do  spraw Edukacji dla XXI wieku „Edukacja: jest w  niej ukryty skarb”, można 
przeczytać, że współczesna edukacja winna się opierać na czterech filarach – uczyć 
się, aby wiedzieć, czyli zdobyć narzędzia rozumienia; działać, aby móc oddziały-
wać na swoje środowisko; żyć wspólnie, uczestniczyć i współpracować z  innymi 
na wszystkich płaszczyznach działalności ludzkiej; oraz być – dążenie, które jest 
pokrewne trzem poprzednim (Delors, 1998). Realizację takiego modelu uczenia 
się, opartego na podnoszeniu wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie roz-
woju osobistego, obywatelskiego, zawodowego i społecznego oraz wzrostu możli-
wości adaptacji do zmieniających się warunków umożliwia koncepcja edukacyjna 
zwana service learning.

Co to jest service learning?

Service learning można przetłumaczyć jako „uczenie się w  służbie społeczeń-
stwu”, uczenie się przez zaangażowanie/doświadczenie/działanie, inaczej też 
uczenie się treści programowych poprzez pracę na rzecz społeczności lokalnej. 

Obecnie service learning jako strategia uczenia-badania jest jedną z  najbar-
dziej rozwijających się koncepcji w szkolnictwie na poziomie wyższym, średnim, 
jak również podstawowym. Ten rodzaj strategii uczenia się funkcjonuje w syste-
mach edukacji Argentyny, Chile, Singapuru, Stanów Zjednoczonych, Austra-
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lii, Kanady, Kolumbii, Niemiec, Irlandii, Włoch, Japonii, Meksyku, Republiki 
Południowej Afryki, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii (Furco, 2013). Omawiany 
sposób uczenia się można powiązać z programem każdego przedmiotu czy kur-
su i zaangażować wszystkich studentów/uczniów. Podejmowane w ramach service 
learning działania mogą dotyczyć różnych problemów społecznych, związanych 
ze środowiskiem, wielokulturowością czy interesującym nas procesem inkluzji.

To, co wyróżnia service learning od innych strategii uczenia się, to położenie 
nacisku równocześnie na  urozmaicenie procesu nauczania i  ożywienie życia 
i  zaspokojenie potrzeb danej społeczności. Udział w  tego rodzaju praktykach 
umożliwia studentowi/uczniowi lepsze powiązanie wiedzy z działaniami, odpo-
wiadającymi przedmiotowi, a które dotyczą rzeczywistych potrzeb danej spo-
łeczności. Wiedza zdobyta podczas wykładów, umiejętności nabyte podczas ćwi-
czeń czy laboratoriach, udział w dyskusjach i refleksja własna wpływają na służbę 
studentów/uczniów, natomiast doświadczenie z praktyk wraca do sali wykładowej, 
aby oddziaływać na akademicki dialog oraz pogłębienie wiedzy. Mamy tu do czy-
nienia z logiczną ciągłością między doświadczeniem a wiedzą.

Studenci/uczniowie pracujący nad prawdziwymi problemami uczą się umie-
jętności społecznych, zdolności analitycznych, odpowiedzialności obywatelskiej 
i etycznej, a także osiągają poczucie własnej skuteczności i rozwijają swoją karierę 
zawodową. Na przykład, na Uniwersytecie Stanowym w Fayetteville USA service 
learning włączony jest w tok realizacji przedmiotów w postaci projektów studenc-
kich czy realizacji praktyki w organizacjach społecznych, które wchodzą z uczelnią 
w dialog i partnerstwo w procesie kształcenia (Denzin, Lincoln, 2014, s. 125). 

Teoretyczne podwaliny service learning

Service learning opiera się na koncepcji Jeana Deweya, konstruktywistycznej teorii 
uczenia się, action research Kurta Lewina, reflective practice Donalda Schöna oraz 
cyklu uczenia się przez doświadczenie Davida Kolba.

Filozoficznym podłożem service learning jest koncepcja pragmatyzmu, któ-
ra rozpowszechniła się w  XX w. jako reakcja na  dominujący wówczas idealizm 
racjonalistyczny i  metafizyczny. Pragmatyzm wyrósł w  Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej, a  jego centralną postacią był William James. Najogólniej, 
przez pragmatyzm należy rozumieć taką postawę, która opiera się na realistycz-
nej ocenie rzeczywistości, liczeniu się z konkretnymi możliwościami i podejmo-
waniu działań, które są skuteczne. W  tym właśnie nurcie filozoficznym wyrosła 
szkoła pracy (działania) Johna Deweya, a z której zasad funkcjonowania czerpie 
service learning. Zdaniem Deweya (1963, s. 23), „uczenie się powinno przebiegać 
w procesach myślenia i działania, a myślenie to rozwiązywanie problemów, któ-
rych punktem wyjścia są  odczuwane trudności, toteż uczenie się jest procesem 
badawczym, opartym na rozwiązywaniu problemów”.
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Myślenie ludzkie, według Deweya, to narzędzie do przetwarzania świata na-
turalnego w świat ludzkich idei (instrumentalizm), które należy łączyć z działa-
niem, doświadczeniem człowieka. W ten oto sposób człowiek rozwija się i zdoby-
wa wiedzę o świecie. Zatem, działanie jest źródłem poznania, stąd uczenie się jest 
możliwe tylko przez działanie.

Naczelnym hasłem teorii Deweya jest zasada uczymy się przez działanie. 
Zgodnie z nią, w szkole liczy się rozwój aktywności studenta/ucznia, jego zaintere-
sowania oraz zdolności poznawcze poprzez różne zajęcia praktyczne. Tylko takie 
zajęcia kształtują intelekt, zachęcają do współpracy i współdziałania.

Proces uczenia się według teorii Deweya powinien przechodzić przez takie 
same etapy, jak akt myślenia. W pierwszej kolejności, student/uczeń powinien od-
czuwać pewną trudność, uświadomić ją sobie i ją sformułować w postaci proble-
mu. W kolejnym etapie poszukać możliwych rozwiązań (postawić hipotezy) po to, 
aby potem wyprowadzić drogą rozumowania wnioski z rozwiązań (dokonać lo-
gicznej weryfikacji hipotez). W ostatnim etapie student/uczeń dokonuje dalszych 
obserwacji, które prowadzić go powinny do  przyjęcia lub odrzucenia hipotezy 
(empiryczna weryfikacja hipotezy). Zatem, zadaniem nauczyciela jest stwarzać 
studentom/uczniom takie sytuacje dydaktyczno-wychowawcze, które wymagać 
będą od nich aktywności w rozwiązywaniu praktycznych problemów, dotyczących 
rzeczywistych i  autentycznych potrzeb studentów/uczniów oraz ich zaintereso-
wań. Student/uczeń zdobywa wiedzę samodzielnie przez działanie, doświadczenie 
i rozwiązywanie problemów wysuwanych przez życie. Przekaz nowych informa-
cji, w postaci wykładów czy lektury podręcznika, traktować należy jako czynność 
incydentalną w  rozwoju myślenia, jak instrument działania. Łatwiej jest i  lepiej 
uczymy się tego, co uznajemy za ważne i przydatne dla siebie, a uświadomienie so-
bie, do czego można w praktyce zastosować nową wiedzę, wzmaga przecież naszą 
motywację do uczenia się.

Drugą ważną koncepcją, na której opiera się service learning, jest konstrukty-
wistyczna teoria uczenia się, podkreślająca aktywność człowieka w zdobywaniu 
wiedzy. Proces ten odbywa się w ciągłym kontakcie ze środowiskiem i konfronta-
cji człowieka z samym sobą, aby w efekcie doprowadzić do rekonstrukcji obrazu 
własnego świata. „Uczący aktywnie konstruuje własną wiedzę, jest budowniczym 
struktur własnej wiedzy, a nie jedynie rejestratorem informacji przekazywanych 
przez nauczyciela” (Bruner, 1987, s. 75). Twórcami nurtów rozwijanych w  tym 
podejściu jest Jean Piaget (konstruktywizm rozwojowo-poznawczy; 1897, 1902, 
1916), Lew S. Wygotski (uczenie się społeczno-kulturowe; 1926, 1934) i Jerome S. 
Bruner (1956, 1960). Zdaniem Stanisława Dylaka, założenia konstruktywistycznej 
teorii uczenia się można sformułować następujący sposób:

• człowiek, obserwując otoczenie, tworzy znaczenie tego, co widzi, a następ-
nie kreuje wiedzę, o tym, co widzi świat, w którym żyje,
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• kreowana wiedza jest czasowo zdeterminowana, rozwojowa, kulturowo 
i społecznie uwarunkowana,

• zbudowana przez poznającą jednostkę wiedza jest konstrukcją, również 
społecznie tworzoną,

• tworzona wiedza nie tylko składa się z faktów, zasad czy teorii wyprowa-
dzanych z obserwacji zjawisk i zdarzeń, ale to też zdolność wykorzystywa-
nia informacji w racjonalny sposób,

• wiedza to także uczucia i nieustanna interpretacja znaczenia zdarzeń i zja-
wisk przez jednostkę (Dylak, 2000).

Omawianemu podejściu odpowiadają metody aktywizujące, twórcze oraz pra-
ca grupowa. Zadaniem nauczyciela, inspiratora i inicjatora uczenia się, jest stawia-
nie przed uczniami atrakcyjnych dla nich problemów, organizowanie nauczania 
wokół podstawowych pojęć/problemów/pytań czy sytuacji, ponieważ uczniowie 
bardziej angażują się w zagadnienia prezentowane całościowo. Nauczyciel poszu-
kuje i docenia osobiste punkty widzenia i przekonania uczniów w procesie kształ-
cenia, gdyż to pozwala mu na osadzenie czynności uczenia się w kontekście ich 
wiedzy, a sama wiedza wydaje się dla uczących bardziej znacząca.

Następną ideą, na której opiera się service learning, to metoda aktywnych ba-
dań (ang. action research) Kurta Lewina. W każdym działaniu można wyróżnić 
spiralę powtarzających się kroków, z których na każdy składa się cykl następują-
cych czynności (Gołębniak, 1998, s. 86): 

• opracowania strategii działań usprawniających dany fragment praktyki, 
• wprowadzenia planu w życie,
• obserwacji efektów podjętych działań w  kontekście, w  którym one 

wystąpiły, 
• refleksji traktowanej jako baza przyszłego planowania, wprowadzania 

w życie oraz ewaluacji kolejnych, usprawniających działań.

Ta  ostatnia czynność następuje regularnie, jest krytyczna i  systematyczna 
(Woynarowska- Sołdan, 2014, s. 672). 

„W badaniach w działaniu liczy się czynnik normatywny, a więc przekonanie 
o misji badań w działaniu w przezwyciężaniu różnic społecznych, wyrównywaniu 
szans, obrony i emancypacji grup dyskryminowanych” (Łukowski, 2011, s. 18–19). 
W nurcie badań w działaniu, obok kluczowego pytania: po co? (rozwój, zmiana, 
emancypacja), jak? (najczęściej jakościowe metody), ważne jest pytanie, kto pro-
wadzi badania. Zdaniem K. Konarzewskiego (2000), schemat badań w działaniu 
odrzuca podział na tego, kto działa, bada, podejmuje decyzje, kontynuuje działa-
nia, modyfikuje czy porzuca.

Cechą wyróżniającą action research od  innych badań edukacyjnych jest to, 
że są prowadzone przez samych nauczycieli na  ich własne potrzeby (imperatyw 
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działania). Tego rodzaju badania są cykliczne, zespołowe i użyteczne, w szczegól-
ności w kontekście inkluzji i ekskluzji w edukacji. Ich podstawowym celem jest do-
konanie zmiany, a nie tylko „obiektywna” diagnoza. Nauczyciel staje się specjalistą 
w swojej dziedzinie, ale też kreatywnym badaczem i osobą rozwiązującą problemy.

Kolejną koncepcją, po którą sięga service learning, jest refleksyjna praktyka 
(ang. reflective practice) Donalda Schöna. Refleksja to głębsze zastanowienie się, 
rozważanie połączone z  analizowaniem czegoś, to  zatrzymanie się nad określo-
nym problemem, czy dokładne przyjrzenie się mu. Wyjaśniane pojęcie odwołuje 
się do myślenia jak i do działania. Wiąże się „[…] z ustaleniem roli i miejsca wo-
bec działania […], jest zdolnością dostrzegania i analizowania zdarzeń i procesów 
składających się na życie codzienne, uogólniania ich i racjonalnego wyjaśniania 
z uwzględnieniem własnej roli w nich” (Czerepaniak-Walczak, 1997, s. 11–12). 

W literaturze przedmiotu wyodrębnia się trzy stadia refleksji: „stadium przy-
gotowania, stadium aktywności i stadium rozmyślania o  tym, co miało miejsce, 
ukazuje rodzaje oraz znaczenie refleksji podejmowanej podczas realizacji proce-
su uczenia się przez doświadczenie. W początkowym etapie studenci, zachęcani 
do eksplorowania celów, zakresu i źródeł wymaganej od ich aktywności, wypró-
bowując wymagane sprawności w „chronionej” praktyce uczelnianej, rozważając 
wnioski z niej wynikające, mają realny wpływ na modyfikację stawianego im za-
dania. Następnie, „zanurzeni” w  doświadczeniu szkolnym, próbując nadać sens 
temu, co się dzieje, starają się rejestrować wszystkie pojawiające się kwestie, uczu-
cia, konfliktowe wartości. I wreszcie w  fazie debriefingu, czyli zdawania raportu 
ze swego doświadczenia, dokonują rekonstrukcji, wznoszącej się ponad postawa-
mi i emocjami, które mogłyby „koloryzować” uzyskiwane rozumienie (Gołębniak, 
1998, s. 149). W artykule autorstwa Joanny Szymczak (2009) czytelnik znajdzie 
przykład refleksyjnego działania w pracy nauczyciela.

Do refleksji dochodzi w sytuacjach bieżących, problemowych i niepewnych, 
różniących się od wcześniejszych. „Refleksyjny praktyk”, próbując zrozumieć za-
istniałą sytuację, wykonuje działanie, wprowadza zmianę, a wprowadzając zmianę 
– zwiększa świadomość tej sytuacji (Witkowska, 2014). 

Refleksję można rozpatrywać jako: refleksję w działaniu oraz refleksję nad 
działaniem. Ten pierwszy rodzaj refleksji to czynienie namysłu podczas podejmo-
wania i wykonywania określonych czynności; „[…] jest dynamicznym, transfor-
macyjnym procesem, swoistą spiralą myślenia i działania, krytycyzmu i twórczo-
ści, dostrzegania i rozumienia przestrzeni, zjawisk i procesów oraz przewidywania 
ich następstw” (Czerepaniak-Walczak, 1997, s. 14). Ten typ refleksji obejmuje za-
chowanie i stany emocjonalne człowieka, jak i sposób bycia oraz przeżycia innych 
uczestników sytuacji. Refleksja w działaniu jest, zatem, permanentną konfrontacją 
mających miejsce zdarzeń z  oczekiwaniami, intencją, zamysłem (Czerepaniak-
-Walczak, 1997, s. 14). 
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Refleksja nad działaniem przejawia się w opisywaniu zdarzeń, które będą mia-
ły miejsce (dopiero się pojawią, mają nastąpić), oraz zdarzeń, które już zaistniały 
(należą do przeszłości). Istotną rolę w opisie oraz interpretacji zdarzeń odgrywa 
kontekst. Najczęściej ten typ refleksji dotyczy określonego obiektu, którym może 
być czyjeś zachowanie w danej sytuacji i (lub) reakcja kogoś w konkretnej sytu-
acji. Do  jej składników należą: umiejętność krytycznego spojrzenia na sytuację, 
wyobraźnia, wiedza” (Czerepaniak-Walczak, 1997, s. 17; Szymczak, 2009, s. 53). 

Ważną rolę w  refleksji na  działaniem odgrywa wiedza naukowa, związana 
z  problemem, który nauczyciel poddaje analizie. To  właśnie ona stanowi punkt 
odniesienia dla praktyka, podejmującego refleksję nad działaniem. Prezentowa-
ny typ refleksji przyczynia się do  stawiania następujących pytań, zachęcających 
do  podjęcia próby interpretacji zaistniałego zdarzenia: „[…] Co  się wydarzyło? 
Jak się zachowałam? Dlaczego tak postąpiłam? Czy podjęta forma aktywności była 
«najlepsza» z możliwych? Jakie były jej konsekwencje? Czy mogłam zachować się 
inaczej?” (Gołębniak, 2002, s. 17). W jaki sposób mogłam(-em) postąpić? Z jakim 
problemem w tej sytuacji się spotkałam(-em)? W jaki sposób traktuje o tym pro-
blemie literatura naukowa? Nauczyciel, poszukując odpowiedzi na nurtujące go 
pytania, sięga do wiedzy naukowej. Szuka tych koncepcji, które w określonej sy-
tuacji wydają się najbardziej utylitarne. Systematyczne podejmowanie takich roz-
ważań oraz świadome dokonywanie wyboru koncepcji, teorii i rozwiązań stanowi 
zasadniczy czynnik tworzenia (stawania się) wiedzy profesjonalnej (Gołębniak, 
2002, s. 17–18). 

Ostatnią koncepcją, po którą sięga service learning, jest cykl uczenia się przez 
doświadczenie Davida Kolba. Składa się on z sekwencji powtarzających się eta-
pów (zob. rysunek 1). Według Kolba, efektywne uczenie składa się z  czterech 
etapów, w  których zachodzi rozwijanie czterech zdolności i  umiejętności: kon-
kretnego doświadczania („zrób coś”), refleksyjnej obserwacji („pomyśl o  tym”), 
tworzenia abstrakcyjnych hipotez („nadaj temu znaczenie”) oraz aktywnego pro-
wadzenia eksperymentów („zrób to inaczej”). Koncepcja Kolba opiera się na mo-
delu dwuwymiarowym, przy czym każdy wymiar ma po dwa bieguny: osobiste 
doświadczenia (AE), bierna obserwacja i refleksja (RO), abstrakcyjne uogólnianie 
i konceptualizacjia (AU) oraz odczucia związane z konkretnym doświadczaniem 
(KP). Wspomniane osie przecinają się i dzielą przestrzeń na cztery sposoby ucze-
nia się: empiryczny, analityczny, teoretyczny, pragmatyczny. Dla omawianej w tym 
rozdziale strategii uczenia się kluczowe jest właśnie konkretne doświadczenie. 
Kiedy jednostka uczy się czegoś nowego, modyfikuje swoje wcześniejsze doświad-
czenia. Z drugiej strony, nowe doświadczenia będą miały także wpływ na kolejne, 
z którymi człowiek będzie miał do czynienia w przyszłości.
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Rysunek 1. Cykl uczenia się przez doświadczenie Davida Kolba.

DOŚWIADCZENIE
Zrób coś! (empiryk)

Co się wydarzyło?

PRAKTYKA
Zrób to inaczej! (pragmatyk)

Jak to wykorzystać?

REFLEKSJA
Pomyśl o tym! (analityk)

Jak to było?

TEORIA
Nadaj temu znaczenie! (teoretyk)

Dlaczego tak się stało?

Service learning jako strategia uczenia się-badania

Service learning jako strategia uczenia się w  szkolnictwie wyższym zawdzięcza 
swoją popularność raportowi „Zasady dobrej praktyki dla łączenia służby i  na-
uczania”, przygotowanego przez Fundację Johnson Wingspread w maju 1989 roku. 
Jak można przeczytać w tym raporcie, zasady te powstały jak efekt szeroko zakro-
jonych konsultacji z ponad 70 organizacjami z sektora nauki i pomocy społecznej. 
Konsultacje te zostały przeprowadzone przez National Society for Experimental 
Education (NSEE).

Autorom raportu przyświecała idea włączenia do programu praktyk studenc-
kich ochotniczej służby wspólnotowej, połączonej z aktywnie kierowaną refleksją, 
aby wzbogacić i ulepszyć sam proces uczenia się. Zasady w zakresie łączenia usług 
i uczenia się, wskazane w tym dokumencie, to:

1. Skuteczny program praktyk angażuje ludzi w odpowiedzialne i wymagają-
ce działania dla wspólnego dobra.

2. Skuteczny program praktyk zapewnia zorganizowanie takiej sytuacji, aby 
student miał możliwość doświadczanie krytycznej refleksji w obsłudze.

3. Skuteczny program praktyk określa jasne cele w zakresie usług i nauki dla 
wszystkich zaangażowanych stron.

4. Skuteczny program praktyk pozwala potrzebującym osobom zdefiniować 
ich potrzeby.

5. Skuteczny program praktyk wyjaśnia obowiązki każdej zaangażowanej 
osoby i organizacji.
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6. Skuteczny program praktyk dopasowuje usługodawców i potrzeby usług 
poprzez proces, który rozpoznaje zmieniające się okoliczności.

7. Skuteczny program praktyk przewiduje prawdziwe, aktywne i trwałe zaan-
gażowanie organizacyjne.

8. Skuteczny program praktyk obejmuje szkolenie, nadzór, monitorowanie, 
wsparcie, uznawanie i ewaluację po to, aby osiągnąć cele związane z usługą 
i uczeniem się.

9. Skuteczny program praktyk zapewnia elastyczność czasu poświęcanego 
na usługi i uczenie się.

10. Skuteczny program praktyk jest tak zaprojektowany, aby usuwał wszelkie 
blokady i bariery wykluczania i ograniczania.

Wydaje się, że service learning przypomina takie formy, jak staże, praktyki, ba-
dania terenowe, wolontariat czy metodę projektową, ale różni się od  nich tym, 
że kładzie równy nacisk na pracę społeczną oraz naukę akademicką, a jego celem 
jest zapewnienie korzyści i temu, kto tę pracę wykonuje, i temu, kto jest jej bene-
ficjentem (zob. rys. 2). 

Rysunek 2. Service learning a inne formy uczenia się przez doświadczenie.

Usługa społeczna
odbiorca

uczenie się
wykonawca pracy

WOLONTARIAT
volunteerism

PRACA  
SPOŁECZNA

Community service

STAŻ/PRAKTYKA
internship

EDUKACJA  
W „TERENIE”

Field education

SERVICE  
LEARNING

Źródło: W oparciu o: Furco 2013, s. 354. 

Programy, oparte na uczeniu się poprzez pracę na rzecz społeczności, to:
• wolontariat;
• wspólnota usługowa, inaczej: wykonywanie przez grupę osób pracy spo-

łecznej, która przynosi korzyści innym. Przykładowe usługi wspólnoty 
obejmują: korepetycje dla uczniów, zbiórkę przyborów szkolnych dla bied-
nych dzieci, odwiedziny mieszkańców domu seniora, recykling, sadzenie 
drzew, sprzątanie parku, zbiórki odzieży czy jedzenia. Istnieje wiele korzy-
ści z uczestnictwa w takiej wspólnocie usługowej. Należą do nich: pomaga-
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nie innym i zdobycie doświadczenia, które można wpisać w CV, praktycz-
ne poznanie wybranej profesji czy zawodu, zyskanie nowych przyjaciół, 
wpływanie na swój rozwój osobisty;

• uczenie się w  terenie; zajęcia w  terenie to  inaczej wykonywanie przez 
uczniów lub studentów, po zajęciach szkolnych, pracy socjalnej, zorgani-
zowanej przez szkołę/uczelnię wraz z partnerem społecznym. Ten typ pro-
gramu service learning umożliwia uczniom zastosowanie zdobytej wiedzy 
w praktyce, a  także otrzymanie informacji zwrotnej, dotyczącej rozwoju 
umiejętności i zdobytego doświadczenia w zakresie pracy socjalnej;

• praktyki/staże zawodowe realizowane na ostatnim roku, podczas których 
studenci wykorzystują nabytą na studiach wiedzę i umiejętności. Praktyki 
umożliwiają też zdobycie przygotowania zawodowego.

Wypracowane w ramach service learning projekty są celowo skupione na zaan-
gażowaniu studentów i partnerów społecznych oraz planowane pod kątem kon-
kretnego problemu społecznego. Otoczenie społeczne jest jak laboratorium – staje 
się zasobem dla uczenia się, daje możliwości wykorzystywania wiedzy i umiejęt-
ności zdobytych na wykładach i ćwiczeniach w rozwiązywaniu realnych proble-
mów lokalnej społeczności.

Service learning jako strategia uczenia się jest bardzo często wykorzystywana 
w procesie inkluzji. W ramce w następnym śródrozdziale przedstawiono 10 powo-
dów, dla których uczenie się przez zaangażowanie wzmacnia edukację włączającą.

Założenia, cele i skuteczność service learning

Service learning zakłada, że edukacja jest realizowana przez zaangażowanie stu-
denta w pracę społeczną zintegrowaną z celami określonymi w programie kształ-
cenia studiów; obecnością określonego i osadzonego w kontekście doświadczenia 
studenta, które stanowi podstawę uczenia się opartego na aktualnych i autentycz-
nych sytuacjach istniejących w jego społeczności; w lokalnym otoczeniu i wśród 
mieszkańców, którzy stanowią zasób służący uczeniu się.

Najważniejszymi celami service learning są uświadomienie studentom warto-
ści i przydatności wiedzy, pomoc im w dostrzeżeniu możliwości jej zastosowania 
w sytuacjach życia codziennego, podwyższenie wyników w nauce oraz wsparcie 
studenta w rozwoju postawy obywatelskiej (Eyler, Giles, 1999; Tapia, 2007).

Uczenie się oparte na  pracy na  rzecz społeczności łączy kilka ważnych ele-
mentów, składających się na  dobrą jakość nauczania i  optymalne przyswajanie 
wiedzy (Furco, 2013): możliwość autentycznego uczenia się, aktywne uczestnic-
two studentów, wykorzystywanie podejścia konstruktywistycznego, wzmacnianie 
współpracy, partnerstwa i  współdziałania, wychodzenie naprzeciw indywidual-
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nym potrzebom i zainteresowaniom studentów, zachęcanie studentów do brania 
odpowiedzialności za proces uczenia się.

W omawianej koncepcji studenci stają się twórcami, a nie odbiorcami wiedzy, 
dawcami pomocy, ich rola zmienia się z pasywnej na aktywną. W ramach service 
learning stawiani są w sytuacji, w której sami są zasobami dla innych. Do określo-
nego problemu społecznego mogą odnieść się przez pracę bezpośrednią (przygoto-
wanie i rozdawanie posiłków dla bezdomnych) lub pośrednią (opracowanie rapor-
tu i rekomendacji dla dyrekcji schroniska dla bezdomnych w zakresie jego funk-
cjonowania). Niezależnie od wybranej formy pracy, service learning ma umożliwić 
wykorzystanie zdobytej wiedzy merytorycznej w złożonej sytuacji społecznej.

Z przeprowadzonych do tej pory badań nad omawianym podejściem eduka-
cyjnym do  uczenia się jasno wynika, że  ma ono wpływ na  (Furco, 2013): osią-
gnięcia i sukces edukacyjny studenta, na jego społeczny, moralny, zawodowy czy 
osobisty rozwój. 

Przykłady dobrych praktyk

W tej części rozdziału zostaną zaprezentowane przykłady zastosowania service le-
arning jako strategii uczenia się–badania. Za kryterium porządkowania przykła-
dów posłużą wspomniane wcześniej zasady w zakresie łączenia usług i uczenia się. 
Wszystkie podane przykłady dobrych praktyk pochodzą ze stron internetowych 
uczelni amerykańskich oraz ze wspomnianego wcześniej dokumentu „Zasady do-
brej praktyki dla łączenia służby i nauczania”, autorstwa Ellen Porter Honnet i Su-
san J. Poulsen, wydanego w 1989 roku przez The Johnson Foundation jako efekt 
szeroko zakrojonych konsultacji z ponad siedemdziesięcioma szkołami, uczelnia-
mi i organizacjami pozarządowymi.

Dziesięć powodów, dla których service learning  
wzmacnia edukację włączającą

1. Uczenie się przez zaangażowanie motywuje i angażuje wszystkich, nikogo nie wy-
klucza. Pomaga w osiągnięciu lepszych wyników w nauce zarówno wśród osób wy-
kluczonych, jak i niewykluczonych.

2. Dobry projekt uczenia się przez zaangażowanie może pomóc obu grupom studen-
tów/uczniów w tworzeniu powiązań między treściami programu kształcenia a ota-
czającym ich światem. 

3. Service learning, poprzez generowanie nieraz nietypowych wyzwań czy problemów, 
wyzwala w uczących się twórczą i krytyczną postawę. 

4. Service learning wzmacnia u  osób uczestniczących tego typu projektach większe 
poczucie odpowiedzialności, empatii, akceptacji różnorodności i  troski o  dobro 
innych.
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5. Usługa uczenia się wzmacnia społeczność, zapewnia więcej możliwości współpra-
cy, zwłaszcza osobom, które doświadczyły odosobnienia i samotności. Wyniki ba-
dań pokazują, że service learning pomaga kształtować bardziej odpowiedzialnych, 
zaangażowanych politycznie obywateli z  silniejszym poczuciem równości i  spra-
wiedliwości społecznej.

6. Uczenie się przez zaangażowanie na  rzecz społeczności jest dobrym narzędziem 
do rozwijania tych umiejętności, które są potrzebne człowiekowi utrzymania pracy, 
tj. umiejętności społecznych, pracy zespołowej, zdrowego rozsądku, dobrej etyki 
pracy i umiejętności krytycznego myślenia. Obsługa społeczności zwiększa także 
sieci społecznościowe, ułatwiając później znalezienie ofert pracy.

7. Kształcenie przez service learning obejmuje wszystkich, sprawia, że projekty, oparte 
na tego typu rozwiązaniach, są bardziej inkluzywne i sprawiedliwe.

8. Service learning pozwala na  wiązanie wiedzy i  umiejętności życiowych z  tym, 
co zdobywamy w szkole czy na uczelni. Jeśli ktoś jest niewydolny życiowo, może 
uczyć się równocześnie pisania i projektowania ulotek i ogłoszeń prasowych z taki-
mi umiejętnościami, jak pranie, prasowanie czy składania ubrań.

9. Service learning zmienia negatywne przekonania o osobach wykluczonych społecz-
nie. Jeśli inni widzą, że osoba, na przykład z niepełnosprawnością, wykonuje cenne 
działania na rzecz całej społeczności, pomaga to poprawić jej wizerunek, uzyskać 
pozytywne nastawienie i poparcie innych, wzmacnia także jej poczucie wartości.

10. Service learning zmniejsza ryzyko porzucenia szkoły czy pracy oraz proces odosob-
nienia. Osoby, które są zmotywowane i zaangażowane w projekt, rzadziej rezygnują 
z nauki czy pracy, nie chcą wycofywać się z życia społecznego. 

Źródło: http://blog.brookespublishing.com/10-reasons-why-service-learning-streng-
thens-inclusive-education/ (dostęp 15.01.2018)

1) Zasada: Skuteczny program praktyk angażuje ludzi w  odpowiedzialne 
i wymagające działania dla wspólnego dobra

Według tej zasady, uczestnicy programów z zakresu service learning powinni an-
gażować się w zadania, które oni sami i społeczność uznają za ważne. Działania 
te powinny wykraczać poza zakres aktualnej wiedzy lub doświadczenie studentów. 
Aktywne uczestnictwo wymaga odpowiedzialności za własne działania, wiąże się 
z prawem do podejmowania ryzyka i zapewnia uczestnikom możliwość doświad-
czenia konsekwencji tych działań dla innych i dla nich samych.

Przykłady:
Studenci ze Stanów Zjednoczonych pomogli stworzyć lokalną szkołę podstawową 
w  Liberii; studenci w  Ekwadorze pracują z  przybranymi i  opuszczonymi dzieć-
mi; studenci w  Anglii opiekują się osobami z  różnymi niepełnosprawnościami, 
a na Jamajce pracują w Centrum Praw Człowieka i w projekcie, dotyczącym ucze-
nia czytania i  pisania. W  każdym z  tych przypadków studenci dopasowują się 

http://blog.brookespublishing.com/10-reasons-why-service-learning-strengthens-inclusive-education/
http://blog.brookespublishing.com/10-reasons-why-service-learning-strengthens-inclusive-education/
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do  profesjonalnych pracowników lokalnych agencji za pośrednictwem partner-
stwa na rzecz usług szkoleniowych w Nowym Jorku (Honnet, Poulsen, 1989).

W Grant High School w Los Angeles, w klasie Community Service Leader-
ship, studenci pracujący z bezdomni zorganizowali zbiórkę i dystrybucję jedzenia, 
a  także serwowali żywność bezdomnym. Komitet środowiskowy pracował nad 
upiększaniem społeczności i sadzeniem drzew, a grupa pracująca z seniorami „ad-
optowanymi dziadkami” w lokalnym domu opieki i prowadziła lekcje aerobiku dla 
osób starszych (źródło: https://www.granths.org/, data dostępu 22.03.2018).

2) Zasada: Skuteczny program praktyk zapewnia zorganizowanie takiej sy-
tuacji, aby student miał możliwość doświadczania krytycznej refleksji 
w obsłudze

Ważne jest, aby podczas udziału w programie uczestnik miał możliwości podzie-
lić się własnymi przemyśleniami i doświadczeniem. Poprzez spotkania z innymi 
uczestnikami programu pojawia się indywidualna refleksja nad kwestiami moral-
nymi oraz poczucie odpowiedzialności społecznej i aktywne obywatelstwo.

Przykłady:
W Centrum Zaangażowania Społecznego na Uniwersytecie San Francisco pracow-
nicy spotykają się ze studentami przez dwie godziny w tygodniu. Celem sesji jest 
omówienie, ocena i rozwiązywanie problemów, związanych z ich pracą. Studenci 
piszą roczne sprawozdania z doświadczeń usługowych, które odzwierciedlają róż-
ne tematy i ich rozwój osobisty. Organizowane są ogólnoeuropejskie konferencje 
dla uczestników, biorących udział w programach z zakresu service learning (Com-
munity Engagement and Service-Learning at USF, b.d.).

Bardzo ciekawym rozwiązaniem, w którym wdrażana jest zasada nr 2, jest pro-
gram, funkcjonujący na Uniwersytecie w Vermont. Studenci uczestniczą w jednym 
z trzech kursów, które zapewniają usystematyzowaną refleksję, związaną z ucze-
niem się przez zaangażowanie. Mogą też zdobyć od 1 do 18 punktów, uczestnicząc 
w cotygodniowych lub dwutygodniowych seminariach z innymi studentami, pro-
wadzić dzienniki i pisać krytycznie eseje na temat aspektów usługi (Service-Lear-
ning at UVM, b.d.). 

3) Zasada: Skuteczny program praktyk określa jasne cele w  zakresie usług 
i nauki dla wszystkich zaangażowanych stron

Uczestnicy projektu i  biorcy usług muszą wiedzieć, co  należy osiągnąć i  czego 
należy się nauczyć. Te  dwa cele: usługi i  uczenia się muszą zostać uzgodnione 
w drodze negocjacji ze wszystkimi stronami oraz w kontekście tradycji i kultu-
ry lokalnej społeczności. Cele te powinny odzwierciedlać kreatywny i pomysłowy 
wkład zarówno tych, którzy świadczą tę  usługę, jak i  tych, którzy ją otrzymują. 

https://www.granths.org
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Ten właśnie wzajemność w tej wymianie chroni „usługę” przed protekcjonalizacją 
dobroczynności.

Przykłady:
Uczniowie z Hinesburg, Vermont, w Dolinie Champlain Valley Union High School 
DUO opracowali program uczenia się przez zaangażowanie wraz z nauczycielem 
i agencją, w której służyli. Odbyło się to podczas rozmowy studenckiej o możliwo-
ściach świadczenia usług (Honnet, Poulsen, 1989).

Uczniowie zagrożeni wykluczeniem w  dwóch dystryktach szkolnych San 
Antonio zostali uznani za „wartościową młodzież” i przeszkoleni do opieki nad 
uczniami w  pobliskich szkołach podstawowych. „Cenni nastolatkowie” przeszli 
szkolenie z umiejętności komunikacyjnych, teorii rozwoju dziecka i możliwości 
ekonomicznych. Wolontariusze, opiekując się dziećmi, spełniają swoje cele eduka-
cyjne, wzmacniając własne umiejętności akademickie, a także umiejętności młod-
szych uczniów. Uczestnicy tego programu o wiele rzadziej opuszczają szkołę śred-
nią, powołując się na rozwój relacji z dziećmi jako kluczowy czynnik pozostania 
w szkole (Salinas, 2006).

4) Zasada: Skuteczny program praktyk pozwala potrzebującym osobom zde-
finiować ich potrzeby

Odbiorcy usług odgrywają istotną rolę w definiowaniu własnych potrzeb w zakre-
sie usług. Na przykład, studenci College w Virginia Tech, poprzez ich YMCA, od-
powiedzieli na wezwanie o pomoc małej społeczności Ivanhoe. Podczas przerwy 
wiosennej uczniowie pomogli wyremontować centrum kulturowe. Członkowie 
społeczności dostarczali studentom posiłki, noclegi i wieczorne zajęcia towarzy-
skie (Honnet, Poulsen,1989). 
5) Zasada: Skuteczny program praktyk wyjaśnia obowiązki każdej zaangażo-

wanej osoby i organizacji
To bardzo ważne, aby każda ze stron wiedziała, na czym polega jego rola i jakie 
są  jego prawa i obowiązki. Dlatego podczas tworzenia projektu strony powinny 
podzielić się nie tylko zadaniami do wykonania, ale również odpowiedzialnością.

Na przykład, pewna agencja w San Francisco, przyjmująca studentów na prak-
tykę, zapoznaje ich z  wytycznymi, obowiązkami agencji w  stosunku do  wolon-
tariuszy, w  tym z  wymogiem do  nadzoru i  oceny studentów. Studenci z  kolei 
otrzymują szczegółowe wymagania, w tym liczbę wymaganych godzin, znaczenie 
prowadzenia dziennika i konieczność uczestniczenia w sesjach wsparcia. Pracow-
nicy agencji współpracują z wydziałem uczelni po to, aby osiągnąć cele związane 
z usługami i uczeniem się. W niektórych amerykańskich uczelniach funkcjonuje 
mentoring w tym zakresie. Mentor jest przydzielany na cztery lata studiów, poma-
ga on studentami z problemami akademickimi i osobistymi, pracą czy praktykami 
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(źródło: http://successcentersf.org/programs-services/service-learning/, data do-
stępu 22.03.2018).

6) Zasada: Skuteczny program praktyk dopasowuje usługodawców i potrzeby 
usług poprzez proces, który rozpoznaje zmieniające się okoliczności

Pewien student-wolontariusz z  Clearinghouse Uniwersytetu Kalifornijskiego 
w  Berkeley (Cal Corps) opracował oprogramowanie, które w  ciągu dwóch lub 
trzech minut może dostarczyć listę możliwości wolontariatu, opartą na zaintere-
sowaniach ucznia, preferowanej lokalizacji, harmonogramie i potrzebie transport 
publiczny (Honnet, Poulsen, 1989). 

7) Zasada: Skuteczny program praktyk przewiduje prawdziwe, aktywne 
i trwałe zaangażowanie organizacyjne

Aby program był skuteczny, musi mieć silne, stałe zaangażowanie ze strony spon-
soringu i organizacji przyjmujących. Efektywne programy muszą otrzymać wspar-
cie administracyjne, stać się elementem zamówienia w organizacji, mieć przezna-
czony budżet, przestrzeń fizyczną, sprzęt i transport oraz planowany czas trwania 
dla uczestników i liderów programów. 

Campus Compact, z  siedzibą w  Brown University, zapewnia koordynację 
i wsparcie dla szerokiej gamy projektów usługowych i możliwości dla studentów. 
W niektórych kampusach uniwersyteckich tworzy się stanowisko administracyj-
ne, na które zatrudniany jest energiczny absolwent uczelni, w celu organizowa-
nia programów społeczności/wolontariatu dla studentów (Student Enrichment & 
Service Learning, b.d.).

8) Zasada: Skuteczny program praktyk obejmuje szkolenie, nadzór, monito-
rowanie, wsparcie, uznawanie i ewaluację po to, aby osiągnąć cele związane 
z usługą i uczeniem się

W ramach projektu nauczania Ravenswood Uniwersytetu Stanforda nauczyciele 
muszą wziąć udział w jednodniowej sesji treningowej. Personel programu naucza-
nia zapewnia studentom wsparcie i zasoby, przygotowuje efektywne samouczki. 
Koordynatorzy czy opiekunowie studentów działają jako łącznicy między nauczy-
cielami z każdej ze szkół. Wydział Edukacji Stanford oferuje 2–4-osobowy kurs 
w szkoleniu dla tutorów w tej kwestii (Ravenswood Reads, b.d.). 

9) Zasada: Skuteczny program praktyk jest tak zaprojektowany, aby usuwał 
wszelkie blokady i bariery wykluczania

Osoby odpowiedzialne za program powinny być wrażliwe na ograniczenia i ba-
riery, które mogą stanowić przyczynę wykluczenia. W wielu programach w USA, 
w których działania są zintegrowane kulturowo, uczestnicy uczą się rozpoznawać 
stereotypy, doceniać różnice kulturowe.

http://successcentersf.org/programs-services/service-learning/
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ROZDZIAŁ X

Anna Michniuk

Technologiczno-medialne narzędzia inkluzji

Wprowadzenie 

Współczesny świat wydaje się światem człowieka wolnego. Sytuacja społeczno-
-polityczna, rewolucje gospodarcze, a przede wszystkim ogólnoświatowy rozwój 
technologiczny doprowadziły do tego, że człowiek, dysponując odpowiednimi za-
sobami, może kreować i rozwijać siebie w sposób taki, w  jaki ma na  to ochotę. 
Mimo wielu udogodnień, a także długoletniej edukacji społeczeństwa w zakresie 
możliwość oraz sposobów przełamywania barier i wychodzenia poza różnorodne 
ograniczenia, niestety, nadal możemy obserwować, jak niektóre grupy są wyłącza-
ne ze społeczeństwa, nie mogąc w pełni w nim uczestniczyć i korzystać z dostęp-
nych dóbr i zasobów.

Przyczyny wyłączania są różne. Współcześnie wydaje się, że za najpowszech-
niejsze możemy uważać wykluczenie cyfrowe, wykluczenie osób z różnymi rodza-
jami niepełnosprawności oraz wykluczenie z powodu odmienności religijno-kul-
turowych. Niniejszy rozdział poświęcony będzie dwóm pierwszym wskazanym 
obszarom ekskluzji oraz temu, jak nowoczesne technologie i media mogą poma-
gać w ich przezwyciężaniu.

Ekskluzja cyfrowa

Przestrzeń, w której żyjemy, po brzegi wypełniona jest mediami. Trudno znaleźć 
miejsce, w którym nie doświadczymy mediów w sposób bezpośredni lub pośred-
ni. Prasa, telewizja, komputery, telefony, urządzenia mobilne, a wreszcie internet, 
dzięki któremu możemy poznawać świat, załatwiać różnorodne sprawy urzędowe, 
wykonywać pracę zawodową czy, przede wszystkim, komunikować się, stały się 
nieodłączną częścią życia współczesnego człowieka.

Skupiając się na najbardziej powszechnym sposobie użytkowania nowych me-
diów i technologii informacyjnych (TI), tj. na komunikowaniu się, warto zauwa-
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żyć, że w procesie tym zaszło wiele zmian. Dotychczas proponowane, liniowe mo-
dele komunikowania wymagają aktualizacji. Komunikujemy się bowiem już nie 
liniowo, jednokierunkowo, jak to  było opisywane w  modelach proponowanych 
przez Harolda Laswella (1948), Claude’a Shannona (1948) czy Wilbura Schramma 
(1980). Internet, szerzej: nowe media sprawiły, że nasza komunikacja stała się wie-
lokierunkowa, a bierny dotąd odbiorca stał się aktywnym twórcą, prosumentem, 
który nie tylko odbiera, ale także tworzy różnorodne komunikaty medialne.

Pojęcie prosumenta w 1997 roku wprowadził amerykański pisarz i futurolog, Alvin Tof-
fler. Mówił on o trzech falach, związanych z rozwojem społeczeństwa, tj. fali rolniczej, 
fali przemysłowej oraz fali, związanej z  rozwojem nowych technologii. A. Toffler za-
uważa, że w czasie trwania trzeciej fali, tj. w czasach najnowszych, konsumenci ukształ-
towani w czasie rewolucji przemysłowej, rozumiejący, że nie ma konieczności samo-
dzielnego wytwarzania i zapewnienia wszystkich dóbr i usług samodzielnie (dobrami 
można się przecież wymieniać!) stali się prosumentami – dzięki współpracy z produ-
centami (a więc w kontekście mediów z administratorami stron, serwisów, także nie 
bezpośrednio) mogli aktywnie zacząć tworzyć ofertę rynkową. Warto również dodać, 
że A. Toffler w społeczeństwie agrarnym również dopatrywał się prosumentów, jednak 
od współczesnych prosumentów różniła ich jedna zasadnicza cecha – wytwarzali oni 
wszystkie potrzebne im dobra samodzielnie i samodzielnie również z nich korzystali 
(Toffler, 1997, 1974).

W tym miejscu warto przytoczyć również inne pojęcie, które zostało opisane 
w 1962 roku przez Marshalla McLuhana (1975), tj. globalna wioska. Oznacza ono 
przestrzeń, w której wszyscy żyjemy blisko siebie, dzieląc się tym, co nam najbliż-
sze – emocjami, osiągnięciami, rzadziej smutkami. Mimo że pojęcie to liczy sobie 
już ponad pół wieku, właśnie teraz możemy obserwować, jak bardzo jest aktualne. 
Dzięki technologii i włączeniu się do niej wiele rzeczy jest na wyciągnięcie ręki.

Nie wszyscy jednak, z różnych przyczyn, nadążają za zmianami, które mają 
miejsce w  kontekście technologii informacyjnych oraz nowych mediów, i  chcą 
w tej globalnej wiosce czynnie, jako prosumenci, uczestniczyć. Wobec takiej sytu-
acji używa się pojęcia ekskluzji cyfrowej.

Ekskluzja cyfrowa – (samo)wyłączenie (się) z  aktywnego udziału w  społeczeństwie, 
działającym w dużej mierze w oparciu o technologię i nowe media. Główne przyczyny: 
brak środków finansowych na zakup odpowiednich narzędzi oraz przyłączenie się do in-
ternetu, a także brak odpowiednich kompetencji medialnych.

Szukając przyczyn ekskluzji cyfrowej, można zauważyć dwie główne bariery, 
tj. finanse oraz posiadane kompetencje. Skupiając się na barierach finansowych, 
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zauważamy, że  mimo iż  technologie komputerowe, mobilne oraz dostęp do  in-
ternetu są stosunkowo tanie, nadal są gospodarstwa domowe, w których nie ma 
sprzętu komputerowego czy dostępu do globalnej sieci. Jak pokazują wyniki ra-
portu Głównego Urzędu Statystycznego z 2017 roku, w Polsce 81,8% gospodarstw 
domowych, z  co  najmniej jedną osobą mającą od  16 do  74 lat, miało w  domu 
przynajmniej jeden komputer. W  raporcie wskazano również, że  wskaźnik ten 
z roku na rok zwiększa się i, w porównaniu z rokiem 2014, wzrósł o 4,7 p. proc. 
Internet był dostępny w 81,9% polskich gospodarstw domowych (to o 7,1% wię-
cej niż w roku 2014). Warto dodać, że  internet szerokopasmowy był odpowied-
nio w 77,6% (rok 2017) oraz 71,1% (rok 2014) gospodarstw domowych i częściej 
był zakładany w tych gospodarstwach domowych, w których były dzieci (97,7% 
i 71,9%). Główne przyczyny, z powodu których w polskich gospodarstwach do-
mowych nie było łącza internetowego, to: brak potrzeby korzystania z  internetu 
(67,6%), brak umiejętności (54,2%) oraz zbyt wysokie koszty sprzętu (26,9%) i do-
stępu (18,7%). Inne pojawiające się uzasadnienia to: niechęć do internetu, względy 
prywatności lub bezpieczeństwa, posiadanie dostępu do internetu w innym miej-
scu oraz brak technicznej możliwości przyłączenia (GUS, 2017).

Kolejną z barier, prowadzących do wykluczenia cyfrowego, jest brak posiada-
nych kompetencji lub niskie poczucie posiadanych kompetencji, a co za tym idzie 
– strach przed użytkowaniem mediów, ze szczególnym naciskiem na nowe media. 
Współcześnie, alfabetyzm medialny ma szczególne znaczenie, bowiem efektywne 
wykorzystanie informacji i wiedzy jest przyrównywane do umiejętności, związa-
nych z czytaniem, pisaniem czy liczeniem, a także podstawowymi prawami przy-
rody. Jeśli będziemy potrafili korzystać z  technologii w  zadowalającym stopniu, 
pozwoli to nam na bardziej aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie, a  także 
bardziej świadome korzystanie z mediów (por. Skrzydlewski, 2004, s. 42–43; Le-
wis, Jhally, 1998).

Analizując przykład Wielkiej Brytanii, kraju dość rozwiniętego, można zauwa-
żyć, że spora jego część jest zagrożona ekskluzją cyfrową. Jak pokazują badania, 
co czwarty Brytyjczyk nie ma podstawowych umiejętności korzystania z zasobów 
sieciowych. Najlepiej sytuacja wygląda u  mieszkańców Londynu, Szkocji oraz 
Wschodniej Anglii. Najniższe kompetencje, dotyczące obsługi sieci, obserwowa-
ne są u Walijczyków. W przytoczonych badaniach analizowano 5 podstawowych 
umiejętności, tj. 1) zarządzanie informacją: wyszukiwanie, wracanie do interesują-
cej strony, pobieranie zdjęć; 2) komunikowanie się: wysyłanie maili, publikowanie 
komentarzy; 3) wykonywanie transakcji: kupowanie przedmiotów online, instalo-
wanie aplikacji; 4) tworzenie dokumentów: wypełnianie dokumentów online, two-
rzenie komunikatów online; 5) rozwiązywanie problemów: weryfikowanie źródeł, 
rozwiązywanie problemów w oparciu o dane cyfrowe (Arnett, 2015).

Media, takie jak telewizja czy radio, do których odbioru potrzebne są jedynie 
proste w obsłudze odbiorniki, nie stanowią problemu dla osób o niskich kompe-
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tencjach medialnych. Trudności z użytkowaniem mediów pojawiają się w kontek-
ście korzystania z mediów bardziej złożonych, posiadających bardziej rozbudowa-
ne funkcje. Przykładem będą więc komputery oraz wszelkie urządzenia mobilne 
(tablety, smartfony, smartwatche etc.). Są to urządzenia pozornie intuicyjne, jed-
nak użytkowanie ich wymaga posiadania określonych kompetencji. Samo włącze-
nie/wyłączenie urządzenia nie wystarczy, by w pełni wykorzystać jego możliwości.

Pojęcie kompetencji medialnych (media literacy) rozpatrywane jest na różnych 
poziomach. Zaczęło pojawiać się w literaturze przedmiotu na początku dwudzie-
stego wieku w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie. Odnosi się ono do posia-
dania odpowiedniej wiedzy, dzięki której osoba może w pełni uczestniczyć w spo-
łeczeństwie medialnym. Kompetencje te  obejmują umiejętności techniczne, jak 
również odpowiedzialne i refleksyjne korzystanie z mediów (Hobbs, 1998). Doda-
jąc za P. Aufderheidem (1993, s. 9): „każdy człowiek posiadający kompetencje me-
dialne powinien posiadać umiejętność dekodowania, ewaluowania, analizowania 
i tworzenia mediów zarówno drukowanych, jak i elektronicznych”.

Kompetencje medialne w  literaturze przedmiotu definiowane są najogólniej 
jako „harmonijna kompozycja wiedzy, rozumienia, wartościowania i sprawnego 
posługiwania się mediami” w obszarach: znajomości teorii mediów, znajomości 
języka i komunikowania medialnego, świadomego odbioru komunikatów medial-
nych, praktycznego korzystania z mediów oraz tworzenia mediów (komunikatów 
medialnych) (Strykowski, 2004, s. 33–37).

Ekskluzja osób z niepełnosprawnością

Najbardziej, wydaje się, popularną przyczyną wykluczenia ze społeczeństwa jest 
jednak posiadanie pewnego rodzaju niepełnosprawności – specyficznych ogra-
niczeń, które mają znaczenie w definiowaniu siebie samego i w funkcjonowaniu 
w życiu codziennym. Osoby z niepełnosprawnością definiowane są przez Orga-
nizację Narodów Zjednoczonych jako osoby, które mają długotrwale naruszoną 
sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w od-
działywaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i  skuteczny udział w  życiu 
społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami (ONZ, 2012).

Nieco inne rozumienie niepełnosprawności zostało zapisane w Międzynaro-
dowej klasyfikacji funkcjonowania, niepełnosprawności i  zdrowia (2001) (ICF – 
International Classification of Functioning, Disability and Health). Dostrzega ono 
występowanie różnic w  zjawiskach niepełnosprawności w  modelu medycznym 
i społecznym. Pierwszy z nich odwołuje się do problemu jednostki, wynikające-
go z choroby lub urazu wymagającego interwencji ze strony specjalistów. Celem 
interwencji jest wyleczenie osoby lub pomoc w jej funkcjonowaniu. Drugi model 
wynika ze  środowiska społecznego, w  którym funkcjonuje osoba. Do  wprowa-
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dzenia zmian konieczne jest zaktywizowanie osób z niepełnosprawnościami we 
wszystkich obszarach życia.

Analizując dane opublikowane w raporcie Światowe Badanie Zdrowia (World 
Health Survey) w 2013 roku, z jakimś z rodzajów niepełnosprawności żyje około 
785 milionów (15,6%) osób w wieku 15 lat i więcej, z czego 110 milionów (2,2%) 
z nich ma poważne trudności w funkcjonowaniu. Global Burden of Disease, mie-
rzący występowanie niepełnosprawności w okresie dziecięcym (tj. od 0 do 14 lat), 
podaje, że  wśród dzieci niepełnosprawność obejmuje 5,1% (95 mln), z  których 
z  13 milionów (0,7%) jest dotkniętych „ciężkim stopniem niepełnosprawności” 
(WHO, 2013). Według najnowszych danych opublikowanych przez Światową Or-
ganizację Zdrowia (2018) już ponad miliard osób na całym świecie posiada jakąś 
formę niepełnosprawności. Dorosłych osób niepełnosprawnych jest między 110 
a 119 milionów i tak jak wspomniano wyżej, jest ona wypadkową czynników zwią-
zanych ze stanem zdrowia oraz czynnikami osobistymi i środowiskowymi.

Jeśli chodzi o Polskę, jak wskazują dane zamieszczone w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i  Mieszkań z  2011 roku, na  koniec marca 2011  r. żyło 
w Polsce prawie 4,7 mln osób z niepełnosprawnościami, co stanowiło 12,2% cał-
kowitej ludności naszego kraju. Ponad 3,1 mln osób (dokładnie 3 133 500 tys.) 
posiadało prawne potwierdzenie niepełnosprawności (GUS, 2013).

Przytaczając za Iwoną Chrzanowską (2015), autorką podręcznika Pedagogika 
specjalna: od tradycji do współczesności, można wyróżnić między innymi następu-
jące grupy osób o specyficznych trudnościach, związanych z  funkcjonowaniem, 
ograniczających możliwości pełnego funkcjonowania w życiu społecznym: 1) oso-
by z niepełnosprawnością wzrokową, 2) osoby z niepełnosprawnością słuchową, 
3) osoby z niepełnosprawnością umysłową oraz 4) osoby z niepełnosprawnością 
ruchową. Przyczyny wskazanych niepełnosprawności mogą być różne. Wymienić 
wśród nich można między innymi: czynniki genetyczne, wady wrodzone, uszko-
dzenia okołoporodowe, nowotwory czy wypadki losowe. Natężenie i typy wska-
zanych niepełnosprawności także są różne. Od ich poziomu będzie zależał rodzaj 
wykluczenia, które potencjalnie może dotknąć jednostkę. Nowe technologie dają 
wiele możliwości włączania osób z  niepełnosprawnościami do  współczesnego 
świata. Szczegółowe przykłady przedstawione zostały w drugiej części rozdziału. 

Technologie informacyjne i nowe media jako narzędzia włączające

W  tym podrozdziale omówione zostaną nowomedialne metody oraz techniki, 
włączające różne grupy do współczesnego społeczeństwa. Zostaną przedstawione 
również przykłady osób zagrożonych wykluczeniem, które poprzez internet oraz 
nowe technologie aktywnie włączają się w życie społeczne.
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Inkluzja cyfrowa
Przyczynami ekskluzji cyfrowej może być, jak to zostało opisane w pierwszej czę-
ści rozdziału, brak odpowiednich kompetencji medialnych związanych z tworze-
niem i refleksyjnym odbiorem mediów, brak środków finansowych, pozwalających 
na zakup nowoczesnych urządzeń i wykupienia dostępu do  internetu, niepopu-
larność korzystania z nowych mediów wśród niektórych grup społecznych oraz 
zwyczajna niechęć, a także brak przekonania o możliwościach i wartościach, drze-
miących w nowych technologiach.

Przełamanie przyczyn wykluczenia, wskazanych jako ostatnie, jest najbardziej 
podstawowym i pierwszym krokiem drogi ku inkluzji. Każdy z nas może wyko-
nać to samodzielnie, nawet jeśli nie posiada na własność odpowiednich urządzeń 
elektronicznych czy wykupionego dostępu do  internetu. Symboliczne włączenie 
urządzenia i początek pracy na nim może być początkiem odkrywania nowego, 
wirtualnego świata oraz jego ogromnych możliwości. Człowiek zaczyna w ten spo-
sób aktywnie go eksplorować, poznawać i stawać się jego czynnym uczestnikiem, 
a  więc i  prosumentem. Jeśli człowiek wykona więc pierwszy krok i  otworzy się 
na nowe media oraz nowe technologie, sama zacznie walczyć z potencjalnymi pro-
cesami ekskluzji cyfrowej.

W  kontekście minimalizowania ekskluzji cyfrowej ważne jest więc samo-
kształcenie rozumiane jako „proces uczenia się prowadzony świadomie, z moż-
liwością wykorzystania różnych form pomocy innych osób lub instytucji […] sa-
modzielnie prowadzonego uczenia się, którego cele, treść, formy, źródła i metody 
dobiera i ustala osoba ucząca się” (Półturzycki, 2002, s. 209–210). Samokształce-
nie, eksploracja nieznanych tematów, odkrywanie możliwości, jakie dają nowe 
technologie, może przynieść wiele korzyści jednostce. Korzyści te wynikać będą 
z dużego zaangażowania i odpowiedzialności za swoją własną naukę, nabywanie 
nowych kompetencji. Podstawowe znaczenie ma tutaj motywacja.

Innymi środkami minimalizowania poziomu wykluczenia cyfrowego są pro-
gramy edukacyjne (ministerialne i  pozarządowe), mające na  celu nabywanie 
i kształtowanie kompetencji medialnych przez różne grupy wiekowe. Jako przy-
kład można wskazać w tym miejscu Fundację Orange, która już od kilku lat aktyw-
nie działa na rzecz podnoszenia kompetencji, związanych z użytkowaniem me-
diów. Projekty takie jak: MegaMisja (edukacja medialna w świetlicach szkolnych), 
Pracowanie Orange (tworzenie świetlic, wyposażonych w nowoczesne narzędzia 
multimedialne), Bezpiecznie tu  i  tam (edukacja w  zakresie bezpiecznego korzy-
stania z internetu) czy #Superkoderzy (popularyzacja kodowania) pozwoliły wielu 
osobom na aktywne włączanie się do  świata mediów, a zarazem współczesnego 
społeczeństwa.

Inną możliwością włączania jest zastosowanie tutoringu rówieśniczego, który 
jest definiowany jako „pomoc udzielana uczniom w sposób interaktywny, celowy 
i systematyczny przez ludzi niebędących profesjonalnymi nauczycielami. Najczę-
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ściej korepetycje odbywają się na zasadzie kontaktu jeden – jeden, czyli w parze” 
(Topping, 2011, s. 93).

Specyficzną formą tutoringu jest edukacja odwrócona, tzn. kiedy młodszy 
odkrywa przed starszym tajniki wiedzy z  jakiejś dziedziny. Jak pokazują przy-
kłady z życia, właśnie taka edukacja odwrócona szczególnie dobrze sprawdza się 
w przypadku włączania współczesnych seniorów, dziadków i babć, do aktywności 
w  świecie wirtualnym. Przykładami, które można tu  wskazać, są  postaci ponad 
dziewięćdziesięcioletnich internautów – facebookowiczów, blogerów, a nawet vlo-
gerów, którzy z powodzeniem stali się prosumentami sieci. Przybliżona zostanie 
tu postać Ireny Kiki Szaszkiewiczowej, artystki związanej z Piwnicą pod Barana-
mi, urodzonej w 1917 roku, autorki książki Podwójne życie Szaszkiewiczowej. Kika 
na blogu zatytułowanym Moje pierwsze sto lat opisała, między innymi, tradycje 
rodzinne, przyjaciół z Piwnicy pod Baranami czy emigrację do Norwegii. W wirtu-
alnym pamiętniku, założonym z pomysłu wnucząt, Szaszkiewiczowa umieszczała 
zdjęcia, skany listów oraz swoje prace wykonane szydełkiem, ponieważ właśnie 
szydełkowanie było jednym z jej ulubionych zajęć i chętnie w ten sposób przed-
stawiała osoby oraz relacjonowała wydarzenia z jej życia. Cały blog dostępny jest 
pod adresem: szaszkiewiczowa.eu. Szaszkiewiczowa zmarła w  sierpniu 2015, 
blog pozostał i jest nośnikiem ciekawych historii z życia autorki, jej rodziny oraz 
przyjaciół.

Inny przykładem aktywnego w  sieci seniora, nie tylko w  sieci, jest Dziarski 
Dziadek, czyli Antoni Huczyński – powstaniec warszawski, mieszkający w Krako-
wie. Dziarski Dziadek z pomocą swojego wnuka założył kanał na YouTube, na któ-
rym dzieli się z  widzami głównie swoimi sposobami na  długowieczność. Filmy 
jego autorstwa cieszą się dużym zainteresowaniem. Co więcej, Dziarski Dziadek 
prowadzi również profil na  Facebooku, jest również autorem książki Dziarski 
Dziadek. Mój sposób na długowieczność.

Przykładów seniorów aktywnych w internecie jest, oczywiście, więcej, jednak 
wskazane wyżej osoby to postaci w pewien sposób szczególne – zaczęły korzystać 
z  internetu, będąc już w  sędziwym wieku, w którym nie łatwo jest się otwierać 
na nowe. Należy dodać, że  liczba seniorów niekorzystających z  internetu będzie 
rokrocznie się zmniejszać, ponieważ zwiększać się będzie liczba osób, które mu-
siały, szczególnie ze  względów zawodowych, korzystać z  internetu i  włączać się 
do społeczeństwa medialnego. Można więc zauważyć, że poziom ekskluzji cyfro-
wej wśród seniorów będzie samoistnie spadać.

Inkluzja osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
Wynikające z  konkretnych niepełnosprawności ograniczenia, wymienione 
w pierwszej części rozdziału, mogą być niwelowane i minimalizowane przez osią-
gnięcia techniczne oraz technologiczne. Dzięki nowoczesnym technologiom oraz 
narzędziom, osoby z właściwie każdym ze specyficznych problemów w funkcjono-

szaszkiewiczowa.eu
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waniu mogą być efektywnie włączane do aktywnego funkcjonowania w społeczeń-
stwie. Czasem mogą nawet funkcjonować jako osoby nadsprawne czy superspraw-
ne, zyskując tym samym możliwości, których osoby pełnosprawne nie posiadają.

Technologiczne wspomaganie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, 
na podstawie badań własnych, szeroko przedstawiła Natalia Walter, podkreślając 
jak dużą rolę może ono pełnić w funkcjonowaniu społecznym osób z niepełno-
sprawnością. Autorka postrzega je w  kategoriach „lekarstwa” i  szansy dla osób 
wykluczonych (Walter, 2016).

Dużą rolę w inkluzji osób z niepełnosprawnościami odgrywać będą również 
pieniądze – często nowoczesne rozwiązania technologiczne bywają bardzo drogie 
i nie każdy może sobie na nie pozwolić. Naukowcy i konstruktorzy dokładają wielu 
starań, by do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie włączyć jak najwięcej 
osób o różnych typach i poziomach niepełnosprawności. Poniżej zostaną przed-
stawione najważniejsze narzędzia, które do tej pory używane są w ramach włącza-
nia do społeczeństwa osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku
Podstawowym narzędziem, wspierającym osoby z niepełnosprawnością wzroku, 
jest alfabet Braille’a. Został on stworzony w XIX wieku przez zaledwie, piętnasto-
letniego Louisa Braille’a, ucznia szkoły dla niewidomych, która mieściła się w Pa-
ryżu. Alfabet Braille’a oparty jest na systemie sześciopunktowym. Jego bazę stano-
wi 25 znaków. Punkty 1, 2, 3 umiejscowione są w pierwszej kolumnie, natomiast 
punkty 4, 5, 6 w kolumnie drugiej.

Czy wiesz, że…? 
Alfabet Braille’a powstał na bazie systemu pisania i czytania za pomocą kropek, stwo-
rzonego w 1819 roku przez Charlesa Barbiera, oficera z czasów Napoleona Bonapartego. 
Specjalny system znaków służył żołnierzom, by ci mogli w prosty sposób komunikować 
się ze sobą na polu walki w nocy, kiedy dostęp do światła był ograniczony.

Wynalezienie alfabetu punktowego pozwoliło nie tylko czytać, ale również, 
co oczywiste, tworzyć komunikaty. Dzięki temu, osoby z dużą niepełnosprawno-
ścią wzrokową nie muszą już korzystać z pomocy innych przy pisaniu artykułów, 
prowadzeniu blogów czy przygotowywaniu prac dyplomowych. Najpierw maszy-
ny, teraz klawiatury, a nawet same naklejki (!) na klawiatury komputerów pozwa-
lają włączać osoby z niepełnosprawnością wzrokową nie tylko do odbioru komu-
nikatów, ale również do  nadawania komunikatów. Dzięki dostępności drukarek 
brajlowskich, można także przygotowywać teksty do czytania dla osób z niepełno-
sprawnością narządu wzroku.
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Kolejnym ważnym elementem, dzięki którym osoby z  niepełnosprawnością 
wzroku mogą lepiej funkcjonować we współczesnym świecie, jest tworzenie pro-
gramów, aplikacji oraz stron internetowych, zawierających w swoim obszarze tekst 
alternatywny. Wprowadzanie go jest stosunkowo proste i stanowi bardzo duże uła-
twienie dla osób niewidomych, korzystających z komputera.

By wspomóc osoby z wadami wzroku, stworzono również szereg narzędzi, po-
zwalających na aktywne i w miarę samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. 
Ich cechą wspólną jest to, że wydają dźwięki, tzn. mówią do użytkownika, prze-
kazując konkretne informacje, np. glukometr poda poziom cukru we krwi, waga 
wagę produktu spożywczego, identyfikator kolorów wskaże kolor wybranej odzie-
ży, a domowy lokalizator przekaże informacje, dotyczące umiejscowienia konkret-
nych, oznaczonych przedmiotów w domu osoby niewidomej. Dużym udogodnie-
niem są również komputery, telewizory oraz radioodbiorniki sterowane głosowo. 
Należy przypomnieć, że w funkcję sterowania głosowego są również wyposażone 
telefony komórkowe oraz tablety.

Jeśli chodzi o  osoby z  niepełnosprawnością narządu wzroku, mogą one ko-
rzystać z narzędzi wskazanych wyżej, jednak w ich przypadku należy dodać tak-
że wszelkiego rodzaju programy, służące powiększaniu prezentowanych treści. 
Na rynku można zauważyć dwa ich rodzaje. Pierwsze z nich to programy przy-
gotowywane pod konkretne środowisko operacyjne (np. Windows). Po ich zain-
stalowaniu użytkownik może powiększać wybrane elementy, a także odsłuchiwać 
zapisaną treść. Drugim rodzajem są powiększacze, nieograniczające się do dzia-
łania z konkretnym systemem. Dzięki nim osoba z niepełnosprawnością narządu 
wzroku może w komputerze powiększać obraz z kamery, pliku tekstowego, dźwię-
ku, a także dowolnie nim manipulować. Dla osób z niepełnosprawnością narządu 
wzroku dostępne są  także specjalne klawiatury komputerowe z  powiększonymi 
literami na klawiszach oraz z klawiszami uruchamiającymi odsłuch prezentowa-
nych na ekranie treści.

Jako ciekawostkę, warto w tym miejscu przytoczyć osobę Roba Spence’a, Ka-
nadyjczyka, który dzięki niepełnosprawności zyskał (dosłownie) nowe spojrzenie 
na świat. Rob Spence stracił prawe oko w wieku 9 lat w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku przy strzelaniu (Nowakowski, 2010), który miał miejsce na farmie jego 
dziadka (Chivers, 2010). Niepełnosprawność zainspirowała go do  wynalezienia 
specyficznej protezy oka – zamiast oka Spence miał minikamerę, pozwalającą 
na nagrywanie wszystkiego, co działo się w jego obecności.

 Spence od momentu, w którym dysponował już niezwykłym okiem, zaczął 
nazywać siebie „EyeBorgiem” (eye z  języka angielskiego oznacza „oko”, a  borg, 
to końcówka słowa „cyborg”). Spence nie tylko nagrywał to, co widział, ale stał się 
twórcą filmów dokumentalnych. Jak sam mówi: „Wielki Brat patrzy i Mały Brat też 
patrzy” i podkreśla, że jego działanie ma dwa cele, po pierwsze jest to podniesienie 
świadomości w  społeczeństwie, że  jest ono obserwowane, a  po  drugie – by lu-
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dzie rozmawiali ze sobą świadomie. EyeBorg przykuł dużą uwagę mediów i świata 
nauki. W 2009 roku jego pomysł, znalazł się na  liście pięćdziesięciu najlepszych 
wynalazków magazynu Time.

Lata od odkrycia możliwości zastosowania oka-kamery, jego twórcy nie próż-
nują. Postępy zespołu można na bieżąco śledzić na stronie http://eyeborgproject.
com/.

Osoby z niepełnosprawnością słuchową
Osoby z niepełnosprawnością słuchową, niemogące odbierać bodźców dźwięko-
wych, również mogą liczyć na pomoc nowoczesnych technologii. Podstawowym 
narzędziem, wspierającym osoby z dysfunkcją narządu słuchu, są aparaty słucho-
we dobierane zgodnie z  potrzebami oraz głębokością dysfunkcji osoby nie(do)
słyszącej.

Narzędziem bardziej zaawansowanym są pętle indukcyjne (też: pętle induk-
tofoniczne). Pętla indukcyjna to specjalny system, którego celem jest wspieranie 
osób z niepełnosprawnością słuchową. Najczęściej systemy te montowane są w sa-
lach wykładowych. Poprawiają one komfort słuchania oraz jakość przekazywane-
go i odbieranego dźwięku poprzez eliminację szumu z otoczenia. Zasada działa-
nia pętli jest prosta. Użytkownik aparatu słuchowego musi przełączyć urządzenie 
na pozycję cewki indukcyjnej („T” lub „TM”), którą posiada właściwie każdy apa-
rat słuchowy. Dźwięki przekazywane do mikrofonu przechodzą przez wzmacniacz 
indukcyjny, a  następnie przez zainstalowaną pętlę indukcyjną rozprowadzane 
są po całym pomieszczeniu. Osoby mające odpowiednio ustawiony aparat słucho-
wy lepiej odbierają komunikaty nadawane przez mówcę, wykładowcę.

Inną metodą, pozwalającą na włączenie osób z niepełnosprawnością słuchową 
do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, jest umożliwienie im odczytywa-
nia komunikatów medialnych nadawanych w mediach masowych. W przypadku 
mediów społecznościowych i  prasy, jest to  dość proste ze  względu na  dominu-
jącą formę przekazu. Odbiór filmów oraz komunikatów audiowizualnych może 
być w pewien sposób utrudniony. Rozwiązaniem będzie więc w  tym przypadku 
wyświetlanie napisów dialogowych (na YouTube opcja ta  jest już dostępna przy 
wielu filmach; w licznych przypadkach można wybrać język inny niż angielski) czy 
symultaniczne tłumaczenie dialogów na język migowy. W przypadku programów 
audialnych/podcastów, jedynym rozwiązaniem dla osób z  niepełnosprawnością 
słuchu są spisane i opublikowane teksty audycji (transkrypcja).

Wśród narzędzi, które mogą znacznie poprawić jakość życia osób z niepełno-
sprawnością narządu słuchu, można wymienić aplikacje na urządzenia mobilne, 
służące przekazywaniu znaków z  języka migowego. Taka aplikacja nie wymaga 
umiejętności posługiwania się językiem ojczystym (należy pamiętać, że  osoby 
niesłyszące mają problem z nauką czytania i pisania, ponieważ nie potrafią sobie 
wyobrazić brzmienia słów). Mobilne komunikowanie się za pomocą aplikacji (np. 
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http://eyeborgproject.com


175CZĘŚĆ II: STRATEGIE – INSTRUMENTARIUM

Five) umożliwia przekazywanie dowolnych znaków w języku migowym. Ich baza 
cały czas jest powiększana.

Ostatnim z popularnych narzędzi będą aplikacje, umożliwiające przekazywa-
nie nagrań drogą internetową – zamiast rozmawiać przez telefon czy pisać sms, 
osoba nie(do)słysząca może przekazać wiadomość w języku migowym, nagrywa-
jąc siebie, a następnie przesłać komunikat do drugiego użytkownika.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową
Najlepszym przykładem tego, jak nowoczesne technologie pomagają włączać oso-
by z  niepełnosprawnościami ruchowymi do  aktywnego życia w  społeczeństwie, 
są  sportowcy. Najpopularniejszym z  nich jest Oscar Pistorius, południowoafry-
kański lekkoatleta, który dzięki protezom nóg mógł mierzyć się ze sportowcami 
pełnosprawnymi. Pistorius musiał mieć amputowane obie nogi do wysokości ko-
lan, ponieważ urodził się bez kości strzałkowych, co uniemożliwiało prawidłowy 
rozwój. Za radą lekarzy, rodzice sportowca zgodzili się na dokonanie amputacji. 
Stało się to, gdy Pistorius miał jedenaście miesięcy. Pół roku po operacji otrzymał 
swoją pierwszą parę nóg protetycznych. Udało mu się je opanować w ciągu kilku 
dni. Jeśli chodzi o sport, Pistorius, mimo swoich ograniczeń, był bardzo aktywny 
fizycznie. Chodził na zajęcia z piłki wodnej, rugby, grał w krykieta, tenisa, a także 
wziął udział w triathlonie (oscarpistorius.com/about-oscar/, dostęp: 30.12.2017). 
Wydaje się, że robił wszystko, by pokazać otoczeniu, w którym przebywał, że brak 
kończyn dolnych to nie koniec świata i można być wspaniałym sportowcem, mimo 
tak poważnych przeciwności losu.

Marzenia Pistoriusa spełniły się, kiedy Międzynarodowy Komitet Olimpijski 
wydał zgodę na to by mógł ścigać się z pełnosprawnymi sportowcami. Na olimpia-
dzie w Londynie w 2012 roku Pistorius w biegu na 400 metrów dostał się do pół-
finału. Południowoafrykańczyk zastosował w czasie zawodów specjalistycznie wy-
profilowane protezy nóg z włókna węglowego (Flex-Foot Cheetah), wyprodukowa-
ne w Islandii (Burda, 2012).

Innym przykładem na  to, jak nowoczesne technologie mogą włączać osoby 
z niepełnosprawnościami, jest projekt Brain gate, który zadziwia, przede wszyst-
kim, ze względu na poziom ingerencji technologii w mózg człowieka.

Naukowcy z Brown University w Providence w Stanach Zjednoczonych pod 
kierownictwem doktora Leigha Hochberga skonstruowali chip, który jest wszcze-
piany osobom, mającym uszkodzony odcinek układu nerwowego, odpowiedzialny 
za wykonywanie ruchów. Chip, połączony z komputerem, odbiera z mózgu osoby 
informacje, np. o tym, że osoba chce podnieść kubek, by napić się kawy, a następ-
nie przesyła je do sztucznego ramienia, które także jest połączone z komputerem. 
Po kilku chwilach sztuczne ramię wykonuje czynność, o której pomyślała osoba 
z wszczepionym chipem (nagranie, dokumentujące to wydarzenie (zob. Myślą po-
ruszyła robota. „Nie zapomnimy tego uśmiechu”, 2012). 

oscarpistorius.com/about-oscar/
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Badacze zaangażowani w projekt Brain gate w swojej pracy inspirowali się osią-
gnięciami innych naukowców, udowadniających, że  osoby sparaliżowane mogą 
poruszać kursorem na ekranie komputera tylko przy użyciu mózgu, podłączonego 
do specjalnych urządzeń. To zachęciło ich do wykonania kroku do przodu. Chip, 
który skonstruowali, ma powierzchnię 16mm2, na której znajduje się sto elektrod, 
odbierających z mózgu impulsy, związane z czynnościami, które osoba chciałaby 
wykonać.

Testy skuteczności zostały przeprowadzone w 2011 roku na dwóch osobach: 
pięćdziesięcioośmioletniej kobiecie, sparaliżowanej od  15 lat, oraz sześćdziesię-
ciosześcioletnim mężczyźnie, który pięć lat wcześniej doznał udaru mózgu (Oren-
stein, 2012)

W  testach trwających cztery dni sprawdzano, ile razy osoba przy pomocy 
sztucznego zautomatyzowanego ramienia i dłoni dotknie celu (pianki) i  ile razy 
ją chwyci. W badaniach użyto dwóch rodzajów ramion. U kobiety prawie co dru-
ga próba w wyznaczonym czasie była udana w przypadku ramienia pierwszego, 
w przypadku ramienia innego typu skuteczność wzrosła do prawie 70%. Mężczy-
zna natomiast przy użyciu drugiego typu ramienia uzyskał prawie stuprocentową 
skuteczność (95,6%) w wykonywanym zadaniu. W przypadku chwytania, kobieta 
uzyskała prawie 44% skuteczność, korzystając z pierwszego ramienia, i 66% z dru-
giego. Mężczyźnie udało się to 62% przypadków.

Wskazane wyniki mówią same za siebie. Technologie mogą pomóc osobom 
sparaliżowanym lub z brakiem kończyn w powrocie do mobilności i samodzielno-
ści. Jak podają badacze, na razie czynności wykonywane przez sztuczne kończyny 
są jeszcze zbyt powolne i czasem nieporadne, ale dają nadzieję. Obecnie prowa-
dzone są dalsze badania nad ulepszeniem wynalazku. W badaniach biorą udział 
weterani i osoby w czynnej służbie, które utraciły kończyny.

Rozwiązania przygotowywane dla osób z  różnymi niepełnosprawnościa-
mi znajdują również zastosowanie wśród ludzi w  pełni sprawnych. Przykładem 
mogą być używane przez amerykańskie wojsko egzoszkielety, których zadaniem 
jest odciążanie szkieletu wewnętrznego człowieka. Te maszyny nie tylko sprawiają, 
że człowiek mniej się męczy, ale także szybciej może wykonać powierzone zadanie, 
np. dotrzeć do celu, przenieść określone materiały.

Podsumowanie

W niniejszym rozdziale przedstawiono dwie, współcześnie wydaje się najbardziej 
powszechne, możliwe rodzaje ekskluzji, ich przyczyny oraz sposoby ich minimali-
zowania. Należy jednak pamiętać, że w dużej mierze to osoba decyduje o tym, czy 
zechce się włączyć do  aktywnego funkcjonowania w  społeczeństwie i  podejmie 
kroki, które doprowadzą ją do pełnego w nim uczestniczenia. Kroki te, oczywiście, 
zależą od barier, które posiada konkretny człowiek, jednak kluczem do rozwoju 
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i włączania jest zawsze motywacja. To właśnie motywacja będzie kierowała jed-
nostkę do bycia aktywnym uczestnikiem społeczności. Zarówno w przypadku 
minimalizowania ekskluzji cyfrowej, jak i ekskluzji osób z niepełnosprawnościami 
to osoba sama musi chcieć się włączyć. Bez odczuwania potrzeby aktywnego włą-
czenia się do życia ciężko jest wprowadzić jakiekolwiek zmiany i różnymi rodza-
jami ekskluzji.
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DOŚWIADCZENIA –  
PROJEKTY MOŻLIWOŚCI





ROZDZIAŁ XI

Agnieszka Kossowska 

Rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w procesie inkluzji rzeczywistej i pozornej 

Jednym z  podstawowych praw każdego człowieka jest prawo do  nauki. Zosta-
ło ono proklamowane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. i po-
twierdzone w Konwencji o Prawach Dziecka (1989 r.), w Deklaracji z Salamanki 
w sprawie Zasad, Polityki i Praktyki w zakresie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych 
i Wytycznych dla Działań w Zakresie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (1994 r.), 
w Światowej Deklaracji o Edukacji dla Wszystkich (1990 r.) i wreszcie – w De-
klaracji Madryckiej w roku 2002. W dokumentach tych podkreśla się, że prawo 
do  edukacji nie jest zależne od  rasy, płci, miejsca zamieszkania, narodowości, 
pochodzenia społecznego, majątku, poglądów politycznych i innych, stopnia nie-
pełnosprawności. Placówka edukacyjna powinna wspierać uczestników edukacji, 
reagować na indywidualne potrzeby uczniów, akceptować oraz szanować różnice 
między uczniami. 

Praktyka pokazuje, że w procesie edukacji szczególnie narażeni na opóźnienie 
edukacyjne są uczniowie z potrzebami zróżnicowanego wsparcia (diverse support 
needs – por. Parkinson, Humphrey 2008, za: Grzybowska 2010, s. 108). Edukacja 
włączająca jest obecnie nazbyt często postrzegana w polskich szkołach i przedszko-
lach jedynie na poziomie deklaracji. Gdy uczeń niepełnosprawny zjawia się w pla-
cówce edukacyjnej, najlepiej, aby był nieproblematyczny, o ujmującym sposobie 
bycia, poruszał się na wózku (choć nawet i to może stanowić problem w murach 
niektórych szkół), bezwzględnie zaś powinien być uczniem bez zaburzeń rozwojo-
wych – czyli być osobą, której wszyscy mogliby pomagać, tym samym zaspokajając 
egoistyczną potrzebę zdobycia uznania i uspokojenia sumienia przy stosunkowo 
niskich kosztach. Uczniowie z zaburzeniami (spektrum autyzmu, ADHD), choro-
bami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami 
sprzężonymi wydają się być tymi, którzy najmniej się wpasowują w inkluzję po-
zorną, będącą najgłębiej zakorzenioną w polskiej edukacji. Z tego powodu, rodzice 
uczniów, będących największym wyzwaniem dla polskiego systemu edukacji, do-
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świadczają zdecydowanie więcej wydarzeń negatywnych podczas edukacji swoich 
dzieci aniżeli pozytywnych. 

W tekście tym wykorzystuję wybrane dane zgromadzone w trakcie projektu 
„Rodzicielska percepcja inkluzji w  szkole wśród rodziców uczniów z  niepełno-
sprawnościami i chorobami przewlekłymi”, realizowanego w konwencji triangu-
lacyjnej. Przywołuję fragmenty transkrypcji swobodnych wywiadów z rodzicami 
uczniów szkół i przedszkoli, poświęconych poznaniu możliwych wymiarów od-
dolnej perspektywy interesującego nas tu problemu (próba dobierana była nielo-
sowo) oraz wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 779 rodziców uczniów z nie-
pełnosprawnościami i  chorobami przewlekłymi. Celem sondażu było poznanie 
opinii szerszego środowiska z  uwzględnieniem zmiennych wyłonionych w  toku 
analiz materiału empirycznego pochodzącego z badania jakościowego. Kwestio-
nariusz ankiety umieszczony był na  jednym z portali ankietowych w Internecie. 
Prośbę o wypełnienie ankiety umieszczałam w różnych miejscach w sieci, przeka-
zywałam ją także podczas spotkań z rodzicami i w trakcie konferencji. Wyników 
badania nie można, z całą pewnością, ekstrapolować na całe środowisko, dotyczą 
one próby badawczej, tym niemniej rysują się pewne tendencje, które mogą i po-
winny) stać się przedmiotem kolejnych badań. 

Inkluzja i kultura szkoły

Za punkt wyjścia moich rozważań chciałabym przyjąć za prof. Marią Czerepaniak-
-Walczak następujące rozumienie terminów inkluzja oraz kultura szkoły (Czerepa-
niak-Walczak, 2018, s. 13–24). 

Inkluzja jest procesem długotrwałym, ciągłym, uwikłanym w wymagania ma-
terialne i najeżonym trudnościami emocjonalnymi, intelektualnymi i fizycznymi. 
Nie jest to więc proces prosty, stąd zapewne stanowi tak ogromne wyzwanie dla 
wszystkich jej uczestników. Tymi zaś są uczniowie, nauczyciele, pracownicy nie-
pedagogiczni (woźni, sekretarki, kucharki), rodzice i, co znaczące, wszyscy uczest-
nicy procesu muszą pozostawać w interakcji z otoczeniem placówki edukacyjnej. 
Mówiąc o  inkluzji w  kontekście uczniów ze  specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi, należy listę podmiotów tego procesu uzupełnić o specjalistów-terapeutów, 
pracujących z uczniem w placówce edukacyjnej oraz poza nią. Ci ostatni powinni 
pozostawać w stałym kontakcie ze specjalistami (przed)szkolnymi. Ten aspekt in-
kluzji jest zaniedbywany. Problemem jest tu nierzadko niechęć samych specjali-
stów do uwzględniania uwag innych specjalistów. 

Według profesor Czerepaniak-Walczak, istotą procesu inkluzji jest tworzenie 
się, integracja, podmiotowa przemiana uczestników kultury szkoły, odkrywanie 
własnego i cudzego potencjału, aktywne wzajemne poznawanie się oraz powsta-
wanie nowej jakości osobowej i zbiorowej, wolnej od doświadczania dyskrymina-
cji, segregacji i opresji w dostępie do wartości. Inkluzja jest urzeczywistnieniem 
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takich wartości, jak równość, sprawiedliwość, solidarność społeczna, poszanowa-
nie prawa do  odmienności. Jest ona warunkiem poszanowania sprawiedliwości 
społecznej, bezpiecznego fizycznie i psychicznie dostępu do dóbr oraz równego 
uczestniczenia w poszczególnych wymiarach życia społecznego. 

 W kontekście szkoły polskiej szczególnie ważne jest podkreślenie, że prawdzi-
wa inkluzja nie jest darem ze strony placówki edukacyjnej czy systemu edukacyj-
nego – jest oczywistym prawem każdego człowieka – nie jest także ani „łaskawym”, 
dobrodusznym, filantropijnym włączaniem ani bezkrytycznym, konformistycz-
nym wpasowywaniem się w kulturę szkoły. W procesie inkluzji nie oczekuje się 
od jej podmiotów asymilacji, upodobniania się i dopasowywania. Są w nim urze-
czywistniane wartości, takie jak równość, sprawiedliwość, solidarność społeczna 
oraz poszanowanie prawa do  odmienności. Fundamentem procesu inkluzji jest 
zaufanie. Co należy także podkreślić – inkluzji nie da się zadekretować i nie jest 
ona wartością autoteliczną.

Kultura szkoły to „ogół przekonań, poglądów, postaw i relacji oraz pisanych 
i  niepisanych zasad, które kształtują każdy aspekt funkcjonowania szkoły jako 
instytucji, organizacji i  wspólnoty. Są  one kształtowane i  podtrzymywane przez 
wszystkie podmioty” (Czerepaniak-Walczak, 2018, s. 14).

Kultura szkoły, proces inkluzji, prawo do edukacji to triada gwarantująca „do-
świadczanie poszanowania godności oraz rozumienie własnego położenia w re-
lacji do otoczenia, bycia tolerancyjnym/tolerancyjną i szanowanie odmienności” 
(Czerepaniak-Walczak, 2018, s. 22).

 

– doświadczanie poszanowania godności 
– zrozumienie własnego położenia  

w relacji do otoczenia 
– bycie tolerancyjnym/tolerancyjną 

– szanowanie odmienności 

kultura 
szkoły 

proces 
inkluzji 

prawo do 
edukacji 
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Inkluzja pozorna

Przedstawione powyżej rozumienie procesu inkluzji należałoby nazwać w warun-
kach polskiej edukacji inkluzją rzeczywistą/prawdziwą. W (przed)szkolnej rze-
czywistości nazbyt rzadko ma ona miejsce. Z wywiadów z rodzicami oraz badania 
ilościowego rysuje się obraz inkluzji, który należałoby raczej określić terminem 
pseudoinkluzji, czy też inkluzji pozornej, pozostającej, w najbardziej skrajnych 
przypadkach, jedynie na  poziomie deklaracji. Jeśli bowiem inkluzja jest warto-
ścią samą w sobie, jeśli nie jest procesem scharakteryzowanym powyżej w oparciu 
o teorię prof. Czerepaniak-Walczak i nie angażuje wszystkich partnerów inkluzyj-
nej kultury szkoły, pozostaje jedynie ułudą – atrapą procesu rzeczywistego. W tym 
miejscu należy także zaznaczyć, że w systemie, w którym ciągle stawia się na wy-
niki i statystyki, uczniowie z potrzebami zróżnicowanego wsparcia będą postrze-
gani jako potencjalne zagrożenie dla owych statystyk i będą podlegali wyłączeniu 
(ekskludowaniu). 

Z rozmów z rodzicami rysuje się obraz szkoły polskiej niegotowej na proces 
inkluzji zarówno systemowo, jak i mentalnie. Na inkluzję gotowe są jednostki, któ-
re dzięki swojej wrażliwości, nierzadko także doświadczeniu osobistemu, mogą 
zrobić wiele dobrego, często idąc pod prąd wbrew utartym stereotypom i uprze-
dzeniom. Rodzice podkreślali, że sytuacja w danej placówce edukacyjnej zależy, 
przede wszystkim, od osób nią kierujących, następnie od nauczycieli – ich świado-
mości, wrażliwości, otwartości i uczciwości. Świetne placówki i zaangażowanych 
pedagogów można znaleźć w małych wioskach i największych miastach – tu nie 
ma znaczenia wielkość ośrodka, lecz tylko i wyłącznie zaangażowanie środowiska, 
pedagogów i ich postawa etyczna. 

„Tak naprawdę nie ważne jest, do  jakiej szkoły pójdzie dziecko, jeżeli nie trafi 
na osobę, która chce go zrozumieć, podejść indywidualnie, poszerzyć wiedzę, 
to mamy ogromny problem”.39

H., matka siedmiolatka

„Porównując placówki, z jakimi przyszło mi się zmierzyć w ciągu ostatnich lat, 
zdecydowanie podkreślam, że  wszystko zależy od  dyrektora szkoły, a  przede 
wszystkim od  jego chęci. Edukację wczesnoszkolną syn odbywał w  placówce 
z rzekomym wielkim wsparciem dla autystów, budowano w niej wizję cudownej 
szkoły dopóki nie przyszło się szkole zderzyć się z realiami autystycznego świata, 
a w szczególności z dzieckiem wyłamującym się poza schematy „bycia grzecz-
nym”. Tu równe traktowanie się szybko skończyło – także nas jako rodziców. Poza 
tym były dwa dzienniki na lekcji – klasa w klasie – niby razem ale osobno – dwa 
dzienniki, dwóch wychowawców. Wspólne zebrania dla rodziców z całej klasy, 
ale osobne rady rodziców. I do tego wszystkiego pedagog szkolny, który pomo-

39 Przytoczone fragmenty pochodzą z badań własnych, pisownia oryginalna, bez ingerencji w zapisy. 
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cą służył tylko nauczycielom. To raczej do równości nie należy. Teraz jest ina-
czej. W nowej szkole syna czuję się rodzicem dziecka a nie dziecka z autyzmem. 
W obecnej placówce widzę i czuję, że choć do ideału jest jeszcze daleka droga, 
to są chęci, widać zaangażowanie. […]. Teraz mam poczucie, że interes mojego 
dziecka brany jest mocno pod uwagę. Jeśli jest w placówce świadomy dyrektor, 
może zdziałać wiele w procesie włączania dzieci z niepełnosprawnościami”. 

D., matka dziesięciolatka

Przykład „inkluzji” opisanej powyżej jest szczególnie drastyczny – w  klasie 
prowadzone były dwa dzienniki (jeden dla uczniów bez orzeczeń, drugi dla dzieci 
z orzeczeniami), w szkole tej stosowano także metody awersyjne wobec uczniów. 
Dziecko mamy, która udzielała mi wywiadu, w trzeciej klasie szkoły podstawowej 
zostało przeniesione do nauczania indywidualnego w domu ze względu na roz-
poznaną depresję z powodu metod pracy stosowanych przez nauczycielkę wobec 
niego w szkole. Po ukończeniu przez chłopca klasy trzeciej rodzice przenieśli go 
do rejonowej szkoły podstawowej, w której, bez szyldów integracyjnych i bez wiel-
kich słów o otwarciu na uczniów niepełnosprawnych, dziecku wreszcie stworzono 
właściwe warunki do rozwoju.

„Szkoła nie integruje, szkoła wyrzuca poza nawias. Szkoła nie radzi sobie z in-
nością i na wszystko potrzebuje papierków, wtedy dopiero zaczyna się zajmować 
dzieckiem – jak za dzieckiem idą pieniądze”. 

B., matka jedenastolatka

Rodzice podkreślają przy tym niemoc pedagogów ograniczanych przez sys-
tem, własne możliwości finansowe i styl pracy narzucany przez kierujących pla-
cówkami edukacyjnymi.

„Polska szkoła nie jest gotowa na inkluzję – jest tak, jakby w ogóle czegoś takiego 
nie zakładano. Nauczyciele, ci bardziej świadomi, bardzo tego chcą, ale brakuje 
im narzędzi. Większości brakuje wiedzy, nie potrafią zintegrować dzieci niepeł-
nosprawnych z pełnosprawnymi, nie wiedzą, jak to zrobić”. 

B., matka jedenastolatka

Z wywiadów, które przeprowadziłam z rodzicami, wynika, że placówki, w któ-
rych uwzględnia się w procesie inkluzji tzw. pracowników niepedagogicznych, na-
leżą do rzadkości. 

„A kto o nich pamięta? Jestem przekonana, że nikt z nimi nie rozmawia. Ani 
o  inkluzji ani o  niepełnosprawności. Chociaż mam wrażenie, że  panie sprzą-
taczki mają więcej zrozumienia dla dzieci niż niejeden nauczyciel. Przynajmniej 
u  nas w  szkole tak jest. […] W  polskiej szkole brakuje zrozumienia, empatii 
i wiedzy o każdej formie niepełnosprawności, jak również odbiera się dzieciom 
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i rodzicom prawo do bycia sobą, bycia nieco innym. Gdyby widziała pani miny 
nauczycieli na informację, że mój syn jest wegetarianinem”. 

B., matka jedenastolatka

„Cała społeczność szkolna powinna uczestniczyć [w  procesie inkluzji], ale 
w praktyce, to wydaje mi się, że te osoby są na marginesie. U nas w szkole nawet 
pan konserwator miał szkolenie”. 

M., matka siedmiolatka

„Myślę, że oni są całkowicie pominięci. Szkolenia organizuje się tylko dla kadry 
pedagogicznej. Uświadamiani są poprzez pocztę pantoflową i obraz nieakcepto-
wanych zachowań, jakie przyjdzie im oglądać”. 

D., matka dziesięciolatka

W rozmowach rodzice także wielokrotnie podkreślali niemoc szkoły i bezrad-
ność wobec uczniów bez postawionej diagnozy. Rodzice tych dzieci nie przyjmo-
wali do wiadomości faktu, iż ich dziecko może mieć jakieś zaburzenie, natomiast 
placówka edukacyjna była zupełnie bezradna – pracownicy nie byli w stanie nakło-
nić rodziców do wizyty w poradni psychologiczno-pedagogicznej40. Jedna z rodzin, 
z którą rozmawiałam, zabrała ze szkoły swoje pełnosprawne dziecko do edukacji 
domowej. Inna mama dziecka opowiadała o  problemie w  szkole integracyjnej, 
do  której uczęszcza jej niepełnosprawne dziecko wraz z  nadpobudliwym agre-
sywnym chłopcem bez orzeczenia/opinii. Dyrektor szkoły, nie potrafiąc nakłonić 
rodziców do  wizyty w  poradni, próbował bagatelizować problem, tłumacząc za-
niepokojonym rodzicom innych dzieci, że jest jeszcze za wcześnie na interwencję, 
że każde dziecko jest inne, a także tuszował przypadki użycia siły przez chłopca.

Rodzice wspominali także, że mają poczucie, że placówka edukacyjna robi im 
łaskę, przyjmując ich dziecko czy też godząc się, by było uczniem danej szkoły. 
U części z nich wywoływało to ciągłe poczucie winy, że nauczyciele musieli „się 
męczyć” z ich dzieckiem i bardzo przeżywali każdy zarzut pod jego adresem. Jedna 
z mam opowiadała, że jej poczucie winy, związane z urodzeniem „takiego dziecka”, 
jest podsycane nie tylko w szkole, ale i w życiu prywatnym przez najbliższą rodzi-
nę, która traktuje ich wizyty jak zło konieczne. 

40 Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, opublikowanego 6 XII 2017 r., w latach 2014–2016 44% 
szkół różnego typu nie zatrudniało na odrębnym etacie pedagoga lub psychologa. 1739 uczniów 
polskich szkół przypada na jednego psychologa w szkole, zaś 461 na jednego pedagoga, zob. Prze-
ciwdziałanie zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży. Pobrano 28.12.2017, z: https://www.
nik.gov.pl/kontrole/P/16/026/. Obecność tych fachowców, których zadaniem jest m.in. wspiera-
nie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, jest, 
moim zdaniem, w warunkach szkoły polskiej jednym z czynników warunkujących powodzenie 
procesu inkluzji. 

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/026
https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/026
m.in
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„3 lata życia w strachu przed dźwiękiem telefonu, 3 lata bycia traktowanym jak 
ostatnia patologia zostawiają ślad. Mój mąż kiedyś nie wytrzymał i zapytał wy-
chowawczynię syna, czy chce wyrzucić nasze dziecko ze szkoły, skoro tak bardzo 
im przeszkadza”.

B., matka nastolatka

Na  pytanie „czuję się przybita/przybity kontaktami z  nauczycielami mojego 
niepełnosprawnego dziecka” 23% rodziców odpowiedziało „tak” i „zdecydowanie 
tak”, 10% „nie jestem pewna/pewien”, 67% „nie” i „zdecydowanie nie”.

 

23% 

10% 

67% 

zuj  si  przybita/przybity kontaktami z nauczycielami 
mojego niepełnosprawnego dziecka 634) 

decydowanie tak  tak
ie jestem pewna/pewien
ie  zdecydowanie nie

„[Czuję się] jak domagający się niemożliwego wizjoner, nawet gdyby to dotyczy-
ło kilku słów dziennie. Niestety brak jest komunikacji i chęci ze strony szkoły”. 

H., matka siedmiolatka

Najbardziej porażający jest obraz przemocy, jakiej rodzice uczniów ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi doświadczają w niemal każdym aspekcie swojego 
życia, a której, jak uważają, nie doświadczyliby, gdyby byli rodzicami zdrowych 
dzieci. Z  tego też powodu, fundament procesu inkluzji, jakim jest zaufanie, dla 
wielu z nich nie istnieje. Jeśli zaś pomiędzy wszystkimi podmiotami procesu in-
kluzji nie ma zaufania, stają się oni niewolnikami własnych obaw, stereotypów 
i uprzedzeń. W takiej sytuacji niemożliwe jest działanie dla dobra dziecka, nie mó-
wiąc już o budowaniu inkluzji rzeczywistej. Podczas rozmów z rodzicami uczniów 
w  różnym wieku widać szczególnie wyraźnie, jak z  latami doświadczeń spada 
w rodzicach uczniów z niepełnosprawnościami poziom zaufania do nauczycieli.
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„Czy ufam? Niestety od  lat nie. Nie mam dobrych doświadczeń. Oczywiście, 
były w naszym życiu osoby, które były wartościowe. Jednak zawsze odbijaliśmy 
się o stereotypy”. 

G., matka pełnoletniego mężczyzny

„Teraz już stosuję zasadę ograniczonego zaufania wobec wszystkich – i nauczy-
cieli i terapeutów, i  lekarzy. Bardzo często zapominają oni o zachowaniu pod-
stawowego szacunku wobec swoich pacjentów oraz ich godności. Nie traktują 
również rodziców poważnie, pomimo że to właśnie oni są osobami najlepiej zna-
jącymi i czytającymi swoje dziecko. Rodzice są często uważani za bezrozumne 
i roszczeniowe osoby, których nie należy traktować poważnie”. 

A., matka pełnoletniej kobiety

„Szkole i nauczycielom już nie ufam. Jestem podejrzliwa i szukam informacji 
o tym, co powinni robić i jak pomagać mojemu dziecku wszędzie, gdzie się da. 
Sprawdzam ich i wymagam zaangażowania”. 

B., matka jedenastolatka

Rozmawiając z rodzicami o tym, jak oni sami czują się postrzegani przez dy-
rektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół (sami rodzice w swoich odpowiedziach 
często rozciągali swoje odczucia także na  urzędników, lekarzy oraz społeczeń-
stwo), słyszałam najczęściej o poczuciu bycia rodzicem roszczeniowym, wiecznie 
czegoś chcącym, oczekującym, problematycznym, wręcz o byciu wrogiem. Często 
w wypowiedziach pojawiały się także czasowniki znaczeniowo związane z walką, 
wielokrotnie także padało hasło przemoc.

„To zacznę od siebie i przemocy, jaka spotyka mnie, matkę dziecka niepełno-
sprawnego. Szkoła, tutaj temat rzeka, jeżeli czegoś nie wywalczę, nie upomnę 
się o prawa Z. i tego, co jej się należy z racji obowiązujących przepisów, ustaw 
czy tego, co zawarte jest w jej orzeczeniu z Poradni Wad Wymowy i Słuchu nie 
jest nawet wzięte pod uwagę do realizacji. Ba, nawet złapałam dyrektora, że nie 
przeczytał tych dwóch orzeczeń, bo – tu zacytuję słowa dyrektora – po co skoro 
szkoła i tak nie jest w stanie realnie podejść do tematów tam zawartych, a  już 
z realizacją to czarno to widzę”. 

J., matka ośmiolatki

„Zmęczenie rodzica po kilkuletniej walce o terapię, wtórna frustracja – to po-
wody, przez które kadra szkolna ma do nas niechęć na wstępie. Jesteśmy ciągle 
oceniani, wytykane są  „błędy wychowawcze”, słyszymy, że  ograniczamy nasze 
dzieci, że w sumie, to nic nie potrafią i może lepiej gdyby nie oczekiwać cudów. 
Słyszymy, że kiepskie perspektywy na przyszłość…  Wzajemna niechęć narasta 
i to często powoduje, że rodzic w szkole jest wrogiem […] matka, która walczy 
o niemożliwe, wiecznie oceniana, paranoiczka, roszczeniowa”.

G., matka pełnoletniego mężczyzny
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„Kolejna sprawa to postrzeganie mnie i traktowanie jako matki roszczeniowej, 
uważającej, że mojemu dziecku to się wszystko należy, matki która przychodzi 
z wymaganiami albo listą życzeń. Obłęd jakiś! Standardem jest formułka, że nic 
nie mogę, nie mają środków, specjalistów. A na koniec perełka – bo moja córka 
jest tylko jedna taka, z takimi defektami i dla jednego dziecka to nie przejdzie!”.

J., matka ośmiolatki

„Rodzice […] są na wiecznej wojnie – walka trwa, musimy walczyć, wygrałam, 
poległam, itp. W naszym środowisku frontowe słownictwo to przecież norma. 
Wojna to przemoc, prawda?”. 

D., matka pełnoletniego mężczyzny

Kolejną kwestią, na którą zwracali uwagę rodzice, było nierówne traktowanie 
ich w systemie oświaty w porównaniu z rodzicami dzieci pełnosprawnych.

„Nie czuję się traktowana na równi z rodzicami dzieci zdrowych. Czuję się, jak 
rodzic sprawiający problem, wymagający i oczekujący cudów od kadry nauczy-
cielskiej. Nie wszyscy nauczyciele są tacy, kilkoro bardzo nam pomaga, ale wciąż 
im tak do końca nie ufam.” 

B., matka jedenastolatka

Zastanawiając się nad tym, czy odczucia rodziców mają swoje odzwierciedle-
nie w rzeczywistości, zadałam 155 nauczycielom pytanie: Jak odbiera pan/pani ro-
dziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Odpowiedzi przedstawia 
poniższy wykres.

 

46% 

31% 

10% 

13% 

Jak postrzega pani/pan rodziców swoich uczniów ze SPE 
(N=155) 

pozytywnie

negatywnie

tak samo jak rodziców
dzieci zdrowych
inaczej
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Na  pytanie to  70 nauczycieli (45%) odpowiedziało, że  rodziców swoich 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbiera pozytywnie, 48 (31%) 
negatywnie, 16 (10%) – tak samo jak rodziców dzieci zdrowych, zaś 21 (13%) za-
znaczyło pozycję „inaczej”. Pod tym hasłem tym nauczyciele dopisywali nie wiem/
są  wycofani/mają poczucie krzywdy/czują się na  gorszej pozycji życiowej. Zdaję 
sobie sprawę, że wyniki są niereprezentatywne, jednak wynik ten oraz wywiady 
przeprowadzone z  rodzicami, podczas których rodzice opowiadali o  bataliach 
z nauczycielami, dyrektorami szkół i przedszkoli, o poczuciu bycia niezrozumia-
nymi, skłoniły mnie do bliższego przyjrzenia się tematowi. Pierwotne pytanie, któ-
re sobie zadałam brzmiało: Czy rodzic jest rzeczywistym partnerem w inkluzyjnej 
kulturze szkoły? W  trakcie prowadzonych wywiadów z rodzicami przekształciło 
się ono w pytanie: Dlaczego tak wielu rodziców uczniów ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi jest negatywnie postrzeganych przez nauczycieli, dyrekcję szkoły, 
a niekiedy nawet przez całe środowisko społeczne? Stawiam tezę, że powodem jest 
przemoc, której w sposób szczególny, bo zwielokrotniony, doświadczają rodzice 
uczniów ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Doświadczają bycia „obiek-
tami poddawanymi przetwarzaniu albo narzędziami przetwarzania. Ich sytuację 
i sposoby działania wyznacza przemoc i przymus, pochodzące od elementów sys-
temu” (Czerepaniak-Walczak, 2006, s. 105). 

Mam nadzieję, że zrozumienie położenia rodzica ucznia ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi sprawi, że łatwiej będzie zbudować ścieżkę porozumienia, 
a przez to także fundament procesu inkluzji, jakim jest zaufanie.

Specyfika funkcjonowania rodziców uczniów niepełnosprawnych

Specyfikę funkcjonowania rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi silnie determinuje wiek dziecka, sposób radzenia sobie (lub nieradzenia) 
z niepełnosprawnością dziecka, odnalezienie się w roli rodzica dziecka niepełno-
sprawnego, doświadczane wsparcie instytucjonalne, emocjonalne, rzeczowe, in-
formacyjne, duchowe i instrumentalne. Im dziecko starsze, im poziom jego funk-
cjonowania jest niższy, im mniej wsparcia doświadcza rodzic, tym większe jest 
w nim poczucie bezradności, osamotnienia i bezsilności.

„Wiara w zmiany odgórne też maleje. Zostaje przyzwoitość, odpowiedzialność, 
zdrowy rozsądek – robię, tyle ile mogę, w każdej dziedzinie, walki o lepsze ju-
tro też. Skoro czegoś nie robię, to widocznie nie mogę. Jest to jakaś specyficzna 
mądrość życiowa, wynikająca z doświadczenia. Staram się jej trzymać, by prze-
trwać. Przetrwałam, przetrwaliśmy już tyle”. 

D., matka pełnoletniego mężczyzny

Niepełnosprawność dziecka nie jest w naszym kraju systemowo rozpatrywa-
na w kontekście rodzinnym. Dziecko traktowane jest jak byt egzystujący w ode-
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rwaniu od swoich rodziców, rodzeństwa, dalszej rodziny. Placówki terapeutyczne 
w Polsce, w których rodzinę postrzega się jako całość, system naczyń połączonych, 
nadal należą, niestety, do rzadkości. 

Rodzic dziecka niepełnosprawnego w starciu z systemem nie jest podmiotem, 
lecz przedmiotem, który można przestawiać z kąta w kąt i za który system chce 
decydować o  wszystkim. Państwo nie daje mu prawa do  realizowania aspiracji 
zawodowych i społecznych, nie daje także prawa do wsparcia psychologicznego 
i do samorealizacji. 

„Po pierwsze system „wsparcia”. Jestem w nim narzędziem do opieki nad synem, 
organizowaniu mu rehabilitacji. Ja jako ja się nie liczę. To przemoc”. 

D., matka pełnoletniego mężczyzny

„Czuję się samotna, kiedy fachowcy nie oferują żadnej pomocy naszej rodzinie, 
skupiając się tylko na dziecku (przez kilkanaście lat nikt nigdy nie zapytał, czy 
nie potrzebujemy np. wsparcia psychologa!)”. 

M., matka nastolatka

Pytania, które należałoby zadać w tym miejscu, brzmią: kim jest rodzic dziec-
ka z  niepełnosprawnością? Czy bycie rodzicem dziecka z  niepełnosprawnością 
jest jedynym czynnikiem go określającym i nadającym sens jego istnieniu? Czy 
z chwilą zostania rodzicem dziecka niepełnosprawnego ma on stać się rodzicem-
-maszyną, który nie czuje zmęczenia, frustracji, ale i radości, i rozczarowania ży-
ciem i własnym dzieckiem? I zawsze i ze wszystkim musi dawać radę? Ile rodzin się 
rozpada, ilu rodziców popada w uzależnienia, ilu decyduje się na farmakoterapię, 
ilu doświadcza wypalenia sił, co jest skutkiem braku wsparcia emocjonalnego, rze-
czowego, informacyjnego, duchowego oraz instrumentalnego? 

Próbując poradzić sobie z obciążającą ich emocjonalnie rolą, część rodziców 
wybiera aktywności, budujące nową jakość w ich życiu i nadającą mu sens (pierw-
sze cztery słupki z lewej strony na wykresie poniżej), zdecydowana większość jed-
nak wybiera aktywności destrukcyjne/ucieczkowe, co  ilustruje poniższy wykres 
(było to pytanie wielokrotnego wyboru).

Najwięcej rodziców biorących udział w badaniu oświadczyło, że może liczyć 
na wsparcie żony/męża (74%), 48% wymieniło terapeutów dziecka, 42% wsparcie 
dalszej rodziny, 40% przyjaciół i znajomych, 34% nauczycieli, 25% lekarzy dziec-
ka, 13% kolegów i koleżanek z pracy, 10% społeczeństwa, 9% na wsparcie ducho-
we. Co uderza – aż 12% rodziców w badanej grupie oceniło, że mogą liczyć tylko 
na siebie. 
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Mimo że  dość wysoki odsetek rodziców może liczyć na  wsparcie rodziny 
(42%) i  znajomych (40%), to  ci, którzy tego wsparcia nie doświadczają, mówi-
li o  powierzchowności kontaktów, braku zrozumienia, poczuciu osamotnienia 
i wyobcowania. 

„Mam wrażenie, że nawet do najbliższych mówię jak do ściany, że nie ma dialo-
gu. Może po prostu z czasem kogoś takiego jak ja uważa się za bohatera, co za-
wsze sobie poradzi? Tak chyba traktują mnie znajomi – jestem w pewien sposób 
wyobcowana, „inna” mając niepełnosprawne dziecko. Albo może traktują mnie 
jak nudziarę z wiecznymi problemami. Nie chcę czuć się nudna, marudna, dla-
tego też milczę. Ale te moje, nasze problemy, po prostu są wieczne”. 

D., matka pełnoletniego mężczyzny

Rodzice dzieci młodszych byli zazwyczaj w  lepszej kondycji emocjonalnej, 
szczególnie ci widzący szanse dla siebie w związku z polepszaniem się funkcjono-
wania dziecka pod wpływem terapii, ci, którzy mieli poczucie, że ich dziecko jest 
„dobrze zaopiekowane”, czyli ma zapewnione całe niezbędne mu wsparcie terapeu-
tyczne, rehabilitacyjne, medyczne i edukacyjne. Mama sześcioletniego chłopca po-
wiedziała mi, że przed bezradnością ucieka w zaradność. Siłę i nadzieję dawała jej 
perspektywa powrotu do aktywności zawodowej. Matka dwudziestoletniej kobiety 
stwierdziła, że samotność jest stałym elementem jej codzienności. Rodzice, także 
młodszych dzieci, którzy nie widzieli dla siebie szansy na podjęcie aktywności za-
wodowej, mieli poczucie prowadzenia walki systemem, poczucie bezradności, wy-
obcowania, osamotnienia, wypalenia sił – byli w zdecydowanie gorszej kondycji 
emocjonalnej. Poczucie to było silniejsze w przypadku rodziców samotnych, dzie-
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ci niesamodzielnych, nastoletnich (w okresie dojrzewania będącym dodatkowym 
wyzwaniem), pełnoletnich, lub z więcej niż jednym dzieckiem niepełnosprawnym.

„ [Czuję się samotna]. Bardzo. Z kilku powodów. Od  jakiegoś czasu uważam, 
że  to właśnie specyficzna samotność doskwiera mi najbardziej. Jestem samot-
nym rodzicem, co sprawia, że dźwigam ogromną odpowiedzialność. [….] Z cza-
sem stało się to ciężarem, choć nie boję się odpowiedzialności, na swój sposób ją 
lubię, samotność to też samodzielność”. 

D., matka pełnoletniego mężczyzny

„Wiele razy „nie pasuję” do takiej czy innej grupy, nie rozumiem, że coś tak ba-
nalnego może być dla innych problemem; oni nie rozumieją moich problemów 
– bo ich nie doświadczyli, bo nawet nie potrafią sobie ich wyobrazić. Czuję się 
często samotna w rodzinie, a nawet wśród przyjaciół – niektórzy nie są gotowi 
na to, bym była wobec nich całkiem szczera. Wielu neguje powagę sytuacji, pró-
buje pocieszać. A my, rodzice potrzebujemy bardziej, żeby nas ktoś po prostu 
wysłuchał, wcale nie musi dawać rad – bo często one po prostu nie istnieją. […] 
Największe zrozumienie i najmniejsze poczucie samotności mam wśród innych 
rodziców dzieci niepełnosprawnych (innych, ale nie wszystkich)”. 

M., matka nastolatka

Niemal wszystkie niepracujące zawodowo matki, z  którymi rozmawiałam, 
deklarowały chęć podjęcia aktywności zawodowej, gdyby tylko systemowo miały 
stworzoną taką możliwość. Jej brak odczuwały jako formę przemocy państwa wo-
bec nich. Obecnie obowiązujący w Polsce system zasiłkowy wpędza rodzica w rolę 
świadczeniobiorcy, nie pozostawiając mu wyboru. Albo rodzic rezygnuje z pracy, 
by opiekować się dzieckiem i z tego tytułu będzie pobierał świadczenie pielęgna-
cyjne, albo musi iść do pracy na warunkach takich, jak rodzice dzieci pełnospraw-
nych. Nie ma opcji pobierania świadczenia i pracy choćby na część etatu – po to by 
rodzic miał ułatwiony powrót na rynek pracy, gdy już będzie taka możliwość, by 
miał kontakt z ludźmi i mógł budować poczucie własnej wartości. W tym miejscu 
pojawia się pytanie, jak rodzic ma zawalczyć o wysokie poczucie wartości u swo-
jego niepełnosprawnego dziecka, skoro sam ma z tym z tym ogromny problem? 

„To […] zero-jedynkowy system, który każe mi wybierać – praca albo świadcze-
nia. Praca oznacza najczęściej brak świadczeń […] – kara za zaradność? Za chęć 
płacenia podatków? Za rozpoznanie potrzeb rodziny, własnych? Ten system nie 
uwzględnia różnorodności potrzeb, sytuacji rodziców […], np. nie każdy nadaje 
się do sprawowania całodobowej opieki”. 

D., matka pełnoletniego mężczyzny

Jedna z matek, która na wiele lat zrezygnowała z aktywności zawodowej, by 
zająć się swoim niepełnosprawnym dzieckiem, a obecnie próbuje z trudem wró-
cić na rynek pracy, po to, by nie czuć się tylko matką, określiła rodziców takich 
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jak ona sama „współcześni niewolnicy, a raczej niewolnice”. Inna matka określiła 
siebie jako całodobową terapeutkę swojego dziecka. Wśród matek dzieci niepełno-
sprawnych funkcjonuje gorzki termin „tylkomatka” na określenie matek, których 
jedyną misją życiową i  jedynym prawem jest bycie matką. Wśród kobiet, które 
wzięły udział w badaniu, tylko 37% było aktywnych zawodowo.

„Praca jest bardzo ważna. Buduje poczucie wartości. Bez pracy człowiek nie czu-
je się pełnowartościowy”. 

M., matka sześciolatki

„Nie pracuję zawodowo, ale bardzo bym chciała. Wieloletnia rezygnacja z pra-
cy spowodowała wiele negatywnych konsekwencji w  moim życiu, począwszy 
od  gorszej sytuacji materialnej przez izolację społeczną, wypadnięcie z  rynku 
pracy, poczucie wyobcowania, depresję aż skrajne wypalenie emocjonalne spo-
wodowane nieustanną opieką nad osobą zależną. Posiadanie choćby kawałka 
własnej przestrzeni w postaci pracy zawodowej poprawiłoby sytuację nie tylko 
moją, ale również całej rodziny”.

A., matka pełnoletniej kobiety

Część matek kompensuje sobie brak możliwości podjęcia pracy zawodowej, 
angażując się w  działalność społeczną – wśród ankietowanych rodziców było 
to aż 19%.

„Ponieważ angażuję się w działalność społeczną, nie odczuwam zbyt boleśnie 
(poza względami finansowymi) rezygnacji z pracy zawodowej”. 

A., matka sześciolatka

„Potrzeba aktywizacji zawodowej jest we mnie bardzo silna. Tak, jeśli miała-
bym taką możliwość – podjęłabym pracę natychmiast. Od momentu diagnozy J., 
po dziś dzień organizuję sobie rzeczywistość tworząc „protezę pracy”. Od wielu 
lat aktywnie uczestniczę w różnych działaniach społecznych na rzecz środowi-
ska osób niepełnosprawnych. […] Ze wszystkich sił staram się podtrzymywać 
kontakty ludźmi, budować nowe relacje. Poczucie bycia w grze, choć jedną nogą 
pozwala mi nie zwariować. Ułatwia myślenie o jutrze, w którym nie jestem tylko 
mamą J. z autyzmem. Powrót na regularny rynek pracy to kwestia, o której myślę 
nieustannie”. 

S., matka dwunastolatka 

Także i  w  tym obszarze widać zależność pomiędzy zaangażowaniem a  wie-
kiem dziecka i poziomem wypalenia sił.

„Moje zaangażowanie w działanie w  środowisku osób niepełnosprawnych jest 
teraz ukierunkowane bardziej na potrzeby dorastających osób z niepełnospraw-
nością, ale jest też dużo mniejsze niż w okresie, gdy moje dziecko było małe. Spo-
wodowane jest to wielokrotnym nieefektywnym zderzaniem się z tzw. systemem 
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opieki, który rzadko kiedy jest przyjazny, ale również wypaleniem, brakiem sił, 
pomysłów i rozwiązań”. 

A., matka pełnoletniej kobiety

Emocjonalnie obciążający dla rodziców jest także społeczny stereotyp wpy-
chający rodzica w  rolę nad-rodzica – bez pozostawienia mu marginesu błędu. 
W wielu z rodzicach głęboko tkwi przekonanie o konieczności bycia matką/ojcem 
doskonałym, codziennie stojącym pod pręgierzem społecznym. W przypadku ro-
dziców dzieci niepełnosprawnych, bycie rodzicem doskonałym oznacza rodziciel-
stwo w pełni skoncentrowane na dziecku, wymagającym zdecydowanie większej 
uwagi niż dziecko o typowym rozwoju, i bycie rodzicem mu się poświęcającym. 
To model rodzicielstwa martyrologicznego, w którym nie ma miejsca na zwyczaj-
ność. Pytanie, jakie chciałabym w tym miejscu zadać, brzmi: dla kogo przyjmo-
wanie takiej roli jest dobre? Dla współmałżonka pozostawionego na marginesie 
życia małżeńskiego? Dla zdrowego rodzeństwa, stojącego w  cieniu rodzeństwa 
z  niepełnosprawnością? Nierzadko okazuje się, że  po  kilku latach takiego życia 
to  zdrowe dziecko ma większe problemy emocjonalne niż dziecko z  niepełno-
sprawnością. A może owo przekonanie jest dobre, chociaż dla dziecka niepełno-
sprawnego, które, nie mając innej drogi realizacji samego siebie, rodzic oplata jak 
bluszcz, nie dając mu szansy na naukę samodzielności i – proszę pozwolić ująć mi 
to  w  cudzysłów – „doprowadza do  podwójnego ubezwłasnowolnienia” – ciągle 
je wyręczając (bo niepełnosprawne), tłumacząc lub stawiając na pierwszym pla-
nie. Chcąc wynagrodzić swojemu „biednemu” dziecku niepełnosprawnemu jego 
„życiowe poszkodowanie”, rodzic nierzadko nie daje mu szans na to, aby w przy-
szłości był samodzielnym człowiekiem. Ta emocjonalna pępowina wydaje się na-
zbyt często z żelaza – nie do przecięcia. Cóż jednak innego pozostaje rodzicowi, 
pozostawionemu na marginesie życia społecznego, sens, którego istnieniu nadaje 
jedynie fakt bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnego? Matkom nie pomaga-
ją stereotypy społeczne, dotykające w  sposób szczególny kobiety – postrzegane 
jako matka-Polka, poświęcająca się w pełni wychowaniu dziecka, niemająca prawa 
do wyjścia z domu w celach towarzyskich, do podjęcia pracy zawodowej, zadba-
nia o siebie. Społecznie oczekuje się takiego poświęcenia – jeśli kobieta jest matką 
dziecka niepełnosprawnego, powinna z godnością nosić to „brzemię”. Sytuacji nie 
poprawiają krążące okresowo w internecie przypowieści o tym, jak to Bóg ponoć 
wybiera matki dzieci niepełnosprawnych. Tymczasem, jak podkreślają matki, nie 
ma w nich nic z „matkoboskości”. Są zwyczajnymi ludźmi i jako tacy (takie) chcą 
mieć prawo do zmęczenia, popełniania błędów, odpoczynku i realizowania pasji. 
Czy jakikolwiek człowiek jest w stanie prawidłowo funkcjonować, nie zaspokajając 
niejednokrotnie najbardziej podstawowych potrzeb? 
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„Myślę, że przyczyna ma korzenie (w dużym stopniu) w kulturowym stosunku 
do kobiet. Omnimatka, która wszystko udźwignie, bo kocha nad życie i bóg ją 
wybrał… ”. 

D., matka pełnoletniego mężczyzny

Czy ten stereotyp ma bezpośredni wpływ na stosunek kolejnych rządzących 
ekip do niezajmowania się kwestią aktywizacji zawodowej rodziców? O to należa-
łoby zapytać rządzących, którzy na tak postawione pytanie, bez wątpienia, odpo-
wiedzieliby, że dobro rodzin z osobami niepełnosprawnymi bardzo im leży na ser-
cu. Wart odnotowania jest w tym miejscu fakt, iż we wrześniu 2017 r. zawiązała 
się inicjatywa społeczna „Chcemy całego życia dla osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin”, której celem jest m.in. zwrócenie uwagi rządzących na problem aktywiza-
cji rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jest to doskonały przykład emancy-
powania się osób doświadczających ograniczeń.

„Badania potrzeb i  oczekiwań środowiska – za pieniądze Unii, gmin, uczelni 
plus ludzka praca, niezliczone konferencje, konsultacje, opinie samych zainte-
resowanych, w tym – rodziców, i nic?! Dalej mamy ustawy z kosmosu, według 
wyobrażeń rządzących, którzy piszą je chyba ssąc ołówek i patrząc w Księżyc, 
bo nie na podstawie realiów – dostępnych przecież od lat, i to od ręki”. 

D., matka pełnoletniego mężczyzny

Na pytanie o to, czy państwo gwarantuje odpowiednie wsparcie rodzicom, bio-
rącym w badaniu, odpowiedzi negatywnej udzieliło 86% rodziców. W odniesie-
niu do zagwarantowania tej pomocy ich dziecku odpowiedzi negatywnej udzieliło 
82% rodziców. 

 

6% 

12% 

82% 

ważam  że pa stwo gwarantuje mojemu 
niepełnosprawnemu dziecku odpowiednie wsparcie 

(N=779) 

zdecydowanie tak  tak
nie jestem pewna/pewien
zdecydowanie nie  nie
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Rodzice doświadczają braku systemowego wsparcia psychologicznego, opieki 
wytchnieniowej, codziennie mierzą się z trudną rzeczywistością edukacyjną, tera-
peutyczną, medyczną, społeczną, ekonomiczną i własnym zmęczeniem. Otwarcie, 
choć z dużym trudem, przyznają, że nie potrafią, lub nie potrafili, zaakceptować 
niepełnosprawności swojego dziecka, co jest długotrwałym i niezwykle trudnym 
procesem, którego nie można przejść bez fachowego wsparcia terapeutycznego 
i  wsparcia otoczenia. Docierając do  granicy własnej wytrzymałości, nie mając 
szans na wsparcie psychologiczne, poszukując kogoś, kto da im nadzieję na odpo-
czynek, odrobinę normalności, gdy górę bierze poczucie bezradności wywołane 
długimi terminami oczekiwania na wizytę u specjalistów, ograniczonym dostępem 
do nich, lub rozczarowanie jakością usług medycznych, rodzic zaczyna poszuki-
wać wyleczenia dziecka z  niepełnosprawności. Często sam trafia na  informacje 
o medycynie alternatywnej lub jest kierowany na tę drogę przez specjalistów, opie-
kujących się ich dzieckiem. 

„Po wielu latach farmakoterapii stosowanej przez psychiatrę trudne zachowania 
u naszego dziecka nie tylko się nie zmniejszyły, ale i przybrały na sile. Sam lekarz 
polecił nam terapię alternatywną, prowadzoną przez innego lekarza. Nie muszę 
dodawać, że prowadzoną w prywatnym gabinecie i za ciężkie pieniądze. My, zde-
sperowani rodzice, zmęczeni do granic ludzkiej wytrzymałości […] zdecydowa-
liśmy się na tę terapię właśnie dlatego, że polecił nam ją lekarz i  lekarz miał ją 
prowadzić. Nie zadziałał nasz system ostrzegawczy, bo wszystkie systemy wtedy 
były zdominowane przez zmęczenie, wyczerpanie nerwowe i  desperacką chęć 
pomocy naszemu dziecku i naszej rodzinie. Uważam, że zostaliśmy wykorzystani 
w tym trudnym momencie. Wtedy wierzyliśmy, że oferuje nam się pomoc”. 

G., matka nastolatka

„Gdy moje dziecko miało 4 lata przez krótki okres podawaliśmy mu […] oraz 
[…] – specyfik który miał wpłynąć na rozwój mowy. Zrezygnowaliśmy po mie-
siącu z  powodu obaw przed skutkami ubocznymi. Zdecydowaliśmy się wejść 
w to pod wpływem innych rodziców, którzy przekonywali, że to działa. Relacje 
rodziców były przekonujące plus nasza naiwność i chęć pomocy.” 

A., matka pełnoletniej kobiety

Stosowanie „altmedu” to szczególnie duży problem, przede wszystkim w przy-
padku dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz chorobami przewlekłymi. 

„Z wypiekami na twarzy czytaliśmy o cudach uzdrowień dzięki metodom DAN!, 
biorezonansom, bioenergoterapii, diecie, homeopatii. Tak bardzo pragnęliśmy, 
żeby nasz syn wyzdrowiał, wyszedł z  autyzmu – byliśmy gotowi oddać duszę 
diabłu, a pieniądze potrzebne na wszelkie badania i  leki wygrzebać pazurami 
z bagien”. 

K., matka nastolatka
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Nawet racjonalnie myślący rodzice mówili mi, że podjęli decyzje o zastosowa-
niu u dziecka medycyny alternatywnej, bo spokoju nie dawało im poczucie, że jako 
rodzice powinni wiedzieć, co ich dziecku pomoże i spróbować absolutnie wszyst-
kiego – aby nie mieć poczucia, że przez ich indolencję czy niemożność zdobycia 
pieniędzy na leczenie ich dziecko straciło szansę na wyleczenie. Podkreślali przy 
tym, że nigdy nie chcieli swojemu dziecku zaszkodzić – wierzyli tym, którzy dawali 
im nadzieję na poprawę stanu dziecka, nie zaś lekarzom medycyny konwencjonal-
nej, którzy w kilku słowach prezentowali opinie, odbierające im wszelką nadzieję 
(problem komunikacji klinicznej z pacjentem jest niestety marginalizowany). 

„Wciąż myślałam, że  jestem dla mojego dziecka złą matką, skoro nie potrafię 
mu zapewnić tego, co  konieczne. A  przecież miał jeszcze terapie, szykowały 
się turnusy. Wszystko to generowało wielkie koszty. Na nas dwoje…  Ratując 
własne sumienie, goniliśmy do  homeopaty, robiliśmy czarodziejskie badania 
biorezonansem. Jakież było moje zdziwienie, kiedy porównaliśmy wyniki syna 
z wynikami innych osób, również pacjentami pani doktor z Wrocławia. Wszyscy 
na to samo uczuleni – cóż za zbieg okoliczności”.

K., matka nastolatka 

Rodzice zapożyczają się, nierzadko kończą terapię z ogromnymi długami i na-
dal w poczuciu winy – może gdyby zdobyli pieniądze na jeszcze rok „leczenia” ich 
dziecko byłoby zdrowe?

„Podczas stosowania zaleconej diety, która tak naprawdę nie miała żadnych me-
dycznych podstaw, syn się wyjałowił. Nie jadł tak długo, że  leżał na podłodze, 
w rączce trzymał autko, które co chwilę mu z niej wylatywało. A my wciąż słysze-
liśmy, że tak ma być, organizm się przestawia, dziecko zgłodnieje i zacznie jeść. 
Efektem półrocznej, destrukcyjnej diety była poważna choroba naszego syna, 
pobyt w szpitalu i znowu wyrzuty sumienia, które rujnowały psychikę do reszty. 
Chcieliśmy tak dobrze, a wyszło tak strasznie… ” 

K., matka jedenastolatka

Szarlatani, świetnie wyszkoleni w sprzedawaniu nadziei, to  ludzie, wzbudza-
jący nadzieję pseudomedycznymi teoriami w  rodzicach niepogodzonych z  od-
miennością własnego dziecka lub zmęczonych długotrwałą walką o normalność, 
o marzenie o posiadaniu zdrowego potomka. Bez wątpienia, jest to forma prze-
mocy wobec rodzica, który z kolei działa przemocowo wobec własnego dziecka. 
Przemocą wobec dziecka jest nie tylko stosowanie restrykcyjnej diety przy braku 
alergii czy nietolerancji pokarmowych, suplementacja, kontrowersyjne metody 
diagnostyczne, lecz także pogarszające się warunki życiowe, sprawiające, że rodzi-
ny nie stać na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb. Z czasem ta spirala 
nakręca się coraz bardziej – nie widząc efektów „leczenia”, lub wobec pogarszające-
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go się stanu zdrowia, kondycja psychiczna rodziców pogarsza się, co także odbija 
się na dziecku.

„I zostaliśmy nabici w butelkę. Wykorzystano nasz najtrudniejszy moment w ży-
ciu, nasz strach. Niestety […] zaszczepionego we mnie poczucia winy nie po-
zbyłam się do końca już nigdy. Siedzi gdzieś w środku i czeka na gorszy czas, złą 
pogodę. Tak już zostało. Żałuję, że ludzie dalej się na to nabierają. To jest biznes 
naszej ery.” 

K., matka nastolatka 

Stosowanie u dzieci medycyny alternatywnej, chelatacji, wlewek doodbytni-
czych z  wybielacza w  „kontrolowanych” dawkach, przeszczepu kału, maszynek 
do  wyszukiwania robaków w  mózgu, wykonywanie badań o  niepotwierdzonej 
skuteczności bądź będących wręcz oszustwem (badanie włosa, badanie żywej kro-
pli krwi) to działania przemocowe – podobnie jak wypełnianie całego dnia dziec-
ku, nierzadko także wakacji, terapiami i  rehabilitacją. W  osobnych kategoriach 
należałoby rozpatrywać motywację rodziców, podających dzieciom szkodliwe 
preparaty (np. MMS – mineralny związek chloru, środek toksyczny, żrący, utle-
niający), bazując na formułach podawanych w internecie przez innych rodziców. 
Ów wielokrotnie opisywany w literaturze tematu pęd terapeutyczny daje, z jednej 
strony, poczucie, że rodzic nad czymś jakimś aspektem życia z dzieckiem niepeł-
nosprawnym panuje – skoro nad samą niepełnosprawnością nie jest w stanie za-
panować, z drugiej strony, daje poczucie, że rodzic niczego nie zaniedbuje, stara 
się pomóc dziecku w każdy możliwy sposób. Rodzice dzieci starszych potrafią pa-
trzeć z dystansem i zrozumieniem dla mechanizmów kierujących rodzicami dzieci 
młodszych, ale też i bardzo krytycznie czerpiąc z doświadczenia, jakie skutki może 
mieć takie „leczenie”.

„Nigdy nie miałam chęci brnąć w altmed. Jednak każda nowinka powodowała 
jakąś iskierkę nadziei, że może jednak jest sposób na poprawienie funkcjono-
wania dziecka. Każda taka wiadomość powodowała poszukiwania informacji, 
źródeł i podstaw do zasadności stosowania. Oczywiście, wszystko kończyło się 
na wniosku, że to dobry biznes na naszej krzywdzie. Najgorsze, że zabiera to cen-
ny czas często kosztem relacji rodzinnych czy zdobywania sensownej wiedzy”.

 G., matka pełnoletniego mężczyzny

 „Rodzice wchodzą w altmed, bo nie dostają wsparcia od systemu. Często zostają 
z diagnozą w ręce i bez niczego więcej. […] Zderzają się z murem. Bo zarówno 
terapia, ta nieodpłatna, jak i wszelkie inne formy wsparcia – w systemie eduka-
cji, świadczenia itp. – muszą być wyszarpywane. Bardzo szybko rodzice wpadają 
w  stan permanentnej wojny z  systemem – o wszystko muszą walczyć. W po-
czuciu osamotnienia i bezsilności stają się łatwymi ofiarami fałszywych przyja-



203CZĘŚĆ III: DOŚWIADCZENIA – PROJEKTY MOŻLIWOŚCI

ciół, którzy zjawiają się z dobrymi radami, gotowymi rozwiązaniami, a przede 
wszystkim dają złudzenie zrozumienia i wsparcia”. 

A., matka dwóch niepełnosprawnych nastolatków

„Dziś powiedziałabym rodzicom, że eksperymentowanie na własnym dziecku 
to przestępstwo i brak wyobraźni. Rodzice, którzy w to naprawdę wierzą, powin-
ni sami się leczyć – psychiatrycznie. „Lekarze” zalecający altmed, śmiem twier-
dzić, traktują to jako świetny biznes i sposób na nabijanie sobie kasy na ludzkiej 
bezradności i głupocie”. 

A., matka pełnoletniej kobiety

Na  wszystkich uczestnikach procesu inkluzji, szczególnie na  pracownikach 
placówek edukacyjnych, ciąży szczególna odpowiedzialność za słowa i kierowane 
do rodziców zalecenia terapeutyczne, które nierzadko zawierają rady, dotyczące 
stosowania diet lub skorzystania z oferty medycyny alternatywnej. Od zalecania 
diet przy zdiagnozowanej alergii lub nietolerancji są  lekarze. Odpowiedzialność 
kadry pedagogicznej rozciąga się także na stosowanie określeń chory na – w szcze-
gólności w odniesieniu do zaburzeń ze spektrum autyzmu. Tu tok rozumowania 
jest następujący – skoro dziecko jest „chore na autyzm”, to można go z owej „cho-
roby” wyleczyć41. Owo wyleczenie obiecują nieuczciwi sprzedawcy nadziei.

Układy potencjalnie przemocowe: rodzic–terapeuta,  
rodzic–nauczyciel, rodzic–rodzic

„Im dziecko mniej może, tym rodzic bardziej się boi” – te słowa mamy niepeł-
nosprawnej pięciolatki były dla mnie szczególnie wstrząsające i obnażające istotę 
lęków rodziców. W układach rodzic–terapeuta, rodzic–nauczyciel nie ma home-
ostazy, partnerstwa, jest zależność, która w procesie rzeczywistej inkluzji, opartej 
na zaufaniu, nie powinna mieć miejsca. Rodzice czują, że są na straconej pozycji 
– w tym układzie muszą zaufać, z czym mają ogromny problem. Nasila się on wraz 
z wiekiem dziecka i zbieraniem negatywnych doświadczeń. Od rodziców w nie-
wielkim stopniu lub w ogóle nie zależy, czy terapia, edukacja jego dziecka będzie 
prowadzona z poszanowaniem godności dziecka, nieprzemocowo, czy nauczyciel, 
terapeuta wykaże się empatią, będzie postępował etycznie, czy dziecko będzie się 
czuło bezpiecznie w relacji i czy, wreszcie, dziecko trafiło na fachowca z odpowied-
nią wiedzą i umiejętnościami. 

41 W tym miejscu należy z całą mocą podkreślić, że autyzm nie jest chorobą, lecz stanem, i jest za-
liczany do grupy zaburzeń neurorozwojowych (por. DSM V), co oznacza, że obserwowane są za-
burzenia funkcji neurologicznych i psychiatrycznych. W przypadku choroby, można wskazać jej 
przyczynę i opisać przebieg – w ASD (ang. autism spectrum disorder) nieznana jest zarówno etio-
logia, jak i przebieg na poziomie molekularnym. 
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Zespoły terapeutyczne to marzenie rodziców. Terapeuci, którzy zechcą przy-
znać, że nie są w stanie pracować z danym dzieckiem – bo nie ma między nimi 
a  ich pacjentem odpowiedniej relacji, bo nie mają pomysłu na  to, jak pracować 
z dzieckiem, bo nie mają odpowiedniego doświadczenia, wiedzy, kompetencji, aby 
pracować z tym konkretnym dzieckiem, to w odczuciu rodziców absolutne wyjąt-
ki. Terapeuci, lekarze, patrzący na dziecko holistycznie, czytający opinie o dziecku 
autorstwa kolegów po fachu, uwzględniający uwagi innych specjalistów, terapeuci, 
dostosowujący metody pracy do dziecka a nie odwrotnie, nauczyciele, potrafiący 
dostosować metody pracy do potrzeb i możliwości ucznia – to także, w opinii ro-
dziców, nie jest oczywistość. 

„Każdy jest specjalistą i nikt mu nie będzie mówił, co i jak. A dziecko? Dziecko 
to tylko obiekt, przedmiot ich fantasmagorycznych działań”.

M., matka trzynastolatka

19,5% rodziców, biorących udział w badaniu, odczuwa, że terapeuci oczekują 
od nich podejmowania działań wykraczających poza ich możliwości.

 

19,5% 

20% 60,5% 

Terapeuci mojego dziecka oczekują ode mnie podejmowania 
działań wykraczających poza moje możliwości (N=779) 

Tak, zdecydowanie tak
nie jestem pewna/pewien
Nie, zdecydowanie nie

Na pytanie o to, czy placówka edukacyjna (przedszkole, szkoła) respektuje za-
pisy orzeczenia o kształceniu specjalnym, 72% rodziców odpowiedziało twierdzą-
co, 12% „nie jestem pewna/pewien”, zaś 16% negująco.
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lac wka edukacyjna przedszkole  szkoła  respektuje zapisy 
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Aż 24% rodziców, biorących udział w badaniu, była zdania, że nauczyciele ich 
dzieci nie mają odpowiedniej wiedzy specjalistycznej, by z  nim pracować. 55% 
rodziców było pewnych właściwego przygotowania nauczycieli do pracy ze swoim 
dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.
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auczyciele mojego niepełnosprawnego dziecka mają 
odpowiednią wiedz  specjalistyczną by z nim pracowa  

(N=634) 

decydowanie tak  tak
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Ten brak wiary lub niepewność, odnośnie do odpowiedniego przygotowania 
do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, połączona z nie-
respektowaniem przez tak wiele placówek edukacyjnych zapisów z orzeczeń, lub 
brak pewności odnośnie właściwej ich realizacji, sprawia, że poziom nieufności 
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w stosunku do nauczycieli jest bardzo wysoki, w wielu przypadkach uniemożliwia 
właściwą komunikację.

„Moja walka o cokolwiek w szkole zawsze kończy się informacją, jak to mój syn 
źle się zachowuje na lekcjach, bije jednego ucznia i wyzywa i żeby najlepiej dać 
mu leki uspokajające lub na koncentrację lub przepisać go do szkoły integracyj-
nej. Spotkania dwie nauczycielki plus dwie dyrektorki na jednego rodzica, gdzie 
zostałam zakrzyczana, nie należą do przyjemności. Rok takiego terroru i dosta-
łam depresji, teraz jest lepiej i to ja potrafię głośno przekrzyczeć cztery nauczy-
cielki i pytać się o  ich propozycje i działania szkoły. Jednak wielu rodziców się 
poddaje i przepisują dzieci na nauczanie indywidualne lub podają leki – tak wiel-
ka jest presja ze  strony szkoły, straszenie policją i  szpitalem psychiatrycznym. 
Taka rzeczywistość w polskich szkołach, na szczęście, nie wszystkich. Są również 
świetni nauczyciele, z sercem nawet bez szkoleń, ale za to z dobrymi chęciami”. 

M., matka nastolatka

Wśród pytań, zadawanych przez rodziców, padały te o powody odmawiania 
dziecku ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi i całej rodzinie prawa do sto-
sowania AAC (komunikacji alternatywnej i wspomagającej), o to, dlaczego mowa 
foniczna jest nadal celem samym w sobie, a nie rozwijanie kompetencji komunika-
cyjnej, niedanie dziecku poczucia sprawstwa, samostanowienia, prawa do rozwi-
jania się, do skomunikowania z najbliższymi. Padały pytania o to, dlaczego ciągle 
stosowane są w terapii i nauce dzieci metody przemocowe – przestawianie z lewej 
ręki na  prawą, torowanie głosek, metody awersyjne. Dlaczego w  tylu miejscach 
w Polsce rodzic jest zostawiany za drzwiami gabinetu bez wyjaśnienia, co się dzieje 
podczas zajęć, bez wskazówek, jak ma pracować z dzieckiem w domu, w innych 
zaś na głowę rodzica zrzuca się zadania ponad jego możliwości? Dlaczego w sys-
temie edukacji toczy się ciągła walka o normalność – z nauczycielami, rodzicami, 
dyrekcją szkoły, organem prowadzącym? Od  jednej z  matek usłyszałam, że  gdy 
jej dziecko poszło do pierwszej klasy, zdziwił ją stosunek dyrekcji szkoły do niej. 
Z czasem przyzwyczaiła się, że jest intruzem i przestała uważać takie podejście za 
coś dziwnego. Po chwili dodała, że patologia do tego stopnia stała się dla niej nor-
mą, że przestała dostrzegać jej patologiczny wymiar – tak bardzo przyzwyczaiła się 
braku normalności, że owa anormalność stała się normą. 

„Wcześniej myślałam, że tak po prostu jest […]. Głupio myślałam, już to wiem”. 
A., matka siedmiolatka

Szczególnie poruszające były dla mnie rozmowy z rodzicami, którzy byli w złej 
kondycji emocjonalnej.

„Ja już nie żyję normalnie – siedzę i obgryzam palce do krwi w oczekiwaniu, 
co szkoła znów wymyśli, żeby utrudnić nam życie.”

K., matka dwóch niepełnosprawnych synów
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„Co jakiś czas Z. jest diagnozowana […], ostatnio badający ją specjaliści chyba 
zupełnie zapomnieli, że językiem, jakim posługuje się moje dziecko w komuni-
kowaniu się, jest j. migowy! […] Trzy razy przerywałam badanie, bo nerwy mi 
puszczały, […] opisać to, co działo się podczas tych badań jednym słowem nie 
sposób, cyrk na kółkach, czeski film, czarna komedia?” 

J., mama siedmiolatki

„Urzędnicy, nauczyciele, terapeuci, którzy wiedzą lepiej, traktują z  góry itp. 
Bo widzą stereotypy? Bo nie mają wiedzy? Bo łatwo mieć władzę nad kimś, kto 
ugina się pod ciężarem odpowiedzialności (nadmiar obowiązków, zmęczenie, 
niewiedza, bezradność). Do  tego dochodzi nieraz „pomocna” rodzina i oceny 
ludzi z zewnątrz”.

 D., matka pełnoletniego mężczyzny

 „To nie do udźwignięcia! Mam szczęście często słyszeć: jak Ci pomóc? […] Jak 
mi pomóc? Zrób to za mnie! Weź kawałek mego życia.” 

D., matka pełnoletniego mężczyzny

Notatka nauczyciela wspomagającego – korespondencja z rodzicami  
dziesięcioletniego dziecka z autyzmem.

Szczególnie wrażliwym punktem jest wybór nauczycieli wspomagających – 
powinna to być elita pedagogiczna, której stawiane są szczególnie wysokie wyma-
gania, tymczasem – jak twierdzili rodzice – wielu nauczycielom wspomagającym 
powierzane jest to stanowisko z powodu braku alternatywy. Rodzice muszą toczyć 
prawdziwe boje o wsparcie nauczyciela wspomagającego dla ich dziecka, które ma 
takie zalecenie zapisane w orzeczeniu o kształceniu specjalnym. Wśród badanych 
rodziców stwierdzenie, którego autorką jest jedna z moich rozmówczyń, „przez 
kontakty z systemem oświaty czuję się jak wrak człowieka” potwierdziło 28% ro-
dziców, zanegowało je 54%.
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W swoich wypowiedziach rodzice zwracali uwagę na jakość kontaktów z ro-
dzicami innych dzieci niepełnosprawnych oraz z  rodzicami dzieci pełnospraw-
nych. Z jednej strony, rodzice zwracali uwagę na to, że najwięcej zrozumienia znaj-
dują wśród innych rodziców dzieci niepełnosprawnych, z drugiej też mówili, jak 
bardzo sami czują się bezradni wobec strachu tej grupy rodziców, aby cokolwiek 
zmienić w  placówce edukacyjnej. Niektórzy rodzice przyjmowali bierną posta-
wę, obawiając się reperkusji ze strony dyrekcji i nauczycieli. Rodzice opowiadali 
o braku wsparcia czy wręcz podejmowania przez rodziców dzieci pełnosprawnych 
działań, mających na celu usunięcie z klasy dziecka z niepełnosprawnością. Sami 
wskazywali wprost, że w  ich odczuciu jest to skutek nieprzygotowania polskich 
szkół i przedszkoli na proces inkluzji – braku wiedzy o tym, jak rozmawiać o nie-
pełnosprawności z uczniami, jak dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb 
i możliwości ucznia niepełnosprawnego, braku odpowiedniego wsparcia (problem 
z  pozyskaniem nauczycieli wspomagających i  asystentów nauczyciela). Wyzwa-
niem jest także fakt, że niepełnosprawność w wielu środowiskach lokalnych jest 
nadal tematem tabu, zaś patrząc w szerszej perspektywie społecznej jest to temat 
trudny, zdominowany przez strach, stereotypy i uprzedzenia.

„Niestety temat rodziców jest najcięższy. Mimo działań szkoły, chęć zrozumie-
nia inności jest trudna. Budowane są obozy, które działają destrukcyjnie na pro-
ces inkluzji. Odejście od  schematu jest dla nich nie do  zaakceptowania – dla 
dużej większości. Więcej zrozumienia jest w grupie, gdzie dzieci z orzeczeniem 
jest kilka. Gdy jest się samotnym wilkiem, zderzasz się z wielkim niezrozumie-
niem, niechęcią, nastawianiem dzieci przeciwko sobie, wyszukiwaniem proble-
mów. Wkrada się też temat ujawnienia diagnozy, który często jest gwoździem 



209CZĘŚĆ III: DOŚWIADCZENIA – PROJEKTY MOŻLIWOŚCI

do trumny. Gdy nie ujawnisz rodzicom, jest skandal, a gdy ujawnisz, to jest dra-
mat, a wszystko odbija się na dziecku i jego rówieśnikach”. 

D., matka dziesięciolatka

Dominującym uczuciem wśród rodziców był lęk o przyszłość swojego dziecka 
oraz poczucie tkwienia w pułapce. Spośród ankietowanych rodziców aż 92% po-
twierdziło, że odczuwa strach, myśląc o przyszłości swojego niepełnosprawnego 
dziecka, a tylko 4% patrzy z optymizmem w przyszłość swojego dziecka.

„Żyjemy w pułapce. Ja mam takie poczucie. Że cały czas próbuję uciec, uwolnić 
się z sytuacji przemocowej, w której ktoś chce decydować za mnie”. 

D., matka pełnoletniego mężczyzny 
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Zakończenie

Słownik Języka Polskiego PWN podaje trzy znaczenia terminu dezintegracja – 
1. osłabienie integralności lub rozpad jakiejś struktury, 2. osłabienie lub rozpad 
wewnętrznej organizacji psychiki, 3. rozpad skał na  bloki, płyty lub ziarna pod 
wpływem zmian temperatury lub rozrastania się korzeni roślin. Z  oczywistych 
względów, tylko dwa pierwsze znaczenia wpisują się w ramy tego tekstu. 

Nieuwzględnianie rodziców w  procesie inkluzji jako partnerów inkluzyjnej 
kultury szkoły, lecz traktowanie ich z pozycji władzy nad nimi, lub zupełne po-
mijanie ich w tym procesie, powoduje rozpad społeczności, tworzącej inkluzyjną 
kulturę szkoły w procesie inkluzji rzeczywistej. Proces, w którym nie uwzględnia 
się wszystkich uczestników, skutkuje inkluzją pozorną. Ta, z kolei, jest kolejnym 
czynnikiem, osłabiającym kondycję psychiczną rodzica ucznia ze specjalnymi po-
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trzebami edukacyjnymi. Włączenie rodziców uczniów ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi do procesu inkluzji nie jest zadaniem prostym, bo są to ludzie 
szczególnie narażeni na  wypalenie sił ze  względu na  brak systemowego wspar-
cia psychologicznego, opieki wytchnieniowej, codzienne mierzenie się ze trudną 
rzeczywistością edukacyjną, terapeutyczną, medyczną, społeczną, ekonomiczną, 
stereotypizacją i z własnym zmęczeniem. Oprócz prawa do wsparcia, odmawia się 
rodzicom systemowo prawa do podjęcia aktywności zawodowej. Dominującymi 
uczuciami są poczucie prowadzenia walki systemem, poczucie bezradności, wy-
obcowania, osamotnienia i lęku o przyszłość swoich dzieci. W szczególnie trudnej 
sytuacji są rodzice samotnie wychowujący dzieci, rodzice dzieci niesamodzielnych 
i z więcej niż jednym dzieckiem niepełnosprawnym. 

Aby uwzględnić rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
w procesie inkluzji, trzeba szczególnej otwartości na drugiego człowieka, świado-
mości wyzwań, z  jakimi mierzą się rodzice, zrozumienia dla ich roli w procesie 
inkluzji. Nade wszystko jednak, trzeba umieć stworzyć atmosferę wzajemnego za-
ufania, bez którego nie da się zbudować inkluzji rzeczywistej, bo podmioty kultury 
stają się niewolnikami własnych obaw, stereotypów i uprzedzeń.

Trzeba pamiętać, że tekst ten uwzględnia pewnie ogólne tendencje, a na każdą 
rodzinę należy spoglądać indywidualnie i, przede wszystkim, starać się zrozumieć 
rodziców doświadczających braku wsparcia. 
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ROZDZIAŁ XII

Anna Irasiak

Inkluzja poprzez akceptację różności – z doświadczeń 
realizacji projektu edukacyjnego

Wprowadzenie 

W tym rozdziale czytelnik zapozna się ze zmianą paradygmatyczną w pedagogi-
ce specjalnej, która miała wpływ na zmianę podejścia do edukacji niesłyszących. 
Przedstawione zostaną także dwa projekty, wpisujące się w realizację działań zgod-
nych z aktualnym podejściem (społeczno-kulturowym) oraz ideami edukacji in-
kluzyjnej. Omówione zostaną takie kwestie, jak:

• paradygmat medyczny i humanistyczny,
• model medyczny i model społeczny głuchoty,
• kultura Głuchych, mniejszość językowo-kulturowa, 
• między/transkulturowość a edukacja osób niesłyszących,
• inkluzja jako akceptacja różnorodności, 
• mechanizmy inkluzyjne w zrealizowanych projektach edukacyjnych.

Paradygmatyczne umocowania założeń prezentowanych projektów 
edukacyjnych

Idea kształcenia niesegregacyjnego oraz przesunięcie, jakie dokonało się od mode-
lu medycznego do modelu społeczno-kulturowego postrzegania niepełnospraw-
ności, zostało przedstawione już w rozdziale 2. niniejszego podręcznika. W tym 
miejscu pragnę jedynie odnieść opisane koncepcje do  kształcenia osób z  wadą 
słuchu i uczynić je wstępem do analizy zrealizowanych projektów edukacyjnych.

Kwestia niepełnosprawności traktowana była przez dziesięciolecia jako od-
chylenie psychofizyczne, dlatego nie dziwi fakt, że była początkowo przedmiotem 
zainteresowania głównie lekarzy. To  ich doświadczenia i  prowadzone badania 
wpływały na postrzeganie niepełnosprawności jako immamentnej cechy jednost-
ki, której dysfunkcja cielesna uniemożliwia bądź utrudnia „bycie normalnym”. 
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Medycyna, z jednej strony, przyczyniła się do zrozumienia wielu aspektów niepeł-
nosprawności, z drugiej zaś – utrwaliła pogląd o konieczności przystosowywania 
osób niepełnosprawnych, poprzez usprawnianie, rewalidację i kompensację bra-
ków do warunków, w jakich żyją inni, czyli pełnosprawni. 

Obecnie obserwujemy coraz większe odwrócenie się od tak rozumianego pa-
radygmatu biologicznego w  stronę paradygmatu humanistycznego. Znacząco 
zmieniło się w nim podejście wobec człowieka niepełnosprawnego oraz miejsca, ja-
kie zajmuje on w społeczeństwie. Można nakreślić je, przytaczając maksymę Marii 
Grzegorzewskiej „Nie ma kaleki, jest człowiek”. Paradygmat ten zakłada przewar-
tościowanie aksjonormatywne i zredukowanie problematyki odmienności na rzecz 
zróżnicowania wielości stylów i wzorów funkcjonowania oraz wypracowania no-
wych standardów koegzystencji z osobami z niepełnosprawnością. Niepełnospraw-
ność przestaje jawić się jako problem indywidualny, ale staje się również kwestią 
społeczno-kulturową, a  bycie niepełnosprawnym przestaje być kategorią upośle-
dzającą, lecz staje się zjawiskiem wielokontekstowym, wielowymiarowym i wielo-
aspektowym (Krause, 2010, s. 119–120, 2011, s. 137, 143–149, 180–181). 

W  ramach tak kontrastowo przedstawionych paradygmatów biologicznego 
i humanistycznego wskazać można dwa dominujące w literaturze dotyczącej deaf 
studies modele: medyczny i  społeczno-kulturowy42. Model, w  przeciwieństwie 
do paradygmatu, ma charakter zawężający i oznacza przyjęcie określonej koncep-
cji przy jednoczesnej akceptacji innych.

W modelu medycznym uszkodzenie narządu słuchu ujmowane jest jako ogra-
niczające funkcjonowanie osoby je posiadającej. Osoba taka jawi się jako osoba 
słabsza, niezorientowana, niezdolna do podjęcia odpowiedzialności za siebie. Głu-
chota jest postrzegana jako odstępstwo od normy, diagnozowanej z medycznego 
punktu widzenia, utrata, patologia czy defekt (Kołodziejska, 2015, s. 12; Sak, 2010, 
s. 132). Wobec człowieka głuchego podejmowane są  zabiegi korygujące i  dzia-
łania rewalidacyjne, mające na  celu przybliżenie jego funkcjonowania do  funk-
cjonowania osób słyszących. Zaleca się również korzystanie ze specjalistycznego 
sprzętu, ułatwiającego funkcjonowanie, przedstawianego częstokroć jako nowinki 
technologiczne i  „cuda”, poprawiające życie niesłyszących (Bartnikowska, 2010, 
s. 49). Jednak, jak przestrzega Amadeusz Krause, z  jednej strony postęp w pro-
tetyce, chirurgii, farmakologii połączony z rozwojem techniki medycznej (co raz 
lepsze aparaty słuchowe i  implanty) może pozytywnie wpływać na ograniczenie 
skutków niepełnosprawności, z drugiej strony zaś – „nowa medykalizacja” zmie-
42 Celowo dokonuję pewnego uproszczenia, pokazując opozycję wymienionych dwóch modeli 

i kontrastowo zestawiając je ze sobą. W tym miejscu pragnę również zwrócić uwagę, że w dys-
kursie, dotyczącym niepełnosprawności, a w tym również głuchoty i jej kontekstów medycznych, 
społecznych, kulturowych, ekonomicznych, prawnych itp., wskazać można większą liczbę kon-
cepcji, m.in. model medyczno-opiekuńczy, społeczny, interaktywny, bio-psycho-społeczny, an-
tropologiczny, socjopolityczny, funkcjonalny, oparty na prawach i ekonomicznej analizie systemu 
polityki społecznej (Podgórska-Jachnik, 2013, s. 21).
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rza już nie tylko do postrzegania osób z niepełnosprawnością w kategoriach zdro-
wia i choroby, lecz do całkowitej eliminacji kwestii niepełnosprawności (Krause, 
2011, s. 148–149). 

Jako alternatywę dla modelu medycznego przedstawia się model społeczno-
-kulturowy, w którym głuchota stanowi odmienność, nie zaś niepełnosprawność. 
Według jego założeń, problemu nie stanowią fizyczne lub psychiczne ograniczenia 
osoby z niepełnosprawnością, lecz ograniczenia środowiska, które tworzy bariery. 
Nie chodzi tu więc, o to, aby przystosować danego człowieka do społeczeństwa, 
lecz o to, aby dostosować posiadane wzory zachowań i oczekiwań do możliwości 
osób niepełnosprawnych (Krause, 2011, s. 184). W kontekście osób z wadą słu-
chu, model społeczno-kulturowy przyjmuje jeszcze jeden wymiar. Bardzo często 
w publikacjach naukowych akcentowane jest w nim tworzenie przez osoby z wadą 
słuchu odrębnej społeczności oraz kultury. 

Społeczność Głuchych tworzą osoby, które, w  zależności od  zajmowanego 
prze nie miejsca w hierarchii, spełniają większość lub wszystkie z podanych cech: 
(1) są głuche od urodzenia, (2) posiadają głuchych rodziców, (3) uczyły się w szko-
łach dla głuchych, (4) są biegłe w posługiwaniu się językiem migowym, (5) iden-
tyfikują się z kulturą Głuchych, (6) mają poczucie dumy z bycia głuchymi, (7) wy-
bierają głuchego partnera, (8) posiadają głuche dzieci (Podgórska-Jachnik, 2007, 
s. 18). Społeczność ta tworzy za pośrednictwem języka migowego kulturę, która 
przejawia się w takich wytworach, jak: sztuka Głuchych (Deaf art), literatura i pi-
śmiennictwo (Deaf lit), przynależność oraz współtworzenie odrębnych organizacji 
w skali kraju i świata, które mają na celu sprzyjanie integracji społeczności i repre-
zentowanie jej interesów, organizacja życia społecznego, towarzyskiego oraz czasu 
wolnego, sport niesłyszących, duszpasterstwa osób niesłyszących, działalność na-
ukowa w zakresie Deaf studies, historia głuchych, grupowo pielęgnowane wartości, 
postawy, wierzenia i przekonania oraz specyficzne zasady grzecznościowe.

Przejście od  modelu medycznego w  stronę modelu społeczno-kulturowego 
uwidocznia się nie tylko w naukowym i teoretycznym konstruowaniu podejścia 
do kwestii głuchoty, lecz także w odrzuceniu przez samą społeczność stygmaty-
zującej etykiety osoby niepełnosprawnej i rozpoczęciu działań, mających na celu 
zwrócenie uwagi na  tworzenie przez nią mniejszości językowo-kulturowej. Fakt 
ten podkreślany był w wielu wystąpieniach publicznych, m.in. wywiadach telewi-
zyjnych i artykułach prasowych znanych osób ze świata nauki oraz wskazywany 
podczas realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 
roku, podczas którego w kwestionariuszu ankiety poczucia przynależności do gru-
py etnicznej – część Głuchych osób wpisywała mniejszość językowo-kulturową 
Głuchych. Wydarzeniem, zwracającym szczególną uwagę na tę kwestię, było zor-
ganizowanie w Sejmie RP w 2015 roku Konferencji Naukowej Głusi jako mniej-
szość językowa i kulturowa, której celem było poparcie dążeń osób głuchych do ob-
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jęcia ich społeczności zakresem ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Mreńca, 2015).

Zmiana ta uwidoczniła się także w sferze edukacji i komunikacji językowej. 
Model medyczny koncentrował się na afirmacji potrzeby usprawniania i dostoso-
wywania osoby niesłyszącej poprzez edukację, opartą na nauce mowy i rozwoju 
słuchowym. Podejście to  określane jest jako oralistyczne (oral-based pedagogy). 
Miarą sukcesu i efektywności procesu edukacyjnego jest w nim zdolność ucznia 
do mówienia i rozumienia mowy, która umożliwia kształcenie w instytucjach ogól-
nodostępnych oraz pełną asymilację i uczestnictwo w społeczeństwie rozumianym 
jako słysząca większość (Horejes, 2012, s. 106–107). W modelu społeczno-kultu-
rowym natomiast podkreśla się prawo osoby niesłyszącej do posługiwania się (tak-
że w edukacji) własnym, zmysłowo dostępnym językiem, jakim jest polski język 
migowy, akceptując go jako język równoprawny językom fonicznym i odrzucając 
narosłe wokół niego mity (Świdziński, 2007; Tomaszewski, 2006). Edukacja taka 
(sign-based pedagogy) ma na celu włączenie dziecka głuchego w proces transmisji 
kultury z poszanowaniem tradycji i kultury języka migowego i poprzez język mi-
gowy (Horejes, 2012, s. 107).

Model medyczny

Ø Ø

Ø Ø

Ø Ø

Ø Ø

Model społeczno-kulturowy

Głuchota jako patologia
Głuchota jako dyspozycja 

społeczna

Osoby głuche jako pacjenci 
z zaburzeniami słuchu

Osoby głuche jako 
mniejszość językowa

Leczenie rehabilitacyjne 
głuchych Edukacja dwujęzyczna

Inkulturacja do świata 
słyszących

Inkulturacja do świata Głuchych, 
akulturacja do świata słyszących

Rysunek 1. Modele teoretyczne pojęcia głuchoty i ich następstwa.
Źródło: Tłumaczenie własne na podstawie: Tomaszewski, Sak, 2014, s. 132.

Podsumowując, zarówno w dyskursie naukowym, jak i w praktyce edukacyj-
nej dokonały się ważne przesunięcia: od  biologizmu do  paradygmatu humani-
stycznego; od modelu medycznego głuchoty do modelu społeczno-kulturowego; 
od  traktowania głuchoty jako niepełnosprawności do  akceptowania kulturowej 
odrębności Głuchych i mniejszości językowo-kulturowej; od oralizmu do kształ-
cenia z/poprzez polski język migowy. Wyznaczają one moment historyczny, w ja-
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kim się obecnie znajdujemy, i punkt wyjścia dla prowadzenia dalszych rozważań 
nad rozumieniem inkluzji osób głuchych i projektowania właściwego „inkluzyjne-
go” modelu edukacji.

Ideologiczne konsekwencje przyjęcia paradygmatu 
humanistycznego 

Uznanie paradygmatu biologicznego za przemijający i nieprzystający do aktualnej 
sytuacji funkcjonowania i rozwoju społeczności osób Głuchych i zwrócenie się ku 
paradygmatowi humanistycznemu, który ma charakter raczej interparadygmatycz-
nych i  interdyscyplinarnych poszukiwań niż doktrynalnych i  arbitralnych twier-
dzeń, wymusza zrekonstruowanie pojęcia edukacji niesłyszących, które, za Tere-
są Hejnicką-Bezwińską (2007, s. 466), określiłabym jako pedagogika w kontekście 
kulturowym określonego miejsca i czasu historycznego. Proponowane rozwiązania, 
wdrażane w ramach edukacji inkluzyjnej, muszą odpowiadać bieżącym potrzebom 
społeczności oraz równocześnie wpisywać się w aktualny trend włączania i pełnego 
uczestnictwa osób z różnymi potrzebami w życie społeczne ogółu obywateli.

Edukacja integracyjna nie spełniła oczekiwań na tym polu. W założeniu, inte-
gracja w szkołach ogólnodostępnych miała stworzyć przestrzeń do szerokich i wie-
loaspektowych kontaktów głuchych dzieci z ich słyszącymi rówieśnikami. Jednak 
jak pisze Mariusz Sak (2014, s. 76), „praktyka dowodzi, że  ta  forma kształcenia 
niekoniecznie musi prowadzić do częstych i intensywniejszych, bardziej emocjo-
nalnych kontaktów ze słyszącymi. Wręcz przeciwnie – owe teoretycznie zakłada-
ne możliwości generują szereg problemów, z którymi głusi i słabosłyszący muszą 
sobie radzić na co dzień”. Dalej wymienia te problemy, wskazując na: opóźnienia 
komunikacyjne podczas korzystania z asysty tłumacza języka migowego, przerwy 
komunikacyjne podczas odczytywania mowy z ust w kontaktach z nauczycielem 
w sytuacjach przerwania kontaktu wzrokowego, luk informacyjnych podczas wy-
korzystywania przez nauczyciela środków dydaktycznych, takich jak tablica czy 
komputer, korzystanie z których utrudnia zrozumienie przekazu słownego, wy-
łączenia uczniów głuchych i słabosłyszących z nieformalnego obiegu informacji, 
takich jak informacje i wskazówki przekazywane sobie przez uczniów słyszących. 
Dodatkowo, kwestię tę utrudnia fakt, że okres edukacji jest dla dzieci czasem wy-
kształcania przez nie umiejętności społecznych i radzenia sobie w sytuacjach trud-
nych. Dzieci te wciąż nie w pełni korzystają z mechanizmów obronnych, pozosta-
jąc w kontaktach z rówieśnikami, których poziom wiedzy i wrażliwości może być 
niewystarczający do zrozumienia i akceptacji złożonych relacji komunikacyjnych 
pomiędzy niesłyszącymi i słyszącymi. Jak zaznacza Anna Czyż (2017, s. 21), rów-
nież dotychczas prowadzone badania potwierdzają występowanie takich trudno-
ści w relacjach społecznych dziecka niesłyszącego.
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Przykładem obrazującym powyższe treści są doświadczenia Bartosza Margańca, przed-
stawione w formie prelekcji podczas konferencji „Edukacja Głuchych”, zorganizowanej 
przez Polski Związek Głuchych i Rzecznika Praw Obywatelskich 20 marca 2014 r.

Jak się urodzi dziecko głuche, to  głównym celem rodziców, specjalistów, wszystkich 
wokół tego dziecka jest to, żeby to dziecko się nauczyło mówić, żeby zdobyło wykształ-
cenie, żeby poszło do  pracy. To  jest główny cel. I  ok, to  jest bardzo dobry cel, tylko 
traci się z oczu pewne rzeczy. To znaczy, traci się z oczu to, że umiejętność załatwiania 
spraw w banku czy pójścia na pocztę, czy nie wiem, napisania listu, zrobienia zakupów, 
to  wszystko nie sprawi, że  będziemy szczęśliwi. Dlatego, że  szczęście nie przychodzi 
z  możliwością załatwiania zwykłych, formalnych spraw. Szczęście przychodzi z  tym, 
że się komunikujemy ze sobą, z ludźmi, że mamy przyjaciół, jakieś życie prywatne, oso-
biste. I to jakby znika z oczu wszystkich, w wielu różnych przypadkach. Ja kiedyś czyta-
łem taki tekst, który napisała matka głuchego dziecka. Ta matka mówiła, że jej dziecko 
bardzo lubi mówić, że ono lubi się rehabilitować, lubi ćwiczyć. Ja rozumiem tę matkę, 
ale rozumiem też dziecko. Sam byłem w takiej sytuacji. Jeżeli rodzice dają mi sygnał, 
że chcą, żebym mówił, to się dostosowuję do ich oczekiwań. Moją podstawową potrzebą 
jest potrzeba akceptacji przez rodziców. Rodzice chcą, dają mi sygnał zwrotny, że  jak 
mówię, to oni są szczęśliwi. Ja zrobię wszystko, żeby oni byli szczęśliwi. Zapominam 
w tym o sobie. Akceptacja dziecka głuchego, to dla mnie jest zaakceptowanie, że ono nie 
słyszy, że ono może mieć inne potrzeby komunikacyjne. […] Przeszedłem, przez szkoły 
masowe i wiem, że się wiele mówi o nauczaniu integracyjnym. […] Integracja w szko-
łach jest bardzo jednokierunkowa. To znaczy, ja jako osoba niesłysząca, to ja muszę się 
starać, żeby się zintegrować ze słyszącą klasą, która jest większością. Oni nie muszą się 
do mnie dostosowywać, tylko ja do nich się muszę dostosować. To jest bardzo jedno-
kierunkowy wysiłek. To ogromny wysiłek, o którym nie wiem, czy słychać. I w tym mo-
mencie, co może sobie pomyśleć taka osoba dorosła, wyrehabilitowana, która zna tylko 
język polski? Że tak wygląda jej życie, że to tak ma być. Ja, jak nie znałem języka migo-
wego, nie narzekałem. Ja uważałem, że to tak właśnie powinno być. Że tak wygląda życie 
osoby głuchej, wyrehabilitowanej. Po prostu nie ma innej możliwości. Ale to było zanim 
ja poznałem język migowy. […] Słyszę również czasami teksty, że świat osób głuchych 
to jest getto. Ja to tak wiele razy słyszałem, że… znaczy dla mnie to jest wielka bzdura. 
Dlatego, że z mojej perspektywy, z perspektywy osoby, która jak pójdzie na konferencję, 
jak będzie jakaś dyskusja, nic nie zrozumie; jak pójdzie, nie wiem, na wykład w szkole, 
nic nie zrozumie; jak pójdzie na imprezę osób słyszących nic nie zrozumie, to to dopiero 
jest getto. To dopiero jest brak możliwości komunikacji w codziennym życiu, w świecie, 
w jedynym świecie, który znamy. To jest dopiero getto. Natomiast środowisko osób głu-
chych jest takie, że nie ma tam barier komunikacyjnych. Wszyscy znamy język migowy. 
Wszyscy możemy się porozumiewać. I nie ma żadnych przeszkód. Świat stoi otworem. 
Można jeździć na konferencję, jeździć na seminaria, wyjeżdżać za granicę, poznawać 
przyjaciół za granicą (Konferencja „Edukacja Głuchych”, 2014).
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Edukacja inkluzyjna proponuje zgoła inne rozwiązania. Inkluzja opiera się 
na budowaniu intersubiektywnego porozumienia, w którym ludzie uczą się sie-
bie wzajemnie. Nie powinna być ona rozumiana jako integrowanie niesłyszących 
ze słyszącymi, ale jako pełne uczestnictwo osób odmiennych kulturowo w eduka-
cji z poszanowaniem tej odrębności. Musi się ona opierać na postrzeganiu wady 
słuchu jako pewnej kondycji fizycznej człowieka, która stymuluje do  innych za-
chowań komunikacyjnych, w tym do posługiwania się językiem migowym, a co za 
tym idzie – również do tworzenia innej społeczności i kultury. Podejście takie opie-
ra się na całkowitej akceptacji, skutkującej pełnym, a nie jedynie deklaratywnym, 
włączeniem osób niesłyszących do uczestnictwa w życiu społecznym. Włączenie 
to nie powinno również powodować jednostronnego wysiłku osoby niesłyszącej 
do  przystosowywania się do  słyszącej większości, ale tworzyć także powinność 
społeczeństwa do  dokonania stosownych działań, aby przystosować siebie oraz 
tworzone instytucje do potrzeb osób z wadą słuchu. Akceptacja i dostosowanie 
mają również swój wewnętrzny i subiektywny wymiar, który stanowi rzeczywisty 
fundament dla realizacji zewnętrznych działań. Działania te natomiast powinny 
być realizowane wraz z osobami niesłyszącymi, a nie dla osób niesłyszących.

Pełna inkluzja jako utopia? Przykład wyspy Martha’s Vineyard 
Na wyspie tej od XVII do początków XX zamieszkiwał niespotykanie wysoki odsetek 
osób niesłyszących, co spowodowało, że język migowy stał się bardzo popularny rów-
nież wśród osób słyszących. Osoby te wykorzystywały go np. do przekazywania sobie 
wiadomości, stojąc w  dużej odległości od  siebie lub chcąc zachować dyskrecję, koń-
czyły opowiadanie nieprzyzwoitego dowcipu, przedstawiając puentę w  języku migo-
wym. Posługiwanie się językiem migowym zarówno przez głuchych, jak i  słyszących 
i usunięcie w ten sposób barier komunikacyjnych umożliwiło głuchym mieszkańcom 
czynny udział w  życiu publicznym społeczności: pracę, edukację, uczestnictwo w  ży-
ciu religijnym i wydarzeniach politycznych. Znajomość języka migowego przez wszyst-
kich mieszkańców spowodowała również, że nie było potrzeby organizowania żadnych 
wydarzeń dedykowanych osobno osobom głuchym i słyszącym, a co więcej – słyszący 
mieszkańcy pełnili funkcje tłumaczy języka migowego dla słyszących osób przybywa-
jących spoza wyspy. Dzielenie wspólnej przestrzeni powodowało także zacieśnianie re-
lacji rodzinnych, sąsiedzkich i koleżeńskich między obiema grupami do tego stopnia, 
że wytworzyła się na wyspie homogeniczna wspólnota, w której głuchota przestała być 
czynnikiem różnicującym czy stygmatyzującym. Jak stwierdził jeden z mieszkańców: 
Och, oni wszyscy zdecydowanie nie byli niepełnosprawni. Byli tylko głusi (Groce, 1985 za: 
Tomaszewski, Wieczorek, 2016, s. 159).
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Dwa projekty edukacyjne jako przykłady dobrych praktyk 
i projektowania zmiany

Przykład wyspy Martha’s Vineyard obrazuje sytuację, jaka miała miejsce w prze-
szłości, i  która była niejako „wymuszona” przez zlokalizowanie występowania 
głuchoty na stosunkowo niewielkim obszarze. Współczesnymi przykładami dzia-
łań, realizujących założenia wcześniej zdefiniowanej inkluzji oraz projektującymi 
zmianę i tworzącymi okazje do jej wdrażania, były projekty, dotyczące kształcenia 
języka migowego i poprzez język migowy. Pierwszym z nich był ogólnopolski pro-
jekt realizowany przez dr Magdalenę Dunaj, pt. W stronę edukacji dwujęzycznej 
dzieci głuchych43. Drugim natomiast projekt edukacyjny, będący częścią prowa-
dzonych przez mnie badań naukowych w  ramach przygotowywania dysertacji 
doktorskiej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we 
Wrocławiu pt. Wzajemne uczenie się głuchych i  słyszących w projekcie edukacyj-
nym. Z badań w działaniu. 

Inkluzyjny charakter realizacji projektów
Oba projekty miały na celu stworzenie przestrzeni do rozpoczęcia debaty na te-
mat palących problemów, związanych z  edukacją językową osób niesłyszących. 
Pierwszy z  nich dotyczył edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych, która jest już 
z powodzeniem realizowana w kilku krajach europejskich, a której założenia mogą 
i powinny być realizowane jako propozycja edukacji udostępniającej kilka możli-
wości i ścieżek edukacyjnych dzieciom niesłyszącym. W ramach projektu zostały 
przeprowadzone ogólnopolskie spotkania konsultacyjne z osobami bezpośrednio 
zaangażowanymi w  proces edukacji dzieci głuchych w  Polsce, m.in. rodzicami 
dzieci niesłyszących, nauczycielami, logopedami, psychologami, pedagogami oraz 
innymi specjalistami i osobami zainteresowanymi tą tematyką. Efektem jego re-
alizacji było stworzenie polskiego modelu edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych 
oraz przygotowanie rekomendacji jego wdrożenia dla trzech ministerstw (Dunaj, 
2016). Drugi projekt związany był z konstruowaniem wiedzy na temat dydaktycz-
nych podstaw nauczania i uczenia się języka migowego. Zrealizowany jako uczest-
niczące badania w działaniu, złożony był z części eksploracyjnej, związanej z ana-
lizą różnych form kształcenia tego języka, oraz części działaniowej, polegającej 
na organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Nauczanie i uczenie się 
języka migowego jako obcego, pomyślanej jako spotkanie środowiska akademic-
kiego oraz praktyków – nauczycieli polskiego języka migowego i osób uczących 
43 Pełna nazwa projektu to: W stronę edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych. Rekomendacje rozwią-

zań systemowych dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Zdrowia. Projekt objęty był patronatem 
Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania i Łódzkiego Kuratora Oświaty. Projekt został sfi-
nansowany przez Fundację Batorego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, współfi-
nansowanego ze środków funduszy EOG.
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się PJM. Konferencja była przestrzenią spotkania osób dzielących się wiedzą oraz 
własnymi doświadczeniami, związanymi z edukacją języka migowego i uczącymi 
się wzajemnie z nich. Spotkanie to, oparte na rzeczywistym dialogu, umożliwiło 
wypracowywanie intersubiektywnego porozumienia i niewymuszonego konsen-
susu dotyczącego dalszych działań, zmiany praktyk, a także wypracowania nowych 
form nauczania języka migowego jako obcego oraz na rozwiązywaniu istniejących 
w środowisku lokalnym problemów. W dialogu tym możliwa była również krytyka 
i rekonstruowanie niesatysfakcjonujących działań, dające podstawę do reformo-
wania sposobów pracy nauczycieli i uczniów oraz wyłanianiu się nowych metod 
pracy. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na  przedstawienie procesu 
konstruowania wiedzy na temat kształcenia PJM w przeprowadzonym projekcie 
badawczym i zobrazowanie przejścia od wiedzy subiektywnej do wiedzy zobiek-
tywizowanej. Jak pokazały badania, wiedza ta, jest konstruowana w codziennym 
życiu (w  praktyce). Kolejno jest „profesjonalizowana” poprzez pracę zawodową 
i  doświadczenie nauczycieli kształcących w  zakresie tego języka. Następnie po-
przez uczestnictwo w konferencji oraz publikację artykułów naukowych nastąpiło 
dzielenie się nią i jej instytucjonalizacja. Również sam projekt badawczy i napisana 
na jego podstawie rozprawa stanowiły kolejny poziom instytucjonalizacji i włącza-
nia w ten sposób wytworzonej wiedzy do uniwersum symbolicznego.

Z perspektywy omówienia inkluzyjnego charakteru obu projektów ważny jest 
ich wymiar dialogiczny. Jeśli inkluzja oznacza uczenie się Każdego, to również pro-
ces konstruowania wiedzy o niej i  jej modelowania zakładać musi uczestnictwo 
i prawo zabrania głosu przez Każdego. Autentyczny dialog daje szansę na wypra-
cowanie takich rozwiązań, które w  jak największym stopniu będą odpowiadały 
potrzebom każdego. Nie chodzi w nim o konieczność osiągnięcia porozumienia, 
ale o rozpoczęcie dyskusji, pobudzającej namysł nad problemami, jakie napotyka-
ne są w codziennej edukacji niesłyszących i stymulującej do działania.

Angażujący, rzeczywisty i włączający dialog miał możliwość zaistnieć w oma-
wianych projektach (w  szczególności odnoszę się tu  do  własnych doświadczeń) 
dzięki przyjęciu autentycznej dialogicznej postawy podczas realizacji działań. 
Oznacza on wykraczanie poza samego siebie i granice własnego Ja. Oznacza tak-
że spotkanie z drugim człowiekiem, będącym nie osobą niepełnosprawną, ale In-
nym. Jak pisze Dorota Podgórska-Jachnik (2013, s. 18), „granica między niepeł-
nosprawnością a „nie-niepełnosprawnością” jest bowiem częściej granicą tkwiącą 
w samych ludziach i ich świadomości”. To bycie w rzeczywistym dialogu z drugim 
człowiekiem, bycie na pograniczu pomiędzy Ja i Ty daje podstawę do wytwarzania 
nowej jakości i nowych rozwiązań, również edukacyjnych, które już u samego źró-
dła włączają każdego. Dopiero posiadanie takiej postawy wewnętrznej umożliwia 
jej uzewnętrznienie i realizację działań zgodnie z niedyskryminującymi, podmio-
towymi, partnerskimi i wspólnotowymi założeniami inkluzji.

W  zrealizowanych projektach wymienić można szereg „zewnętrznych obja-
wów” wewnętrznej dialogicznej i inkluzyjnej postawy. Były nimi m.in. skierowa-
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nie zaproszenia do  udziału w  projektach do  możliwie jak najszerszego grona 
osób zainteresowanych tematyką kształcenia języka migowego i edukacji dwu-
języcznej. Uczestnikami projektów, zarówno biernymi (adresatami założeń, słu-
chaczami), jak czynnymi (prelegentami, konsultantami) były osoby reprezentujące 
różne profesje i wnoszące różne perspektywy oglądu analizowanej problematyki: 
badacze, teoretycy, organizatorzy kształcenia, nauczający, uczący się, rodzice dzie-
ci niesłyszących. Ale co najważniejsze, ze względu na przedmiot dyskusji, jakim 
był język migowy, w dialogu uczestniczyli g/Głusi i słyszący. Tworzenie wieloper-
spektywicznej przestrzeni spotkania i wymiany myśli pozwoliło na konstruowanie 
założeń, uwzględniających tę mozaikę poglądów i wielogłosowość. Dodatkowym 
atutem projektów było zbudowanie przestrzeni uczestnictwa. Osoby niesłyszące 
i słyszące były rzeczywistymi uczestnikami prac projektowych już od bardzo wcze-
snych ich etapów. Nie było to oddaniem pod konsultacje gotowych rozwiązań, ale 
ich wspólnotowym wytwarzaniem, poprzez zbieranie doświadczeń i  dzielenie 
się wiedzą. W  obu projektach również praca działa się równocześnie w  dwóch 
językach: polskim i migowym. Tam, gdzie było to możliwe, osoby znające oba 
języki komunikowały się ze sobą zależnie od potrzeb i preferencji w wybranym 
z nich. W pozostałych przypadkach obecny był tłumacz lub tłumacze języka mi-
gowego, którzy dokonywali stosownego przekładu. Choć można podnieść argu-
ment, że  do  pełnego porozumienia i  przejrzystości kontaktu może dojść tylko 
bezpośrednio pomiędzy dwiema osobami, a osoby, wypowiadające się na  temat 
języka migowego, powinny go znać, co  więcej – być jego aktywnymi użytkow-
nikami, to jednak trzeba pamiętać, że do dialogu powinny być i były zapraszane 
również osoby, które się go dopiero uczą lub pragną nauczyć. To oni w przyszłości, 
być może, zostaną tłumaczami lub różnego typu specjalistami, wspomagającymi 
proces edukacji osób niesłyszących, a jako osoby nie(do)słyszące do tej pory nie 
mieli możliwości nauczenia się tego języka i komunikowania się w nim, lecz chcą 
się go uczyć i konieczne jest dostosowani do  ich specyficznych potrzeb procesu 
kształcenia. W takich sytuacjach pominięcie głosu tych osób byłby przejawem wy-
kluczenia i marginalizacji. Ostatnim ważnym elementem projektów, związanym 
z inkluzją, była publikacja wyników dyskusji i przeprowadzonych badań (w for-
mie wideokonferencji oraz tekstów naukowych). Samo ich opublikowanie dało 
szansę szerokiemu gronu odbiorców na dotarcie do informacji, jakie były przed-
miotem wymiany i  konstruowania w  trakcie realizacji prac projektowych. Dało 
także możliwość upublicznienia tej wielości głosów, nowych rozwiązań, trendów, 
innych wynikających z nich form pracy edukacyjnej wszystkim zainteresowanym 
osobom, również i  tym, które nie mogły brać udziału bezpośrednio w  pracach 
konsultacyjnych.
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Otwarcie nowych obszarów dla wdrażania idei edukacji inkluzyjnej 
Zmiana relacji społecznych ma swój początek we wnętrzu człowieka. Ale wnętrze 
człowieka jest również odbiciem zewnętrznej społecznej rzeczywistości. Stąd też 
zmiana paradygmatyczna, polegająca na rekonstruowaniu podejścia wobec głu-
choty i edukacji dzieci nią obdarzonych, znajduje swoje odzwierciedlenie w jed-
nostkowych działaniach, wynikających z  wewnętrznych pobudek, a  te  z  kolei 
wpływają na przeobrażanie środowiska społecznego i kulturowego. Mogę zaryzy-
kować stwierdzenie, że istnieje zatem potrzeba dokonywania indywidualnej zmia-
ny wewnętrznej, mentalnej, która napędzać będzie zmianę społeczną. 

Inkluzja na poziomie psychologicznym/osobowościowym
Konstruowanie inkluzyjnego podejścia w świadomości indywidualnej jest możliwe 
tylko poprzez określenie własnego stosunku do innej świadomości (do Ty). Odby-
wa się na pograniczu, w dialogicznym kontakcie z innym człowiekiem. W dialogu 
tym, zgłębia się samego siebie, patrząc w oczy Innemu lub spoglądając na siebie 
oczami Innego (zob. Bachtin, 1986, s. 444). Moje doświadczenia podczas realizacji 
projektu badawczego są tego przykładem. Podczas etapu planowania pracy oraz 
analiz deskresearch, bardzo odczuwałam brak wiedzy naukowej lub akademickiej, 
dotyczącej dydaktycznych podstaw nauczania polskiego języka migowego jako ob-
cego. Konstruowałam plan pracy, tak aby wiedzę o takim charakterze „wytworzyć” 
wraz z zespołem głuchych i słyszących nauczycieli tego języka. Jednak w trakcie 
realizacji etapu eksploracyjnego badań i realizacji wywiadów-rozmów z nauczy-
cielami, zrozumiałam, że wiedza o kształceniu PJM44 istnieje, a co więcej – jest 
bardzo obszerna i bogata, lecz ma nieco innych charakter. Wiedza gromadzona 
przez nauczycieli pochodziła z ich własnych doświadczeń i praktyki kształcenia. 
Spotkania te i przyjęcie innego niż własny punkt widzenia spowodowały, że także 
i  ja zaczęłam na przedmiot badań patrzeć zupełnie inaczej i przeprojektowałam 
procedurę badawczą tak, aby wpisywała się w na nowo zdefiniowaną rzeczywistość 
badaną. 

Dopiero w spotkaniu z drugim człowiekiem możemy prowadzić dialog, od-
krywać, doświadczać siebie i poznawać Innego. Możemy tym samym przekonać 
się, czy nasza akceptacja i zrozumienie dla inności jest prawdziwe czy jedynie de-
klaratywne oraz czy proponowane przez nas rozwiązania istniejących problemów 
rzeczywiście odpowiadają potrzebom osób, których problemy te  bezpośrednio 
dotyczą. Myśląc o inkluzji, nie należy traktować jej jako włączanie Innych do dzie-
jących się procesów, włączanie mniejszości do większości, głuchych do słyszących. 
Należy mieć również na uwadze zmianę, jaka dokonać się musi w nas samych, aby 
społeczne „scalenie” i koegzystencja mogły mieć miejsce.

44 PJM – często stosowany w literaturze skrót od polski język migowy.
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Inkluzja w rzeczywistości zewnętrznej
Przejście w sposobie myślenia od modelu medycznego do społeczno-kulturowe-
go, przejawiające się w rozumnym i akceptującym współbyciu społeczności osób 
Głuchych i  słyszących wymaga także zmiany praktyki. Zmiana ta ma charakter 
radykalnej reformy i związana jest z wypracowaniem praktyk edukacyjnych, które 
przeciwdziałać będą wykluczeniu osób niesłyszących. Podobnie jak niehomoge-
niczna jest grupa osób, posiadających wadę słuchu, tak też różnorodne powinny 
być rozwiązania, dotyczące ich edukacji. Konieczne jest wypracowanie nowych 
rozwiązań prawnych i organizacyjnych, technicznych, materialnych czy komuni-
kacyjnych. Ale również istnieje potrzeba wypracowania nowej wiedzy, która bę-
dzie wskazywać cele tej przemiany oraz dawać podstawy teoretyczne do jej reali-
zacji. W przytoczonym projekcie W stronę edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych 
odnajdziemy nie tylko ramy prawne i organizacyjne, ale również obszerne opra-
cowanie teoretyczne, którego inkluzyjny charakter przejawia się już w bazowych 
założeniach modelu.

Wybrane założenia modelu edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych i  słabo- 
słyszących

1.  Uszkodzenie słuchu może powodować trudności w nabywaniu i posługi-
waniu się językiem fonicznym. […]

2.  Założenie o językowym charakterze konsekwencji uszkodzenia słuchu nie 
wyklucza ani nie ogranicza działań o charakterze leczniczym podejmowa-
nych przez specjalistów w zakresie medycyny (rozmaite formy protezowa-
nia słuchu i  rehabilitacji słuchu i  mowy). Przyjmuje się, że  uszkodzenie 
słuchu jest zagadnieniem w równym stopniu medycznym, co społecznym. 
Społeczny charakter uszkodzenia słuchu wiąże się ze specyfiką językowe-
go, a więc także socjolingwistycznego, sposobu funkcjonowania osób głu-
chych. […]

4.  Język migowy z uwagi na swoją wizualno-przestrzenną modalność i cha-
rakterystyczny sposób artykulacji […] może zostać przez osoby z uszko-
dzeniem słuchu przyswojony bez przeszkód […].

5.  Znajomość języka migowego jest niezbędna dla rozwoju intelektualnego, 
społecznego i emocjonalnego dzieci głuchych. […]

7.  Znajomość języka polskiego (przynajmniej w  jego formie wizualnej tzn. 
w piśmie) jest niezbędna do funkcjonowania w społeczeństwie, w którym 
znaczącą większość stanowią ludzie słyszący. […]

11.  Celem edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych jest osiągnięcie porówny-
walnych kompetencji w  dwóch językach: polskim i  migowym (Dunaj, 
2015, s. 2–3).
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Prowadzony przeze mnie projekt badawczy zapoczątkował natomiast two-
rzenie powiązań pomiędzy wiedzą akademicką a zagadnieniami, pochodzącymi 
z  praktyki edukacyjnej oraz rozwijaniem się form teorii, będącej obok praktyki 
i blisko niej. Rozwijanie wiedzy na temat dydaktyki języka migowego umożliwia 
wdrożenie różnorodnych ścieżek edukacyjnych z  wykorzystaniem języka migo-
wego jako języka komunikacji uczniów z wadą słuchu, np. poprzez opracowywa-
nie programów kształcenia PJM dla różnorodnych grup odbiorców w  edukacji 
włączającej.

Inne rozumienie inkluzji osób z wadą słuchu – podsumowanie

Zadając pytanie: jak edukacja inkluzyjna osób z wadą słuchu powinna wyglądać?, 
mogę odpowiedzieć, że  powinna to  być edukacja poprzez polski język migowy. 
Posługiwanie się językiem migowym nie oznacza chęci separowania się tej spo-
łeczności, ale uznanie jej prawa do odmienności. Edukacja inkluzyjna niesłyszą-
cych to włączanie poprzez oferowanie różnorodnych rozwiązań wypracowanych 
w kontakcie z wieloma zaangażowanymi osobami (środowiskami). To pedagogika 
konkretnego czasu i miejsca: dostosowana, płynna, zmienna, elastyczna, podle-
gająca przeobrażeniom. Edukacja oparta na wzajemnym szacunku, partnerstwie, 
równych relacjach i zrozumieniu dla odmiennego sposobu bycia i wyrażania wła-
snej tożsamości. To edukacja transkulturowa, w której możliwej jest przekraczanie 
granic i tworzenia nowej „trzeciej” przestrzeni porozumienia między słyszącymi 
i niesłyszącymi. Koncentrowanie się na podobieństwach i możliwości tworzenia 
powiązań, zamiast na różnicach i barierach komunikacyjnych. 

Edukacja taka wymaga redefiniowania założeń teoretycznych i prawnych leżą-
cych u jej podstaw a także rekonstruowania jej systemu. Żywię nadzieję, że takie 
działania, jak przyjęcie ustawy o  języku migowym i  innych sposobach komuniko-
wania się, ratyfikacja konwencji ONZ o  prawach osób niepełnosprawnych oraz 
realizacja wielu już projektów związanych z wdrożeniem podejścia społeczno-kul-
turowego w edukacji osób niesłyszących stanowi przyczynek do tworzenia kom-
pleksowych i pluralistycznych rozwiązań edukacji inkluzyjnej (Konwencja, 2012, 
Ustawa, 2011).
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Rysunek 2. Edukacja zwykła, specjalna, integracyjna, inkluzyjna.
Źródło: Zacharuk, 2011, s. 3.
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ROZDZIAŁ XIII

Sławomir Krzychała

Edukacja ucznia uzdolnionego – pomiędzy wyzwaniem 
specjalizacji i inkluzji

Wprowadzenie

Rozdział prezentuje model pracy edukacyjnej z uczniami uzdolnionymi, w któ-
rym specjalizacja kształcenia jest równie ważna, jak i inkluzja uczniów uzdolnio-
nych. Inkluzja oznacza wspieranie uczniów w ich środowisku, a również integro-
wanie działań typowych dla edukacji ucznia zdolnego z edukacją ogólną, wspiera-
jącą rozwój osobowości, kompetencji społecznych i samodzielności. W pierwszej 
części omówię wyzwania, które stoją przed edukacją uczniów uzdolnionych. Na-
stępnie zaprezentuję model zintegrowanej pracy z uczniem uzdolnionym, wypra-
cowany we wrocławskim projekcie Szlifowanie diamentów. Model ten opiera się 
na doświadczeniach Centrum Intelekt z Sankt Petersburga. Omówię możliwości 
organizacji współpracy podmiotów z różnych obszarów – środowiska rodzinnego, 
szkoły, stowarzyszeń, uczelni i administracji. Szczególną uwagę zwrócę też na pro-
blem pułapek wykluczania, które mogą zostać w pracy z uczennicami i uczniami 
uzdolnionymi przeoczone (jak np. pułapka „pilnej uczennicy”).

Wyzwania dla edukacji ucznia uzdolnionego

Praca z uczniami uzdolnionymi nie jest nowym wyzwaniem dla edukacji. Problem 
jednak leży w tym, że nie ma jednomyślności, czym są „zdolności”. Pozostaje więc 
opowiedzenie się za którąś z definicji psychologiczno-pedagogicznych, albo intu-
icyjne zaledwie wyczucie, kto jest, a kto nie jest uzdolniony. Opowiedzenie się za 
którąś z perspektyw ma praktyczne konsekwencje, podpowiadają one bowiem, jak 
wspierać uzdolnienia. Wiesława Limont w monografii Uczeń zdolny. Jak go rozpo-
znać i jak z nim pracować prezentuje różne ujęcia uzdolnień i powiązane z nimi 
koncepcje pracy z  uczniem uzdolnionym (2010, s. 39–77). Odnajdziemy tam 
całe spektrum koncepcji uzdolnień: od  modeli zdolności ogólnych, zdolności 
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specyficznych (jak koncepcja zdolności wielorakich Howarda Gardnera), do mo-
deli systemowych (np. koncepcja Josepha S. Renzulliego, Roberta J. Sternberga) 
i  rozwojowych (np. piramida rozwoju talentu Jane Piirto, zróżnicowany model 
zdolności i  talentu Francoisa Gagnégo). To, co w kluczowym zakresie różnicuje 
te koncepcje, to rozbieżne ujęcie stopnia złożoności uzdolnień oraz rozbieżne uję-
cie wpływu czynników genetycznych i  środowiskowych, w  tym i edukacyjnych, 
na rozwój uzdolnień. W konsekwencji, znajdziemy projekty edukacyjne zognisko-
wane na wybranych uzdolnieniach oraz takie, które biorą pod uwagę różnorodne 
wymiary uzdolnień: zainteresowania, motywację, zaangażowanie, umiejętności, 
inteligencję, mądrość, twórczość. Przekonanie, że uzdolnienia są wrodzonym po-
tencjałem, redukuje oddziaływanie do zapobiegania warunkom negatywnym, blo-
kującym wzrost. Przekonanie o społecznym podłożu przynajmniej części uzdol-
nień uzasadnia wysiłki w  organizacji optymalnych warunków wspomagających 
wzrost uzdolnień. 

Model autonomicznego ucznia 

Inspirującą propozycję edukacyjną pracy z uczniem uzdolnionym, integrującą róż-
ne teoretyczne podejścia, przedstawili George T. Betts i Jolene Kercher jako Model 
autonomicznego ucznia (The Autonomous Learner Model; Betts, 1992; Betts, Ker-
cher, 2004; Limont, 2010, s. 157–161). Model opiera się na pięciu interaktywnych 
obszarach pracy z uczniem: Ukierunkowaniu, Rozwoju indywidualnym, Wzboga-
conej aktywności, Seminariach i Dogłębnym uczeniu się:
(1)  Pracę zaczyna się z programami Ukierunkowanie, które pozwalają nauczycie-

lom, rodzicom i uczniom zapoznać się z różnymi możliwościami wspierania 
uzdolnień. Uczestnicy dyskutują różne warianty pracy z uczniem. Równolegle 
organizowane są warsztaty umiejętności współpracy i komunikacji w grupie. 

(2) W  drugim wymiarze – Rozwoju indywidualnym – autorzy rekomendują 
kształcenie zdolności poznawczych, emocjonalnych i  społecznych. Ten etap 
obejmuje ogólne kształtowanie postaw, które pozwalają autonomicznie działać 
(prowadzić poszukiwania i badania) oraz samodzielnie uczyć się. Rozwój indy-
widualny obejmuje cztery obszary aktywności:
a. umiejętności uczenia się: rozwiązywanie problemów, pisanie tekstów, 

przygotowywanie badań, przyjmowanie celów i strategii uczenia się;
b. zaangażowanie w  aktywność zawodową: poznawanie i  uczestniczenie 

w różnych formach zawodowych;
c. umiejętności interpersonalne: porozumiewanie się, prowadzenie prezen-

tacji, udział w dyskusjach, praca w zespołach, radzenie sobie w sytuacjach 
trudnych;

d. poznanie siebie: rozpoznawanie swoich odczuć, umiejętności myślenia, 
samoakceptacja, przyjęcie odpowiedzialności, twórczy i zdrowy styl życia.
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(3) Wzbogacona aktywność przewiduje zajęcia w zróżnicowanych formach poza-
lekcyjnych: badaniach terenowych, wycieczkach, wydarzeniach kulturalnych. 
Aktywności podejmowane są już coraz bardziej zgodnie z zainteresowaniami 
i umiejętnościami ucznia. Nie mają jednak go ograniczyć do jednego obszaru/
dyscypliny. Liczy się wszechstronny rozwój, rozpoznawanie różnych zdolności 
i samodzielne organizowanie swojej aktywności/uczenia się. 

(4) Uczniowie wybierają potem coraz bardziej specjalistyczne Seminaria, podczas 
których w małych grupach poruszają problemy zarówno specjalistyczne/na-
ukowe, jak i społeczne. Stosują przy tym różne formy poszukiwania wiedzy, 
prezentowania swoich stanowisk i dyskusji.

(5) Dogłębne uczenie się dotyczy już wybranego obszaru, w którym uczniowi in-
dywidualnie lub grupowo prowadzą zawansowane projekty. Na tym poziomie 
wymagana jest już samodzielność i aktywne podejmowanie inicjatywy. 

Model Autonomicznego Ucznia (opr. na podstawie: Limont, 2010, s. 159).

Wszechstronną strategię pracy z uczniem uzdolnionym znacznie łatwiej roz-
wijać w wyspecjalizowanych ośrodkach lub szkołach, często z internatem. Koszty 
społeczne i psychologiczne ponoszone wówczas przez ucznia, który musi opuścić 
swoje środowisko, są wysokie. Pozostanie w lokalnej szkole, szczególnie oddalonej 
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od wielkomiejskiego centrum, również łączy się z kompromisami i trudnościami. 
W. Limont (2010, s. 128–138) wskazuje na problemy, na które napotykają nauczy-
ciele w szkołach, podejmując pracę z uczniem uzdolnionym. W praktyce pozo-
stają im nieliczne strategie, takie jak przyspieszanie promocji do  wyższej klasy, 
tworzenie grup dla uczniów uzdolnionych, korzystanie z oferty zajęć poza szkołą, 
w tym z konkursów i olimpiad. Zauważmy, część tych strategii wprowadza nie tak 
radykalną, ale jednak izolację uczniów i zaburzanie relacji rówieśniczych. Dzia-
łania dla uczniów uzdolnionych odciągają uwagę od pracy w klasie i wymagają 
dodatkowego wysiłku, jak chociażby wyjazdu na zewnętrzne zajęcia. W praktyce, 
działania te są minimalizowane, a uczniowie uzdolnieni pozostawieni sami sobie, 
również przygotowaniach do konkursów i olimpiad. 

W dalszej części przedstawię model pracy z uczniem uzdolnionym, w którym 
próbowano połączyć obie strategie pracy z uczniem uzdolnionym: nie wyrywać 
go ze środowiska szkolnego i rodzinnego, a jednocześnie nie pozbawiać specjali-
stycznego i wszechstronnego wsparcia. Model łączący perspektywy specjalizacji 
i inkluzji. Wypracowany został w projekcie Szlifowanie diamentów – innowacyjne 
programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przy-
rodniczych. Projekt przygotowała i  poprowadziła w  latach 2011–2013 Fundacja 
Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu. Projekt oparto na  praktycznych wie-
loletnich doświadczeniach pracy z  uczniami uzdolnionymi w  Centrum Intelekt 
w Sankt Petersburgu. Te doświadczenia zaprezentuję w kolejnym rozdziale. 

Centrum Intelekt w Sankt Petersburgu 

Leningradzkie Regionalne Centrum Uzdolnionych Uczniów „Intelekt” (Cen-
trum Intelekt) jest ośrodkiem prowadzącym i koordynującym pracę z młodzieżą 
uzdolnioną z całego Obwodu Leningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Rozwiązania 
wypracowane w Centrum Intelekt przyjęte zastały przez Fundację Edukacji Mię-
dzynarodowej we Wrocławiu jako inspiracje dla projektu Szlifowanie diamentów. 
Ośrodek ulokowany jest miejscowości Lisi Nos, 10 km od Sankt Petersburga, nad 
Zalewem Fińskim. 

Model pracy w  ośrodku przedstawię na  podstawie informacji, zebranych 
w czasie wizyty studyjnej, która przeprowadzona została w dniach 11–15 kwietnia 
2011 roku przez zespół w kładzie: Dorota Bogusława Gołębniak, Piotr Mikiewicz, 
Sławomir Krzychała. W trakcie wizyty przeprowadziliśmy wywiady z dyrektorem 
Centrum Intelekt, Rostislavem Viktorowiczem Samsonowem, pracownikami dy-
daktycznymi, technikami e-learningu, zaproszonymi do Centrum wykładowcami 
oraz z młodzieżą – uczestnikami programu adresowanego do uczniów uzdolnio-
nych (Krzychała, Mikiewicz, 2013, s. 128–134). 

Model Centrum Intelekt obejmuje dwa poziomy pracy z uczniami: (1) eduka-
cję wspierającą zainteresowania oraz (2) edukację wspierającą uzdolnienia.
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Edukacja wspierająca zainteresowania

Centrum Intelekt jest elementem państwowego systemu Kształcenia Uzupełnia-
jącego. Jest to  system dodatkowych zajęć poza kształceniem szkolnym. Zajęcia 
w ramach edukacji wspierającej zainteresowania prowadzone są na terenie szkół 
współpracujących z  Centrum Intelekt. Znakomita większość młodzieży szkolnej 
(około 90%) uczestniczy w tego typu zajęciach, nie tylko związanych z pogłębia-
niem wiedzy szkolnej, ale też artystycznych, sportowych. Kluczowym celem kształ-
cenia uzupełniającego jest wspieranie i  rozbudzanie zainteresowań uczniów: 
w zakresie różnych kierunków aktywności intelektualnej, technicznej i artystycz-
nej; na  różnych poziomach zaawansowania: od  wspomagania uczniów w  nauce 
szkolnej do realizacji innowacyjnych i niemal akademickich aspiracji. 

W szkołach powołano niezależne lokalne ośrodki kształcenia uzupełniające-
go, dysponujące pracowniami klasowymi, infrastrukturą teleinformatyczną oraz 
pracowniami zajęć praktycznych. Ośrodki te są niezależne od szkół, zatrudniają 
własną kadrę dydaktyczno-instruktorską. Najczęściej znajdują się w wydzielonej 
części budynku szkolnego. Realizują własny program, z założenia różny od pro-
gramu szkolnego (podstawy programowej). Ośrodki współpracują z nauczyciela-
mi w realizacji zadań, przekraczających szkolne wymagania. 

Ośrodki kształcenia uzupełniającego wyposażone są w infrastrukturę infor-
matyczną (laptopy z oprogramowaniem edukacyjnym), są połączone siecią kor-
poracyjną (LOKOS, www.webCT.lokos.net), administrowaną przez obwodowe 
Centra Technologii Informacyjnych. Kształcenie na odległość jest ważnym elemen-
tem wspierania zainteresowań uczniów. W Okręgu Leningradzkim działają dwa-
dzieścia dwa obwodowe Centra Technologii Informacyjnych, które przygotowują 
projekty edukacji na  odległość (e-learningu) oraz koordynują pracę lokalnych 
ośrodków. Równocześnie, uczestniczą w przygotowaniu i realizacji zadań adreso-
wanych do wybranych uczniów uzdolnionych w Centrum Intelekt.

Dodatkowe zajęcia z robotyki oraz z matematyki w ośrodku kształcenia uzupełniającego 
w Sosnowym Borze (zdj. S. Krzychała). Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem sieci 
internetu. Koordynują je nauczyciele/inżynierowie z innych miast.

www.webCT.lokos.net


232 KU INKLUZJI SPOŁECZNO-KULTUROWEJ W SZKOLE

Edukacja wspierająca uzdolnienia

Do drugiego etapu edukacji wspierającej uzdolnienia rekrutowani są uczniowie 
na podstawie wyników olimpiad przedmiotowych. W szczególnych przypadkach 
na podstawie podań indywidualnych nauczycieli. Laureaci olimpiad są zapraszani 
do udziału w programie, co jest swego rodzaju dodatkową nagrodą. 

W  Rosji funkcjonuje rozbudowany system olimpiad przedmiotowych. Cen-
trum Intelekt koordynuje organizację 27 olimpiad przedmiotowych (21 ogólnoro-
syjskich na etapie regionalnym i 6 autorskich). Uczniowie mogą przy tym, odmien-
nie niż w Polsce, zgłosić się samodzielnie do udziału w olimpiadzie przedmiotowej, 
bez pośrednictwa szkoły. W  przygotowaniu uczniów do  olimpiad współpracują 
lokalne ośrodki kształcenia uzupełniającego. Po spełnieniu warunków rekrutacji 
do olimpiady, uczniowie otrzymują wsparcie w czasie przygotowania do olimpia-
dy ze strony tutora, z którym kontaktują się przez internet. Tutorzy pomagają w re-
alizacji indywidualnego planu nauki. 

Zajęcia oferowane w Centrum Intelekt
Zajęcia klasowo-lekcyjne
Wizyty na uniwersytetach

Wizyty w firmach (orientacja zawodowa)
Praca projektowa: laboratoryjna i terenowa

Wirtualna uczniowska firma
Wideokonferencje z zaproszonymi gośćmi

Młodzieżowe wideokonferencje
Debaty problemowe

Gry miejskie i strategiczne
Przygotowywanie z nauczycielami podręczników i zadań

Rozwój kulturalny: zajęcia artystyczne i poznawanie sztuki
Zajęcia integracyjne i sportowe w czasie wolnym

Opracowanie własne.

Wytypowani uczniowie są  zapraszani do  Lisiego Nosa do  Centrum Intelekt 
na zajęcia w postaci tygodniowych sesji tematycznych. Program pracy z uczniem 
zdolnym rozpisany jest na 6 sesji w ciągu 2 lat. Realizowanych jest 9 programów 
(sesje: chemii, matematyki, fizyki, informatyki, biologii, sztuki, ekologii, histo-
rii, filologii). Sesje rozpoczynają z reguły uczniowie w wieku 15–16 lat. Nieliczni 
uczniowie uczestniczą w dwóch odmiennych programach, których zjazdy odby-
wają się w różnych terminach. 

W czasie sesji uczniowie mieszkają razem w Centrum Intelekt, które posiada 
bazę noclegową (internat), zapewnia wyżywienie. Zatem uczniowie w czasie sesji 
przez tydzień mieszkają i  uczą się razem. Zajęcia ułożone są  tak, że  przez pięć 
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dni odbywają się na  terenie ośrodka, a  jeden wyjazdowy dzień przeprowadzany 
jest na różnych uczelniach Sankt Petersburga. Za przygotowanie programu sesji 
odpowiada kurator przedmiotu, który dobiera sobie współpracowników (6–12 
osób), którzy przygotowują program zajęć na  poszczególne sesje oraz materiał 
do pracy on-line w czasie pomiędzy sesjami. Kuratorzy przedmiotowi w trakcie 
przygotowywania programu sesji uwzględniają nie tylko efekt pozyskania wiedzy, 
ale również wzbudzenie zainteresowań, samodzielność w  rozwoju własnych za-
interesowań, a  także wzmocnienie odporności psychicznej, dążenie do  zdrowej 
rywalizacji.

W ramach każdej sesji organizowana jest telekonferencja z uczniami z innych 
ośrodków, którzy mogą interaktywnie brać udział w  wykładach, prowadzonych 
w Centrum Intelekt. W telekonferencjach uczestniczyli też uczniowie z wrocław-
skich szkół. 

W ramach każdej sesji planowane są zajęcia „z wykorzystaniem kultury”, pro-
wadzone we współpracy z Muzeum Rosyjskim w Sankt Petersburgu. Wykorzystuje 
się na nich internetowy portal wirtualnego muzeum. Zajęcia mają na celu, z jednej 
strony, zapoznać uczniów z tradycją kulturową (program „Wirtualne muzeum”). 
Z drugiej strony, pokazują, w jaki sposób można połączyć wiedzę przedmiotową 
(np. z fizyki) z kulturą. Na przykład: jaki jest skład chemiczny malowidła, jakie 
warunki fizyczne są  konieczne do  zabezpieczenia obrazów przed zniszczeniem, 
jak mierzyć i opisywać światło w muzeum. 

Ważnym elementem pracy z  uczniami zdolnymi jest zatrudnianie wysoko 
wykwalifikowanej kadry naukowej i  budowanie autorytetu nauczycieli wśród 
uczniów. Na jednej ze ścian na korytarzu Centrum przedstawieni są wszyscy pro-
wadzący zajęcia – zdjęcia oraz opis ich dorobku, zainteresowań, osiągnięć. Ucznio-
wie widzą, że mają do czynienia ze „znaczącymi” ludźmi. 

W  Centrum Intelekt niezwykłą wagę przywiązuje się do  zrównoważonego 
wspierania uczniów, nie tylko w zakresie nauki. W każdą sesję włącza się zajęcia 
o charakterze społeczno-integracyjnym. W piątki, w przedostatni dzień pobytu 
w Centrum, podczas sesji uczniowie występują przed kolegami w sali konferencyj-
nej: grają, śpiewają, odgrywają skecze. Przez cały tydzień przygotowują się do tego 
występu w  grupach. W  czasie każdej sesji wybierani są  członkowie samorządu 
uczniowskiego, którzy koordynują samodzielne działania młodzieży oraz z kadrą 
ustalają szczegóły programu.

Czas uczniów podczas sesji jest zorganizowany od rana do wieczora, można 
to porównać do porządku kolonijnego. Czas na śniadanie, gimnastykę poranną, 
zajęcia, obiad, zajęcia, czas wolny, sen. W nocy uczniowie znajdują się pod opieką 
wychowawców nocnych. 

W trakcie sesji pomiędzy podopiecznymi wytwarza się bardzo dobra, przyja-
zna atmosfera. Znajomości, a może i przyjaźnie, utrzymują się jeszcze długo po za-
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kończeniu sesji. Wielu z nich również po ukończeniu szkoły utrzymuje ze sobą 
kontakty w czasie studiów, a czasem tworzą studenckie wspólnoty mieszkaniowe.

Pomiędzy sesjami uczniowie pozostają w kontakcie z nauczycielami poprzez 
system kształcenia na odległość. Oprócz kontaktu z tutorami, uczniowie w sieci 
mogą korzystać z rozbudowanych zasobów internetowych – podręczników, zadań 
i testów. Centrum posiada własną bibliotekę nie tylko naukową, również z beletry-
styką. Udostępniona jest tez niewielka siłownia. Na parterze w korytarzu stoi stół 
do ping-ponga, a na zewnątrz znajduje się boisko sportowe.

Wrocławski projekt Szlifowanie diamentów

Projekt Szlifowanie diamentów – innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdol-
nionych w  zakresie nauk matematycznych i  przyrodniczych zrealizowany został 
w  latach 2011–2013 przez Fundację Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu. 
Projekt oparto na doświadczeniach Centrum Intelekt, dostosowano go do naszych 
uwarunkowań i  poszerzono o  moduł współpracy z  rodzicami i  nauczycielami 
ze środowiska uczniów uzdolnionych. W projekcie przygotowano sesje naukowe 
dla 280 uczniów z Dolnego Śląska. Była to młodzież w wieku 12–19 lat (od klasy 
V szkoły podstawowej; 55% uczniowie gimnazjów, 42% uczniowie liceów). Zor-
ganizowano sesje zjazdowe w obrębie siedmiu grup dyscyplinarnych: astronomii, 
biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki i matematyki.

Informacje o projekcie zebrałem w  trakcie prowadzenia badań diagnostycz-
nych w marcu i kwietniu 2011 roku i badań ewaluacyjnych (Krzychała, Mikiewicz, 
2013). W marcu i kwietniu 2011 roku zarejestrowałem 8 wywiadów grupowych 
z uczniami, biorącymi udział w sesjach chemicznej i fizycznej, oraz ze studentami 
czterech wrocławskich uczelni na temat ich losów edukacyjnych. Ich analizę prze-
prowadziłem zgodnie z zasadami interpretacji dokumentarnej (Bohnsack, 2013, 
2014; Krzychała, 2010; Krzychała, Zamorska, 2008). W kwietniu i maju 2013 roku 
koordynowałem badania CAWI z 204 uczniami uczestniczącymi w projekcie (119 
chłopcami i 85 dziewczętami), 52 nauczycielami i 82 rodzicami.

Mozaikowa organizacja aktywności uczniów 
W projekcie przyjęto regułę, że uczniem uzdolnionym jest uczeń, który spełnia 
jedno z  trzech kryteriów: (1) ma bardzo dobre wyniki z  co  najmniej jednego 
przedmiotu matematyczno-przyrodniczego, (2) rekomenduje go nauczyciel lub 
placówka, która przygotowuje ucznia do  udziału w  olimpiadzie lub konkursie, 
(3) jest laureatem lub finalistą olimpiady lub konkursu przedmiotowego. W pro-
jekcie założono wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów o utrud-
nionym dostępie do edukacji pozaszkolnej. Zarezerwowano więc 70% miejsc dla 
młodzieży zamieszkałej w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców. 
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WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW

Co cię szczególnie zaciekawiło i zaangażowało w projekcie Szlifowanie diamentów?
• Ciekawe były dla mnie warsztaty rozwojowe, ponieważ jestem nieśmiała, a one po-

zwoliły mi się otworzyć, ale najciekawsze były zajęcia w zoo, ogrodzie botanicznym 
i  muzeum, ponieważ najbardziej fascynuję się zoologią, botaniką i  antropologią 
(uczennica gimnazjum).

• Dla mnie ciekawe były głównie działania, mające na  celu zżyć nas (uczestników) 
ze sobą. Dzięki temu zawarłam wiele nowych znajomości. Ważne były też dla mnie 
warsztaty z psychologiem. Poczułam się wyjątkowa wśród rówieśników w szkole, a nie 
jak odtrącony kujon (uczennica gimnazjum).

• Jak dla mnie to tworzenie gry i zabawa w Matlabie. Myślę, że nie tylko dla mnie były 
one ciekawe. Na co dzień staram się tworzyć własne gry i te zajęcia rozwijały moje 
zainteresowania (uczennica gimnazjum).

• Zdecydowanie wyjścia kulturowe, czyli opera, filharmonia i teatr. Ze względu na to, 
że mieszkam w małym miasteczku, i to jeszcze przy samej granicy, nie mam możli-
wości uczęszczania w takich występach. Były one naprawdę interesujące, szczególnie 
teatr i balet (uczennica gimnazjum).

• Najciekawszymi warsztatami były dla mnie zajęcia z zadań doświadczalnych. Chęt-
nie się w  nie zaangażowałam i  bardzo podobało mi się odkrywanie fizyki właśnie 
przez sprawdzanie, mierzenie, liczenie i odkrywanie danych zagadnień (uczennica 
gimnazjum).

• Zobaczenie, jak faktycznie wygląda praca różnego rodzaju biologów, doprowadziła 
do zmiany decyzji co do wyboru dalszej nauki. Niektóre aspekty pracy biologa okazały 
się być inne niż sobie wyobrażałam (uczennica liceum).

• W trakcie projektu ważne były dla mnie spotkania z naukowcami, ludźmi nauki, któ-
rzy pokazali nam prawdziwy świat nauki, taki, jaki on jest, nie tylko ten z podręczni-
ka. Sesje były dla mnie ważnym doświadczeniem, uświadomiły, że świat nauki nie jest 
zamknięty, można go doświadczyć i nie jest to takie trudne, jakby się mogło zdawać 
(uczennica liceum).

• Interesowały mnie rzeczy poruszane na seminarium problemowym, na którym każ-
dy opracowywał własny temat i potem prezentował go grupie. Dzięki tym zajęciom 
dowiedziałam się naprawdę wiele o historii i problemach fizyki, a to, że sama także 
miałam przygotowywać takie prezentacje, sprawiło, że  zebrałam wiele materiałów 
i dowiedziałam się nowych rzeczy, których w innym przypadku nie miałabym moty-
wacji szukać (uczennica liceum).

W projekcie Szlifowanie diamentów zaproszono uczniów na 6 tygodniowych 
sesji przedmiotowych, zwykle od soboty do czwartku, o  łącznym wymiarze 240 
godzin. Zajęcia odbywały się w laboratoriach i salach wykładowych wrocławskich 
uczelni oraz w  siedzibie FEM. Młodzież otrzymywała też materiały dydaktycz-
ne. Uzupełnieniem zajęć zjazdowych była oferta zadań w  systemie e-learningu. 
Przynajmniej raz w miesiącu uczniowie podejmowali za pośrednictwem portali 
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społecznościowych/komunikatorów kontakt z  tutorami, którymi byli specjaliści 
przedmiotowi, pedagodzy lub psychologowie. Uczniowie zostali zakwaterowani 
w hostelu z opieką nauczyciela-wychowawcy. Uczestniczyli w wydarzeniach, orga-
nizowanych przez wrocławskie instytucje kultury. W tym zakresie projekt był dość 
zbieżny z pierwowzorem z Centrum Intelekt.

Różnica dotyczyła realizacji kluczowego założenia: oprócz wsparcia specjali-
stycznego (naukowego i  psychologiczno-pedagogicznego), uczniowie uzdolnie-
ni powinni rozwijać uzdolnienia i  umiejętności również w  swoim środowisku. 
W tym celu zorganizowano dla rodziców i dla nauczycieli 6 jednodniowych sobot-
nich sesji o łącznym czasie 48 godzin. Sesje te odbywały się równolegle z sesjami 
dla uczniów. Tematyka związana była z  identyfikowaniem uzdolnień, rozwojem 
poznawczym i emocjonalno-społecznym młodzieży oraz wspólnym budowaniem 
„środowiska uczącego się”. Rodzice i nauczyciele mogli korzystać też z interneto-
wego punktu konsultacyjnego.

Uczestnicy projektu – model pracy węzłowej 
Do projektu zaproszono, oczywiście, uczniów uzdolnionych z Dolnego Śląska. Jako 
cel postawiono sobie podniesienie motywacji uczniów do rozwijania uzdolnień, 
wzmocnienie ich kompetencji psychospołecznych i przedmiotowych oraz kompe-
tencji zarządzania własnym potencjałem edukacyjnym. Szczególną uwagę zwróco-
no na niwelowanie barier motywacyjnych i kompetencyjnych dziewcząt z małych 
miejscowości do wyboru studiów na kierunkach matematyczno-przyrodniczych. 

W projekcie zaangażowano, oprócz uczniów, osoby, których udział jest nie-
zbędny do  pracy z  uczniami uzdolnionymi. Są  to  najpierw rodzice. Potem na-
uczyciele w  szkołach. To  był ważny element projektu, którego nie wykorzystuje 
się w Centrum Intelekt. Nie jest możliwe wspieranie ucznia i dziecka w środowisku 
zamieszkania bez wsparcia nauczycieli i rodziców, bez umożliwienia im podnie-
sienia kompetencji pedagogicznych i uwrażliwienia na wyzwania w pracy z mło-
dzieżą uzdolnioną. 

Zadanie to  przyjął zespół pedagogów i  psychologów. Następnie, w  projek-
cie aktywnie uczestniczyli, oprócz koordynatorów z FEM, zaproszeni specjaliści 
i nauczyciele akademiccy, którzy przygotowywali i przeprowadzali w czasie sesji 
zjazdowych dla młodzieży zajęcia teoretyczne i laboratoryjne w wybranych dyscy-
plinach naukowych. Z grupy nauczycieli ze szkół i z uczelni powołano grono tuto-
rów, którzy współpracowali indywidualnie z uczniami pomiędzy sesjami. Łącznie, 
przy realizacji wszystkich sesji, zatrudnionych było ok. 150 osób personelu ad-
ministracyjnego i dydaktycznego, w tym pedagogów i psychologów. W projekcie 
uczestniczyli też badacze edukacyjni, którzy analizowali równe rozwiązania w za-
kresie pracy z uczniami uzdolnionymi oraz przeprowadzili badanie ewaluacyjne 
projektu. Zaangażowana była też administracja oświatowa, która zleciła i finan-
sowała projekt. Z perspektywy zleceniodawcy ważne było, by przetestować nowe 
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rozwiązania edukacyjne i sprawdzić ich potencjał rozpowszechnienia w systemie 
oświatowym.

Uczestnicy Projekt Szlifowanie diamentów (opr. własne).

Przyjęty model sieciowej pracy w projekcie możemy określić jako pracę wę-
złową (knotwork). Kategorię pracy węzłowej wprowadził fiński pedagog, Yrjö 
Engeström (1987/2015, 2007, 2013). Ideą pracy węzłowej jest elastyczne dziele-
nie zadań i celów działania pomiędzy zróżnicowane zespoły i uczestników. Od-
różnia się ona od pracy zespołowej (teamwork), w której pracownicy przyjmują 
wspólny cel i działa pomiędzy sobą obowiązki. Struktura zespołu jest wyznaczona 
przez dość sztywne role i hierarchię odpowiedzialności. W pracy węzłowej klu-
czowe jest podjęcie niestandardowych zadań i wypracowywanie innowacyjnych 
rozwiązań. W centrum stoi zadanie. W naszym przypadku to jest wypracowanie 
rozwiązań dla pracy z  uczniami uzdolnionymi. Żadna ze  stron nie ma gotowe-
go pomysłu. Szkolne metody pracy nie wystarczą. Powielenie zajęć akademickich 
dla młodzieży się nie sprawdza. Nawet badacze i koordynatorzy z FEM nie mogli 
bezproblemowo przekopiować rozwiązań, wypracowanych w  Centrum Intelekt. 
To, co  sprawdza się w  Sankt Petersburgu, niekoniecznie zda egzamin w  innych 
uwarunkowaniach kulturowych i organizacyjnych. W pracy z rodzicami uczniów 
uzdolnionych, w zasadzie, nie ma w ogóle sprawdzonych rozwiązań. Rodzice, na-
uczyciel i pedagodzy/psychologowie musieli niemal od zera opracować koncepcję 
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wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Wszyscy uczestnicy projektu, łącznie 
z młodzieżą, stanęli wobec zadania wypracowania nowego modelu. 

Równocześnie, co też jest charakterystyczne dla pracy węzłowej, każda z par-
tycypujących grup postrzegała zadanie wspierania uczniów uzdolnionych z innej 
perspektywy. Pojawiały się rozporoszone cele. Inne dla przygotowujących se-
sje: przygotowanie ciekawych zajęć. Inne dla nauczycieli w szkołach: wspieranie 
uzdolnień w szkole, wsparcie integracji uczniów uzdolnionych. Inne dla rodziców: 
rozpoznawanie uzdolnień, ale też wspieranie dziecka w sytuacjach problemowych 
i w wyborach życiowych. Inne dla pedagogów i psychologów: organizacja konsul-
tacji i wypracowanie modelu wsparcia osób w otoczeniu nastolatka. Inne dla ba-
daczy: poznanie zależności i opracowanie rekomendacji. Inne dla koordynatorów: 
afektywna organizacja zjazdów i prac zespołów. Inne dla administracji: pozyskanie 
modelu, który można multiplikować w innych szkołach. By osiągnąć te rozporo-
szone cele, uczestnicy musieli podejmować ze sobą współpracę, w różnych konste-
lacjach, w różnej częstości. Do tego inspiracje i podpowiedzi nie były tylko w gestii 
jednej ze stron. Każda ze stron wnosiła „kawałek” kompetencji i wiedzy: psycho-
logicznej, z dydaktyki, z obserwacji dziecka, z badań, z dyscyplin matematyczno-
dydaktycznych, z praktyki zarządzania. W ten sposób w pracy węzłowej wszystkie 
strony mogą się uczyć wzajemnie od siebie. 

Inkluzja we wzmacnianiu uzdolnień

W badaniu ewaluacyjnym potwierdziliśmy, że zróżnicowana oferta zajęć, systema-
tyczna praca oraz wsparcie ze strony rodziców i nauczycieli, przełożyły się na co-
raz bardziej świadome rozpoznanie przez uczniów własnych uzdolnień i zainte-
resowań (87,7%). Pamiętajmy, że rekrutowano uczniów, którzy już mieli za sobą 
znaczne osiągnięcia szkolne. W grupie dziewcząt aż 91% uczestniczek deklarowało 
w znacznym stopniu pozytywny efekt projektu (chłopcy – 84,9%). Efekt ten wska-
zuje, jak paląca jest potrzeba pracy z uczniami uzdolnionymi. Pozostawienie ich 
samym sobie, w przekonaniu, że przecież sobie i tak poradzą, sprawia, że ich po-
tencjał jest niewykorzystany. 

W pracy z uczniami uzdolnionymi nie wystarczy zaproponować im tylko wy-
spowe oferty w formie konkursów czy jednorazowych wyjazdów do specjalistycz-
nych laboratoriów. Uwagę powinniśmy również zwrócić na środowisko lokalne/
rodzinne oraz na  szkołę jako kluczowy świat społeczny uczniów. Szkoła, jako 
część środowiska lokalnego, oprócz zadań edukacyjnych, odbija i powiela wzorce 
społeczno-kulturowe. Wzorce te mogą okazać się bardziej znaczące, aniżeli tylko 
oceny szkolne, dla wyborów zawodowych i edukacyjnych. Mechanizm ten opisał 
francuski socjolog Pierre Bourdieu jako reprodukcję społeczną (2005, 2007, 2008; 
Bourdieu, Passeron, 1990/2012). Oprócz formalnych dyplomów, w  aspiracjach 
życiowych i wyczuciu „odpowiedniego” dla siebie miejsca, ważną rolę odgrywają 
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wzory kulturowe, społeczne i potencjał ekonomiczny. Wybory ucznia nie doko-
nują się w społecznej próżni. Inkluzja uczniów uzdolnionych to również zadanie 
włączenia programów wsparcia uzdolnień w środowisku rodzinnym i szkolnym. 
Same indywidualne aspiracje mogą nie wystarczyć, gdy zabraknie realnego spo-
łecznego wsparcia. 

W wywiadach z uczniami, uczestniczącymi w projekcie, pojawia się kilka dość 
typowych problemów, z  którymi borykają się uczniowie uzdolnieni. Pierwszy 
łączy się z  frustracją, a  czasem rezygnacją, powstałą w  sytuacjach niemożności 
rozwijania własnych zainteresowań. Bariery mogą mieć naturę ekonomiczną lub 
organizacyjną: w naszej szkole to nigdy nie zobaczymy takich odczynników i apara-
tury, jak w czasie sesji; koleżanki nie miały możliwości, by myśleć o studiach gdzieś 
poza domem. Na  problemy te  narażeni są  uczniowie szczególnie z  mniejszych 
miejscowości, oddalonych od dużych ośrodków miejskich. Problem słabej oferty 
edukacyjnej, całkowita zależność od oferty edukacyjnej własnej szkoły, jako jedy-
nego organizatora działań edukacyjnych, stanowi istotną barierę, obniżającą aspi-
racje uczniów uzdolnionych. 

W dalszej kolejności wymieniane były problemy związane z funkcjonowaniem 
w szkole masowej, która zorientowana jest na realizację programu dostosowanego 
raczej dla uczniów przeciętnych. Uczniowie uzdolnieni nie tylko nudzą się na lek-
cjach – otrzymują również słabe stopnie, gdy nie podporządkowują się wymaga-
niom w szkole. To pociąga za sobą czasem również problemy z rówieśnikami lub 
też konflikty w  domu rodzinnym, gdy uczniowie nie uzyskują zrozumienia dla 
„zaniedbywania szkoły”. Uczniowie, uczestniczący w sesjach wyjazdowych, tworzą 
społeczność uczącą się, której czasem nie doświadczają w swojej szkole. Nawzajem 
motywują się i synergicznie wspierają w rozwoju. Po powrocie do szkoły mają wra-
żenie, że czas spędzony na masowych lekcjach jest pusty. Problemom tym udaje się 
w większym stopniu zaradzić, gdy rodzice i nauczyciele zostają włączeni w zespo-
łową pracę z uczniem zdolnym. 
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Och, burza w mej duszy!  
walczą ze sobą sprzeczne wartości 
neurony przecinane rozbłyskami możliwości 
być albo nie być-dramat wyboru 
o, Matematyko! 
zbyt szeroki do obliczenia 
widnokrąg 
o, Humanistyko! 
nie jest do ogarnienia 
twój ogrom 
czymże jest chaos 
roentgen mi powie 
prześwietli mi głowę 
Lorenzie, Lorenzie 
a traktor?

(uczeń liceum, Uczestnik projektu Szlifowanie diamentów).

W  wypowiedziach pojawiają się też motywy trudności i  kosztów psycholo-
gicznych, jakie łączą się z rozwijaniem uzdolnień. Uzdolnienia to nie tylko poten-
cjał, który umożliwia zaangażowane i dynamiczne uczenie się. Uzdolnienia łączą 
się z  wrażliwością, która może szczególnie obciążać, gdy nie można, z  różnych 
względów, realizować własnych zamierzeń i aspiracji. Z tej perspektywy ważnym 
elementem projektu było wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów 
zdolnych, rodziców i nauczycieli. Doświadczenie z projektu wykazuje, że nie wy-
starczy pomoc incydentalna, na życzenie, po zgłoszeniu problemu. Znacznie lepiej 
sprawdza się pomoc profilaktyczna, wyposażająca w wiedzę i umiejętności radze-
nia sobie ze stresem i emocjami. Sprawdzają się też umiejętności organizacji pracy 
indywidualnej i zespołowej z uczniem uzdolnionym. 

Ukryta ekskluzja genderowa w edukacji
Mechanizm reprodukcji społecznej dotyczy również wyborów edukacyjnych, przy-
pisywanych wzorom płciowym. W projekcie Szlifowanie diamentów głównymi be-
neficjentami okazały się dziewczęta. Przypomnijmy, że w projekcie uwzględniono 
dyscypliny matematyczno-przyrodnicze. Te dziedziny postrzegane są jako raczej 
odpowiednie dla chłopców. Rodzice i nauczyciele, w sposób nieuświadomiony, nie 
wzmacniają tych zainteresowań i uzdolnień dziewcząt. Lucyna Kopciewicz (2008) 
wykazała w badaniach, że nauczyciele stereotypowo sukcesy dziewcząt tłumaczą 
ich pracowitością i wytrwałością, a osiągnięcia chłopców inteligencją i sprytem. 
Nauczyciele są  bardziej skłoni przydzielić zadania, które stanowią wyzwanie, 
chłopcom, aniżeli dziewczętom. Karolina Świst i Paulina Skórska porównały oce-
ny i wyniki egzaminu gimnazjalnego z matematyki pięciu tysięcy uczniów z wy-
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nikami, jakie uczniowie uzyskali z egzaminu maturalnego z matematyki. „Oceny 
szkolne z matematyki dziewcząt i chłopców – konkludują autorki – nie różnią się 
w sposób istotny statystycznie. Jednocześnie chłopcy osiągają wyższe wyniki eg-
zaminacyjne i jest to różnica istotna statystycznie oraz stabilna w czasie – ujawnia 
się zarówno na egzaminie gimnazjalnym, jak i trzy lata później na maturze z ma-
tematyki” (2016, s. 54). 

Spostrzeżenia te  potwierdzają również wywiady z  uczniami i  uczennicami 
szkół ponadgimnazjalnych, uczestniczącymi w projekcie Szlifowanie diamentów. 
Tylko co  szósta dziewczyna przyjęta została na  sesję jako laureatka olimpiady 
przedmiotowej, znaczna większość skierowana została przez nauczycieli (tzw. 
„poławiaczy pereł”). Nauczyciele dostrzegli uzdolnienia dziewczyn i namawiali je 
na udział w dodatkowych zajęciach. Chłopcy niemal wyłącznie wyselekcjonowani 
zostali z grona laureatów olimpiad przedmiotowych, na które sami się zgłaszali. 
Dziewczęta w dyskusji wyrażały przy tym (pozytywne) zdziwienie, że zajęcia do-
datkowe, adresowane do uczniów zdolnych, zorientowane są na pracę badawczą, 
gdyż spodziewały się nieco rozbudowanej powtórki zajęć szkolnych. 

Dziewczęta w wywiadach zaznaczały, że radzą sobie dobrze z przedmiotami 
matematyczno-przyrodniczymi. Dodawały, że  jednak dziewczęta to chyba sobie 
gorzej radzą z matematyką, fizyką i informatyką. Nie jest to kwestia ocen, ale „sty-
lu” nauki. Uczennice w realizacji zadań szkolnych w znacznie większym stopniu 
identyfikują się z kulturą szkoły, w której spełniają konformistyczne oczekiwania 
„dobrej, grzecznej uczennicy”. Spełniają oczekiwania nauczycieli, odrabiają za-
dania, opanowują materiał, jednak – również w  zgodzie z  kulturą szkoły – jest 
to wiedza odtwórcza i naśladownicza. Dziewczęta rzadziej w szkole eksperymen-
tują z wiedzą, nie podejmują ryzyka. Nie podejmują się zadań bez znajomości „po-
trzebnej” wiedzy. 

Wzór „pilnej uczennicy” pomaga dziewczętom osiągać dobre stopnie z przed-
miotów matematyczno-przyrodniczych, jednak równocześnie okazuje się pułap-
ką, zamykającą perspektywy studiów technicznych. Uczennice – dla przykładu – 
sumiennie opanowują materiał z matematyki i dostrzegają, jak wiele wysiłku mu-
siały włożyć w naukę. Równocześnie uważają, że ich kolegom z klasy przychodzi 
to znacznie łatwiej. W efekcie, dochodzą do wniosku, że studia techniczne byłyby 
dla nich zbyt dużym obciążeniem. Uważają, że nie poradziłyby sobie na studiach 
technicznych. Wprawdzie cenią sobie wiedzę matematyczną jako rozwój myślenia, 
ale nie postrzegają jej jako dziedziny studiów. Opanowanie matematyki traktują 
jako warunek uzyskania oceny podnoszącej średnią na świadectwie. W grę wcho-
dzi tu  też wyobrażony obraz studiów wyższych „podobnych” do nauki szkolnej. 
Trochę w ten sposób reprodukowana jest pułapka „pilnej uczennicy”. 
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Mechanizm społecznej reprodukcji zaobserwowałem w wywiadach ze studentami kie-
runków technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Dziewczęta, nawet te osiąga-
jące dobre wyniki w  szkole, obniżały swoje aspiracje edukacyjne. Gdy zapytałem je, 
dlaczego nie realizują swoich marzeń (a ten wątek pojawiał się we wszystkich wywia-
dach), odpowiedzi były zadziwiająco zbieżne i  odzwierciedlały kulturowe stereotypy 
genderowe i  szkolne. Studentki określały kierunki techniczne jako „typowo” męskie 
i dość powszechnie podzielają przekonanie, że chłopcy lepiej sobie radzą w pracy z ma-
szynami, na budowie lub w konstruowaniu. Chłopcy znacznie częściej i wcześniej po-
dejmują zadania techniczne, np. naprawiają rowery, są  przy tym wspierani i  zyskują 
społeczne uznanie: chłopak to zawsze znajdzie ojca lub dziadka, z którym może maj-
sterkować. Przekonania te podzielają również studentki politechniki. Opisują sytuacje, 
w których wprawdzie dobrze radzą sobie z zadaniami technicznymi, z rysunkiem tech-
nicznym, pracą w warsztacie, jednak równocześnie podkreślają, że  ich koledzy radzą 
sobie w takich sytuacjach lepiej: im to przychodzi łatwiej, bez wysiłku. Sukcesy na stu-
diach dziewczęta przypisują swemu wysiłkowi i systematycznej pracy, a jednoczenie jest 
to obserwacja zarysowująca różnicę płci: chłopcy to nie przejmują się zajęciami, uczą 
się coś tam przed zaliczeniem, a  my musimy porządnie się uczyć; oni nie przykładają 
się tak, jak my. Podobnie problem nakreśliły studentki informatyki: oni już jako chłop-
cy grają i potem też tak grają na studiach na komputerach. Dziewczęta nie postrzegają 
siebie w zawodach technicznych (widział pan kiedyś kobietę w warsztacie samochodo-
wym?), prace techniczne opisują też dość stereotypowo (no dziewczyna to  chyba nie 
pójdzie oliwić maszyn). Zmienia się to dopiero w czasie studiów, gdy panie odkrywają, 
że praca inżyniera może mieć różnorodne formy (można przecież pracować chociażby 
w zarządzaniu jakością, a nie tylko przy maszynie). Z tej perspektywy elementem inklu-
zji w pracy z uczniami uzdolnionymi jest otwieranie ich horyzontów i przełamywanie 
stereotypów na wczesnych etapach pracy edukacyjnej, zanim zapadną wiążące decyzje 
wyboru szkoły średniej i studiów. To zadanie inkluzji realizowane jest jako wzmacnia-
nie zainteresowań i wszechstronnej aktywności uczniów poza granicami wyznaczonymi 
stereotypami i nawykami. 

Zauważyliśmy pewne prawidłowości przy wyborze studiów przez uczennice. 
Część z nich w wyborze kierunku studiów zorientowana jest na oczekiwania i do-
świadczenia zawodowe znane z domu rodzinnego (mama jest inżynierem i suge-
rowała mi politechnikę; mama skończyła też chemię i zachęcała mnie do kierunków 
ścisłych). Część ma już ustalone priorytety, choć zdarzają się niepewności, czy uda 
się je osiągnąć: chciałabym studiować weterynarię, ponieważ od najmłodszych lat 
budziła się we mnie chęć pomocy zwierzętom; zdecydowanie wybieram medycynę, 
z ukierunkowaniem (jak na razie) na patologię lub choroby zakaźne – wybór moty-
wują moje zainteresowania; chciałabym wybrać się na medycynę, lecz nie wiem, czy 
sobie poradzę i czy się nadaję. W przypadku braku takich rodzinnych odniesień 
lub sprecyzowanych zainteresowań, pozostają doświadczenia szkolne jako punkt 
orientacji. Wybór kierunku studiów odzwierciedlał, w tym przypadku, doświad-
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czenia szkolne, zainteresowania i wyniki w nauce: w czym jestem dobra; od zawsze 
interesowałam się przyrodą; chemia mnie ciekawiła; zawsze byłam dobra w przed-
miotach ścisłych; architektura – studia te wiążą ze sobą matematykę oraz rysunek 
techniczny, czyli dwa z moich zainteresowań; moje wątpliwości w wyborze studiów 
dotyczą tego, iż z wielu przedmiotów jestem dobra i jeszcze nad tym nie myślałam. 
Osiągnięcia szkolne mogą okazać się „szklanym” sufitem aspiracji. Praca nad po-
szerzeniem zainteresowań i  nieszablonowym podejściem do  myślenia o  swoich 
mocnych stronach jest jednym wyzwań w  pracy z  uczniami uzdolnionymi. Nie 
uda się to bez pedagogicznej wrażliwości, by ominąć pułapki kulturowej ekskluzji, 
skryte w zwykłej szkolnej rutynie, by nie zatracić potencjału rozwojowego w wysił-
kach nad podnoszeniem osiągnięć szkolnych i ocen. Wspieranie uzdolnień to nie 
praca nad abstrakcyjnymi i  wyizolowanymi kompetencjami. To, przede wszyst-
kim, praca z uczniem – człowiekiem w procesie wszechstronnego rozwoju.

Konkluzja 

Wspieranie uzdolnień wymaga przyjęcia strategii różnicowania działań z uczniem, 
od wspierania zainteresowań, zdolności do uczenia się, samodzielnej nauki, sta-
wiania pytań i wszechstronnej ciekawości, do pracy zespołowej, indywidualnego 
zgłębiania wiedzy, szlifowania umiejętności, wnikliwego analizowania, kwestio-
nowania i rzetelności w badaniach i uczeniu się. Wspieranie uzdolnień wymaga 
współpracy różnych podmiotów, od uczniów zaczynając – w wymiarze indywidu-
alnym i grupy rówieśniczej, poprzez wsparcie w rodzinie, w lokalnej szkole, w za-
jęciach dodatkowych, prowadzonych przez specjalistów i nauczycieli akademic-
kich, do specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, badaczy 
edukacyjnych, administracji oświatowej i organizacji parasolowych, sieciujących 
współpracę włącznie. Współpraca tak rozległego grona może udać się, jeśli przyj-
miemy model pracy węzłowej. Wspieranie uzdolnień staje się węzłem, który łączy 
tak odległe kompetencje i doświadczenia. Jednak dopiero tak połączony wysiłek 
może przynieść efekt i połączyć specjalizacje z  inkluzją. Nawet jeśli te dwa kie-
runki wydają się sprzeczne. Nie jest to, oczywiście, jednorazowe przedsięwzięcie, 
ale proces, układanie różnych elementów całej mozaiki aktywności, umiejętności 
i wrażliwości. 
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Aneta Cruz-Kąciak

Opowiadanie historii w edukacji

Naukowcy twierdzą, że jesteśmy zbudowani z atomów,
ale pewien mały ptaszek powiedział mi, że składamy się z opowieści.

Eduardo Galeano

Pamiętasz swoje ulubione opowieści z dzieciństwa? Te opowiadane przez babcię 
podczas długich zimowych wieczorów, albo te powtarzane wciąż od nowa przez 
stryja przy świątecznym stole? A  może pamiętasz historie opowiadane na  do-
branoc – opowieści, które wydawały się niezbędnym paszportem do krainy snów 
(Abril, 2011)?

Aby naprawdę poznać moc opowieści, najpierw trzeba dobrze przypomnieć 
sobie, jak to jest być dzieckiem, które potrafi słuchać całym sobą, wszystkimi zmy-
słami. A potem trzeba połączyć tę dziecięcą ciekawość i odwagę w odkrywaniu 
świata z dorosłym doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami. Dopiero wtedy jest 
się gotowym, by sięgnąć po opowieść w pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole. 
I właśnie to jest największym wyzwaniem.

Opowieści

Opowiadanie historii jest wspólną podróżą opowiadającego i słuchającego do kra-
iny wyobraźni, wspomnień, emocji, lęków i marzeń. To nie tylko najprostszy spo-
sób komunikowania się, ale i sztuka budowania relacji.

Opowiadacz staje przed słuchaczami, mając do dyspozycji wyłącznie opowieść. 
Nie czyta jej z książki ani nie recytuje, ale opowiada. Tak, jakby opowiadał ukocha-
nemu dziecku na dobranoc – z tą tylko różnicą, że w przedszkolu i w szkole to nie 
jedna, lecz kilkadziesiąt par wpatrzonych dziecięcych oczu czeka na to, co się zdarzy. 

Co  takiego jest w  opowiadanych historiach, że  mają taką moc przyciągania 
uwagi?

W swojej książce pt. Dary opowieści hiszpański nauczyciel, pisarz i opowia-
dacz historii, Paco Abril, jakby otwierał przed nami kuferek pełen skarbów, pisząc 
o tym, co dostają dzieci, gdy słuchają opowiadanych historii. Zajrzyjmy do tego 
kuferka z baśniami, mitami, przypowieściami, legendami i bajkami, powstrzymu-
jąc się tym razem od  ich definiowania i klasyfikowania – w słowie opowieść za-
wrzemy całe bogactwo form i gatunków. 
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Każda opowieść, nawet najbardziej fantastyczna, przybliża nam jakiś fragment 
rzeczywistości, prowadzi do prawdy przez labirynt wyobraźni (Abril, 2011). Dzięki 
opowieściom dzieci poznają świat i uczą się go rozumieć. Wyjaśnienia, które dzieci 
odnajdują w opowiadanych historiach, wyzwalają w nich nowe pytania i zachęcają 
do dalszych rozważań – taka jest istota daru poznania.

Ale jest jeszcze druga strona tego samego medalu: opowieść nie tylko opisuje 
rzeczywistość, ale też pozwala od niej uciec. Dzieci, razem z bohaterami opowia-
danych historii, przeżywają fantastyczne przygody, oddalając się od codziennych 
trosk, obowiązków, zakazów i dobrych rad. To dar ucieczki – od tego, co ograni-
cza albo wzbudza strach.

I nie dajmy się zwieść, wcale nie znaczy to, że opowieści nie poruszają trud-
nych tematów ani że kraina fantazji wolna jest od problemów – wręcz przeciwnie, 
w opowieściach nie brak niebezpieczeństw, a działaniami bohaterów często kie-
ruje egoizm, chciwość, lęk lub gniew. Problemy te są jednak poruszane w sposób 
wyobraźniowy i pośredni, dzięki czemu przynoszą kolejny dar – dar pocieszenia.

Dzieci przeglądają się w  opowieściach jak w  lustrze. Każde dziecko, dziew-
czynka czy chłopiec, niezależnie od wieku (a także niezależnie od wieku i płci bo-
haterów opowieści) rozstrzyga, w jaki sposób może odnieść do samego siebie to, 
co opowieść mówi o życiu i naturze człowieka (Bettelheim, 2010). Postacie i zda-
rzenia z opowieści dają dzieciom klucz do zrozumienia tego, co same odczuwają 
– oto dar utożsamienia.

Oczywiście, dzieci nie bardzo wiedzą, jak to się dzieje, że opowieści mają dla 
nich tyle czaru – i w tym również ukryta jest ich moc (choć nas, dorosłych, tak 
często kusi niedyskretne i niepotrzebne interpretowanie dziecięcych myśli.) Do-
brze opowiedziana historia wszelkie wnioski pozostawia słuchaczowi, który może 
nawet żadnych wniosków z opowieści nie wyprowadzać (Bettelheim, 2010). 

Gdy opowiadamy historię, nasze słowa w  wyobraźni dzieci zamieniają się 
w obrazy. Dopiero tam, w dziecięcej wyobraźni, miejsca, o których opowiadamy 
nabierają kolorów i kształtów, a bohaterowie historii przyjmują konkretną postać. 
Im bardziej zadbamy o słowa, tym obrazy te będą bogatsze i piękniejsze. To jest 
dar słowa, któremu towarzyszy dar wyobraźni. Opowiadana historia daje wy-
obraźni słuchacza nieskończenie wiele możliwości. „Jeśli opowieść mówi, że ktoś 
„wspiął się na wzgórze i ujrzał przed sobą dolinę, a w niej rzekę” […] to każdy, kto 
słyszy te słowa, wytworzy własny jej obraz, a będzie się on składał ze wszystkich 
widzianych ongiś wzgórz, rzek i dolin, ale także ze wzgórza, rzeki i doliny, które 
były dla słuchacza opowieści pierwszym wcieleniem tych słów w jego świecie (Tol-
kien, 2000, s. 51)

Został jeszcze jeden dar, najważniejszy: dar czułości. Gdy opowiadamy dzie-
ciom, to  oprócz wypowiadanych przez nas słów, słyszą one również to, co  jest 
ukryte między wierszami: jesteś dla mnie ważna/ważny, doceniam to, jaka/jaki 
jesteś, szanuję twoje potrzeby, ufam ci. 
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Zatrzymajmy się teraz na  chwilę i  wyobraźmy sobie, że  w  przedszkolu lub 
szkole stworzymy słowami taką przestrzeń, w której każde dziecko, bez względu 
na swoje doświadczenia, talenty, sytuację rodzinną itd., będzie mogło swobodnie 
poznawać świat i siebie – potrzebna jest do tego tylko dobra opowieść, odrobina 
odwagi, by spróbować czegoś nowego i dużo czułości. Właśnie tym jest opowia-
danie historii.

Opowiadacze historii

Popularni autorzy książek dla dzieci, Aleksandra i Daniel Mizielińscy, w swoim 
oryginalnym leksykonie najciekawszych, najzabawniejszych, ale całkiem prawdzi-
wych zawodów świata, gdzieś pomiędzy hodowcą dżdżownic a pisarzem widmo, 
umieścili też opowiadaczkę historii: „to artystka, której specjalnością jest opowia-
danie historii. Zbiera baśnie i podania z różnych stron świata i wymyśla własne 
opowieści, a później w czasie swoich występów, oczarowuje nimi słuchaczy” (Mi-
zielińscy, 2010, s. 16).

W  kulturach oralnych opowiadacze historii są  ważnymi członkami swoich 
społeczności, dzięki opowiadanym przez nich historiom przetrwały języki, mą-
drość przodków, wierzenia i obrzędy. To opowiadacze, którzy latami uczą się swo-
jej sztuki, słuchając innych opowiadaczy.

Tam, gdzie nie ma już tradycyjnych opowiadaczy, opowiadanie historii znala-
zło swoje miejsce wśród sztuk scenicznych – opowiadaczy historii usłyszeć można 
w teatrach, bibliotekach i księgarniach, w domach kultury, kawiarniach i parkach. 
Organizowane są też festiwale sztuki opowiadania, podczas których usłyszeć moż-
na wiele głosów i poznać przeróżne style opowiadania (w Polsce najważniejszym 
jest Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania, od dziesięciu lat organizowa-
ny w Warszawie przez opowiadaczy historii ze Stowarzyszenia Grupa Studnia O.).

Ale by sięgnąć po opowieść w pracy z dziećmi w przedszkolu lub w szkole, nie 
trzeba mieć przodków-opowiadaczy, nie trzeba też zawodowo zajmować się opo-
wiadaniem historii. Opowiadanie jest przecież stare jak świat i każdy, bez wyjątku, 
może historie opowiadać. I właśnie w to najtrudniej jest uwierzyć wielu nauczy-
cielkom, nauczycielom i osobom pracującym z dziećmi w edukacji pozaformalnej.

Pytania Czy na pewno i ja potrafię opowiadać? nie można zadawać sobie w nie-
skończoność, a na znalezienie na nie odpowiedzi jest tylko jeden sposób: trzeba 
zacząć opowiadać dzieciom. 

Pierwszy krok to znalezienie odpowiedniej opowieści. Przeczytanej lub usły-
szanej historii nadajemy subiektywną wartość, oceniając, czy spełnia nasze ocze-
kiwania dotyczące dramaturgii, akcji, zaskakującej puenty, mądrości, przesłania 
zgodnego z  naszymi przekonaniami i  wartościami, odniesienia do  rzeczywisto-
ści, którą znamy czy wręcz przeciwnie – zupełnego od niej oderwania (Cruz-Ką-
ciak, Lewandowska, 2011). Wybierając opowieść, musimy mieć pewność, że wła-
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śnie ta historia nas porywa, zachwyca, wzrusza – w opowiadaniu nie ma miejsca 
na najmniejszy nawet fałsz i tylko opowiadacz, który naprawdę ufa wypowiada-
nym przez siebie słowom, może w pełni obdarować nimi słuchaczy.

Potem wybranej opowieści trzeba nadać formę – niepowtarzalną dla każde-
go opowiadacza. Opowiadanie historii to  jej osobista interpretacja, dająca wiele 
różnorodnych możliwości. To doświadczenie zupełnie inne niż czytanie dzieciom 
na głos czy recytacja. Warto dobrze się do niego przygotować: zapamiętać przebieg 
akcji, zadbać o szczegóły i puentę, wykorzystać swoje talenty i umiejętności, by 
opowiadając, czuć się jak najbardziej swobodnie. Opowiadacze historii w natural-
ny sposób podkreślają treść opowieści gestem, mimiką, głosem, ruchem – każdy 
sam odkrywa je dla siebie, by opowiadać jak najlepiej.

„Znajdź opowieść, naucz się ją opowiadać i pamiętaj, że opowiadanie historii 
jest wyrazem czułości, największej, jaka istnieje” – bez nadmiaru słów podsumo-
wuje opowiadacz historii Juan Pedro Romera (Romera, 2011, s. 54). 

Opowiadanie historii w przedszkolu i szkole

Diego nie znał morza. Jego ojciec, Santiago Kovadloff, zabrał syna, by je zobaczył.
Podróżowali na południe.

Ono, morze, znajdowało się za wysokimi wydmami, czekając.
Gdy po długiej wędrówce chłopiec i jego ojciec dotarli wreszcie do piaszczystych wydm, mo-
rze ukazało się ich oczom. I było tak nieskończone, tak jasne, że chłopiec nie mógł wydobyć 

słowa od tego piękna.
A gdy w końcu udało mu się odezwać, trzęsąc się i jąkając, poprosił ojca:

– Pomóż mi patrzeć! 
(Galeano, 2003, s. 7)

W opowiadaniu historii jest jeszcze coś wyjątkowego, wyróżniającego: opowieść 
może zaistnieć tylko wtedy, gdy ktoś ją opowie, a ktoś inny jej wysłucha. Opowia-
dacz i słuchacz są tak samo niezbędni i razem współtworzą opowiadaną historię.

Uznanie roli słuchaczy, zadbanie o ich potrzeby i umiejętne wykorzystanie ich 
zaangażowania, jest kluczem do opowiadania w każdej sytuacji, ale w przedszkolu 
i szkole nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ wymaga od dorosłego prawdzi-
wego, szczerego zaufania dzieciom. 

Gdy opowiadacz ufa słuchaczom, akceptuje ich prawo do  nadawania opo-
wieściom własnych znaczeń. Opowiadacz, który obdarzył dzieci zaufaniem, nie 
ingeruje również wtedy, gdy dzieci chcą po prostu słuchać dla czystej przyjemno-
ści, bez wyciągania żadnych wniosków i odnoszenia opowieści do własnego życia. 
Rolą opowiadającego jest pozostawienie słuchaczom przestrzeni dla wyobraźni 
i nieograniczanie możliwości interpretacji. Opowieść staje się dla dzieci naprawdę 
ważna, gdy dorosły powstrzyma się od zakończenia jej jednoznacznym morałem, 
gdy okiełzna pokusę narzucenia własnego zdania.
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Jeszcze nigdy nie spotkałam dziecka, które nie lubiłoby słuchać opowieści. 
I nie spotkałam jeszcze choćby dwojga dzieci, które w taki sam sposób wysłucha-
łyby tej samej historii. 

Ta dziewczynka była dużo starsza ode mnie – powiedziała mi kiedyś stanow-
czym głosem sześcioletnia dziewczynka, po wysłuchaniu historii o Manueli, która 
marzyła o tym, by zatańczyć wśród chmur. W całej opowieści ani razu nie pojawia 
się informacja o wieku bohaterki, nie ma też żadnych konkretnych tropów, które 
pozwoliłyby jednoznacznie odgadnąć, ile Manuela ma lat. W wyobraźni tej ma-
łej słuchaczki, dziewczynka, której udaje się spełnić tak niezwykłe marzenie, była 
po prostu dużo starsza od niej samej (za to ktoś inny pewnie wyobraził sobie Ma-
nuelę jako dużo młodszą – nikt dorosły przecież nie rozmyśla o tańcu w obłokach!).

Opowiadana historia oddziałuje na wszystkie zmysły, jest przepełniona zapa-
chami, kolorami, fakturami, dźwiękami, zdarzeniami. Podczas słuchania opowie-
ści w wyobraźni dzieci pojawiają się obrazy, które one same tworzą – we własnym 
tempie, według własnych upodobań, niezależnie od innych. Dzięki temu opowie-
ści są dobre dla wszystkich, a niegrzeczne dzieci (aż  trudno uwierzyć, jak często 
nadal można to określenie usłyszeć w przedszkolach i szkołach!), które słuchają 
opowiadanej historii i wyobrażają ją sobie, przez cały czas dostarczając swojej wy-
obraźni bodźców, nagle przestają być niegrzeczne.

Opowiadanie historii wymaga szczególnego rodzaju uwagi, innej niż przy czy-
taniu czy oglądaniu telewizji. Niektóre dzieci słuchają opowieści prawie wstrzy-
mując oddech, inne potrzebują się ruszać, jeszcze inne nie mogą powstrzymać 
się od  interakcji, komentują i  zadają pytania. Opowiadając historie, można za-
dbać o te różnorodne potrzeby każdego dziecka, stworzyć przestrzeń do słucha-
nia, w której każdy poczuje się komfortowo. Najpierw jednak trzeba przekonać 
do tego…  dorosłych! 

Kiedy Luis Pescetti, argentyński opowiadacz, który mieszka na stałe w Meksy-
ku, rozpoczyna swoje opowieści, mówi: „Drodzy dorośli, uprzedzam was, że mój 
spektakl opowieści to nie zawody, podczas których wasze dzieci muszą jak najle-
piej wypaść. Niech nie siedzą „grzecznie”, bo nie opowiadam dla robotów. Opo-
wiadam dzieciom! Niech skaczą, jeśli chcą, niech się ruszają!” (Montes F., Barroso 
M., 2013, s. 32).

Wszystko to sprawia, że słuchanie opowiadanych historii nie jest nudne, a wła-
śnie nuda (a szczególnie nuda w szkole) jest dla dzieci jednym z największych wro-
gów. Opowiadanie historii pomaga zamienić w  interesujące to, czego trzeba się 
nauczyć, rozbudza radość odkrywania nowych rzeczy i wymiany myśli z innymi, 
bez względu na to, w  jakiej sytuacji znajduje się dziecko, jakie są  jego zdolności 
i  temperament. Zaciekawienie dodaje wewnętrznej siły, a  ta  staje się impulsem 
do  zadawania pytań, eksperymentowania i  poznawania, w  które zaciekawione 
dzieci gotowe są włożyć wiele wysiłku (Abril, 2011).
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Doświadczanie opowieści 

Magda Lemonnier wycina słowa z gazet, słowa różnej wielkości, i wkłada je do pudełek. 
W czerwonym pudełku trzyma słowa wściekłe. W pudełku zielonym – słowa pełne miłości. 

W pudełku niebieskim – słowa neutralne. W pudełku żółtym – smutne. A do przezroczy-
stego pudełka chowa słowa magiczne. Czasami Magda otwiera pudełka i odwraca je nad 

stołem do góry dnem, żeby słowa dowolnie mieszały się ze sobą. I wtedy słowa opowiadają 
jej o tym, co się dzieje i zapowiadają to, co się zdarzy.

(Galeano, 2001, s. 55)

Opowiadanie historii doskonale sprawdza się w  codziennej pracy z  dziećmi 
w  przedszkolu i  w  szkole, może też stać się głównym elementem tematycznych 
programów edukacyjnych. Korzyści są obopólne: szkoły potrzebują mocy opowie-
ści, a opowiadanie historii może rozwijać się tylko dzięki wielu nowym opowiada-
czom i słuchaczom.

W opisanych poniżej programach znaleźć można różne sposoby wykorzysta-
nia opowiadania historii w edukacji – być może staną się one zachętą do podej-
mowania podobnych działań lub inspiracją do tworzenia nowych, autorskich sce-
nariuszy. We wszystkich tych programach główną rolę odgrywają opowieści, więc 
i tu nie może ich zabraknąć (choć nie da się ukryć, że w formie zapisu nie mogą 
w pełni oddać mocy historii opowiadanych na żywo).

Dzieci opowiadają historie 

Słuchanie i opowiadanie historii zawsze idzie w parze. Najlepsi opowiadacze są też 
najlepszymi słuchaczami, mają niezwykle czuły słuch. Nie można opowiadać, jeśli 
nie potrafi się słuchać. A gdy już nauczymy się słuchać, warto spróbować samemu 
opowiadać.

Oto istota Szkoły Opowiadania – rocznego programu, w którym dzieci w wie-
ku przedszkolnym i wczesnoszkolnym uczą się słuchać i opowiadać, poznają opo-
wieści tradycyjne, współczesne teksty literackie i sztukę improwizacji słowem.

To  program długoterminowo angażujący dzieci, które poznają opowiadanie 
historii stopniowo i z różnych perspektyw: słuchając historii opowiadanych przez 
prowadzącą zajęcia opowiadaczkę, opowiadając samodzielnie i słuchając opowie-
ści koleżanek i kolegów. Dzięki temu dzieci rozwijają swoje kompetencje językowe 
i  wyobraźnię twórczą, podejmują samodzielne próby ekspresji artystycznej, od-
krywają swoje możliwości, wzmacniają więzi w grupie i poczucie własnej wartości.

Różnorodne metody pracy z opowieściami umożliwiają pełne zaangażowanie 
wszystkich dzieci, pozwalając odkryć i rozwijać ich indywidualne talenty i predys-
pozycje. Sięgamy po mity, legendy i baśnie z różnych kultur, poznajemy interesu-
jące współczesne teksty literackie, szukamy inspiracji w anegdotach i historiach 
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rodzinnych. Dzieci poznają warsztat pracy opowiadacza historii: eksperymentują 
ze słowem, głosem, gestem i ruchem. 

Największym wyzwaniem w  tym programie jest zachowanie właściwej rów-
nowagi pomiędzy słuchaniem i  opowiadaniem. Wszyscy mali opowiadacze po-
trzebują uwagi słuchaczy i wygodnej przestrzeni do swobodnego opowiadania. Za 
to słuchacze oczekują ciekawych opowieści i nie zawsze obdarzają opowiadaczy 
swoją cierpliwością. W Szkole opowiadania często zamieniamy się miejscami i od-
wracamy role, by uczyć się od siebie nawzajem i stawać opowiadaczami historii. 

Inspiracje
Dzieci z  zaciekawieniem słuchają o  tradycyjnych opowiadaczach historii w  różnych 
kulturach oralnych i z zaskoczeniem odkrywają, jak ważną funkcję pełnią opowieści 
w  wielu społecznościach. Potem, gdy same przygotowują swoje historie i  stają przed 
grupą, by je opowiedzieć, czują się jak prawdziwi opowiadacze i opowiadaczki. Pod-
czas jednych z  zajęć Szkoły Opowiadania, po  wysłuchaniu opowieści, dzieci, tak jak 
jej bohater, z  jednej niteczki układają własne historie, a potem opowiadają je innym. 
Aż trudno uwierzyć, że jedna nitka może dać początek tylu niezwykłym i oryginalnym 
opowieściom…  

Płaszcz krawca
Dawno, dawno temu w  odległej krainie żył krawiec, który codziennie miał tyle pracy, 
że nie starczało mu już czasu i sił, by szyć ubrania dla samego siebie. Zmieniały się pory 
roku i pewnego dnia krawiec odkrył, że jego stary płaszcz był tak zniszczony, że dłużej nie 
można było go nosić. Krawiec nie miał więc innego wyjścia: otworzył skrzynię, w której 
przez lata gromadził resztki najlepszych i najpiękniejszych materiałów i z tych skrawków 
uszył sobie nowy płaszcz. Płaszcz spodobał mu się tak bardzo, że nosił go codziennie, nosił 
go i nosił, aż wreszcie i ten płaszcz się zniszczył. Ale krawiec polubił płaszcz i nie chciał 
się z nim rozstawać – postanowił więc z tego, co z płaszcza zostało uszyć marynarkę. Ma-
rynarka spodobała mu się tak bardzo, że nosił ją codziennie, nosił ją i nosił, aż wreszcie 
i ona całkiem się zniszczyła. Ale krawiec nie chciał się z nią rozstawać – postanowił więc 
z tego, co z marynarki zostało, uszyć kamizelkę. Kamizelka spodobała mu się tak bardzo, 
że nosił ją codziennie, nosił ją i nosił, aż wreszcie i ona całkiem się zniszczyła. Ale krawiec 
nie chciał się z nią rozstawać – postanowił więc z tego, co z kamizelki zostało, uszyć czapkę. 
Czapka spodobała mu się tak bardzo, że nosił ją codziennie, nosił ją i nosił, aż wreszcie 
i ona całkiem się zniszczyła. Ale krawiec nie chciał się z nią rozstawać i choć już naprawdę 
niewiele materiału można było wykorzystać ponownie, krawiec z tego, co z czapki zostało, 
zrobił piękny materiałowy guzik. Guzik spodobał mu się tak bardzo, że nosił go codzien-
nie, nosił go i nosił, aż wreszcie i on się zniszczył. Gdy krawiec wziął do ręki zniszczo-
ny guzik, ten już całkiem się rozpadł, została tylko jedna, ostatnia niteczka. Jedna nitka 
to zbyt mało, by cokolwiek uszyć – pomyślał krawiec. Ale gdy przyjrzał jej się dokładnie 
zrozumiał, że ta jedna niteczka, która tyle widziała i tyle słyszała, jest doskonała, by utkać 
z niej…  opowieść (Schimmel, 1992, s. 2).
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Dzieci tworzą 

W  programie Opowiadacze świata opowiadane historie są  dla dzieci inspiracją 
do swobodnych działań twórczych. Dzieci najpierw słuchają opowieści, a potem 
są  zapraszane do  nieskrępowanego wyrażania świata, który powstał w  ich wy-
obraźni. Sięgamy po  różnorodne materiały i  techniki plastyczne, dzieci malują 
na płótnach malarskich, kaligrafują tuszem, wyklejają kolaże, pracują w glinie, fil-
cują itd.

Ta różnorodność i pełna wolność w działaniach artystycznych sprzyja rozwo-
jowi dziecięcej wyobraźni, kreatywności i wrażliwości estetycznej. Dzieci zdoby-
wają również nowe umiejętności w  pracy z  naturalnymi materiałami, rozwijają 
zdolności manualne, zręczność i precyzję drobnych ruchów.

W szkołach i przedszkolach zajęcia organizowane są najczęściej jako pojedyn-
cze spotkanie lub cykl kilku warsztatów w ramach lekcji lub zajęć pozaszkolnych. 
Zdarza się również, szczególnie w przedszkolach i placówkach edukacji pozafor-
malnej, że do udziału w zajęciach zapraszani są rodzice dzieci. Dorośli uczestnicy 
uczą się szacunku dla twórczych decyzji dzieci i przekonują, że nie potrzeba szcze-
gólnych talentów czy umiejętności, by twórczo spędzać z dziećmi czas.

Zachwycające jest, jak bardzo wcześniejsze wysłuchanie opowieści sprzyja 
skupieniu podczas pracy twórczej – dzieci są  wyciszone i  pracują z  ogromnym 
zaangażowaniem.

Dużą wartością warsztatów jest, z  pewnością, różnorodność technik, często 
intrygujących i nieznanych dzieciom wcześniej. Ale jeśli nie mamy do dyspozycji 
specjalistycznych materiałów lub gdy nie wierzymy we własne umiejętności ar-
tystyczne i manualne, warsztaty twórcze inspirowane opowiadaną historią mogą 
udać się równie dobrze z  wykorzystaniem powszechnie dostępnych materiałów 
i prostych technik. Najważniejsze jest, by dać dzieciom swobodę twórczą, możli-
wość spontanicznego uzewnętrznienia tego, co było dla nich najważniejsze w opo-
wieści, przestrzeń na własną interpretację i improwizację. Niektóre dzieci, szcze-
gólnie te najmłodsze, potrzebują dodatkowej zachęty, delikatnego naprowadzenia, 
aby poczuć się swobodnie w nowej sytuacji, a wtedy uruchamiają wyobraźnię i re-
alizują własne pomysły (Cruz-Kąciak, Lewandowska, 2011).

Inspiracje
Działania twórcze dają dzieciom możliwość swobodnego przedstawienia świata, który 
powstał w ich wyobraźni podczas słuchania opowieści. To okazja do twórczej zabawy 
kolorem i formą z wykorzystaniem różnorodnych technik i materiałów. Młodsze dzieci 
zaciekawi stwarzanie świata techniką mokre na mokrym – na mokrej kartce rozłożo-
nej na wodoodpornej podkładce, trzema podstawowymi kolorami farb akwarelowych 
(czerwonym, żółtym i błękitnym) dzieci malują swoje osobiste światy. Kolory mieszają 
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się ze sobą i wydaje się, że obrazy ożywają – z wodnych plam akwareli wyłaniają się góry 
i pustynie, pienią morskie fale, na lądzie rośnie trawa, po błękitnym niebie fruwają ko-
lorowe motyle, a nad wszystkim góruje słońce. Niezwykłe obrazy są dowodem na poru-
szenie dziecięcej wyobraźni oraz wyrazem radosnej zabawy kolorem i rozpływającymi 
się kształtami. Starsze dzieci chętnie tworzą kwezale – wycinają z tektury wyobrażony 
przez siebie kształt tego niezwykłego ptaka, a potem techniką kolażową ozdabiają go 
kolorowymi piórami, kawałkami błyszczących papierów i wielobarwnymi koralikami.

Opowieść o kwezalu
na podstawie legendy z Gwatemali

Działo się to w epoce wielkiej ciszy, kiedy nie było ani Ziemi, ani żadnych stworzeń. Wtedy 
bogowie i ich synowie zebrali się, by stworzyć wszechświat. Długo zastanawiali się i dys-
kutowali, aż wreszcie rozlali wody na powierzchni Ziemi, tworząc morza i oceany. Potem 
uformowali doliny, wybrzeża i łańcuchy górskie. Stworzyli też lwy, tygrysy, wielobarwne 
ptaki i węże, które zamieszkały Ziemię. Bogowie byli bardzo zadowoleni ze swojego dzieła. 
Tylko mały Kuk, który miał oblicze utkane z mgły i kruczoczarne włosy, był smutny i na-
dąsany. – Ja też chcę tam zamieszkać! – krzyknął Kuk ze złością do Kabahil-Serca Nieba. 
– Chcę zejść na Ziemię i żyć razem z innymi stworzeniami. Dlaczego nie mogę bawić się 
ze zwierzętami i ptakami, które przecież sami stworzyliśmy? Kabahil, zaskoczony pomy-
słem Kuka, zwrócił się do Rady Mędrców, w której zasiadali najwyżsi bogowie. Jednak 
prośba Kuka została natychmiast odrzucona. Nie dostał pozwolenia bogów, by zamieszkać 
na Ziemi. Tylko Ikspijakok i Ikskumane, dziadkowie Kuka, popierali wnuczka i wstawili 
się za nim przed Radą Mędrców. Dzięki ich poparciu mały Kuk mógł zejść na Ziemię. 
Gdy znalazł się wśród zamieszkujących ją zwierząt i ptaków, okazało się, że  jest z nich 
najpiękniejszy. Jego delikatna skóra wyglądała jeszcze cudowniej na tle twardych zarośli 
i krzaków. Wszystkie ptaki, drapieżniki, a nawet jeziora, podziwiały jego zachwycającą 
urodę. Każdej nocy Kuk kąpał się w kryształowych wodach rzeki, a drapieżniki przynosiły 
mu szlachetne kamienie, którymi Kuk ozdabiał swoje przepiękne ciało. Szmaragdy, jade-
ity i  turkusy błyszczały i odbijały się w  tafli wody, tworząc niezwykły spektakl kolorów 
i  blasków. Tak, Kuk był bardzo szczęśliwy, żyjąc wśród gadów, ptaków i  drapieżników, 
a one odwzajemniały się przyjaźnią i podziwem. Jednak wraz z upływem czasu Kuk sta-
wał się coraz większym egoistą i narcyzem. Nie bawił się już ze zwierzętami, nie biegał ani 
nie pływał, tylko całymi dniami siedział na brzegu rzeki, wpatrując się w swoje odbicie 
i zachwycając własną urodą. Widząc to, bogowie bardzo się zmartwili i wezwali Kuka 
z powrotem do nieba. Postanowili też stworzyć ludzi, którzy mieli zamieszkać na Ziemi. 
Ich tworzeniem mieli zająć się bogowie drewna i kukurydzy. Kuk wpadł we wściekłość. Nie 
chciał, by ktokolwiek inny pojawił się na Ziemi. Bał się, że nowe istoty, wykonane z drew-
na, nie będą dość inteligentne, by docenić jego niepowtarzalną urodę. Stanął więc przed 
bogami, aby sprzeciwić się ich decyzji. Nie onieśmielała go ich mądrość i siła, nie dbał o to, 
że każdy z nich mógł zniszczyć go jednym skinieniem. Za nic na świecie nie chciał opuścić 
Ziemi i nie mógł pozwolić, by pojawił się na niej ktoś nowy. To jeszcze bardziej rozzłości-
ło bogów. Wezwano dziadków Kuka, Ikspijakok i  Ikskumane, by pomogli rozmówić się 
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z krnąbrnym młodzieńcem. Ale gdy tylko zeszli oni na Ziemię, Kuk schował się i nie chciał 
z nimi rozmawiać. Dopiero Kabahil-Serce Nieba wypatrzył Kuka i zaprowadził go przed 
oblicze dziadków. Nie pomogły jednak prośby i łzy, na nic zdały się tłumaczenia i groź-
by. Kuk nie chciał słuchać nikogo. Bogowie nie mogli dłużej tolerować zachowania Kuka 
i postanowili przykładnie go ukarać. Następnego dnia wszystkie zwierzęta żyjące na Ziemi 
zebrały się, by podziwiać nowego ptaka, który pojawił się wśród nich. Ptak był wyjątkowy 
– miał błyszczące pióra w kolorach tęczy, długie skrzydła, piękny długi ogon, a na łebku 
zachwycającą koronę z zielonych piórek. Gdy zwierzęta spojrzały mu w oczy, od razu do-
myśliły się, kim był. To Kuk, syn bogów! Ukarany za swoją próżność i nieposłuszeństwo 
stał się kwezalem – najpiękniejszym z ptaków, zawsze wolnym (Cruz-Kąciak, Janaszek, 
2011, s. 30).  

Dzieci poznają i opisują świat 

W 2012 r. w poznańskim Stowarzyszeniu „Jeden Świat” powstał program pt. Opo-
wiadanie świata, w którego realizację zaangażowali się opowiadacze historii z Pol-
ski i Meksyku, nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi w edukacji pozaformalnej 
i rodzice.

Skoro dzięki opowieściom dzieci poznają świat i  samych siebie, skoro opo-
wiadane historie podsuwają dzieciom rozwiązania ich najpilniejszych problemów, 
a opowieść ma moc pokonania tego, co powoduje lęk, warto sięgnąć po nią, by 
poruszyć z dziećmi trudne tematy z zakresu edukacji globalnej, międzykulturowej, 
równościowej.

Wymiana doświadczeń z meksykańskimi opowiadaczami okazała się niezwy-
kle cenna – nawiązując do tradycyjnych, pradawnych funkcji opowiadania, wyko-
rzystują oni swoje umiejętności i doświadczenie sceniczne, by zabrać głos w waż-
nych społecznie kwestiach.  

Opowiadaczka historii, Janet Pankowsky, zabrała opowieści do  publicznej 
pralni, która na przekór nowoczesności nadal istnieje w jednej z dzielnic Miasta 
Meksyk. Opowiadała tam historie o praczkach, których długo poszukiwała w naj-
różniejszych tekstach literackich – w zamian, nieoczekiwanie, otrzymała opowie-
ści osobiste kobiet spotkanych przy kamiennych zlewach. Z literatury oraz przeżyć 
i wspomnień tych kobiet powstał poruszający spektakl pt. Opowieści ze sznurka 
na pranie – mocny głos przeciw przemocy, obecnej nie tylko w Meksyku.

Mieszkająca w Celaya Laura Casillas wyruszyła z opowieściami w góry Oaxaca 
– do szkół w najodleglejszych zakątkach Sierra Madre. Opowiadanie historii służy 
tam nie tylko dzieciom, ale również nauczycielom, którzy często są oddelegowa-
ni do pracy w szkołach daleko poza swoim miejscem zamieszkania i znajdują się 
w  niezwykle trudnej roli: nie znają ludzi, języka, zwyczajów, miejsc, są  przyby-
szami, obcymi, a oczekuje się, że będą dla dzieci przewodnikami w poznawaniu 
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świata. Uczą się więc słuchać i opowiadać, by poznać nową dla siebie kulturę, zbu-
dować więzi, zrozumieć. 

Walter Díaz, opowiadacz pochodzący z  Kolumbii, ale na  stałe mieszkają-
cy w Meksyku, od kilku lat angażuje gimnazjalistów z całego stanu Guanajuato 
do opowiadania historii – młodzi ludzie przygotowują autorskie spektakle, w któ-
rych opowiadają o  bliskości, o  świadomym i  odpowiedzialnym rodzicielstwie, 
o  intymnych relacjach między ludźmi, o  miłości. Program ten jest realizowany 
we współpracy z władzami lokalnymi i szkołami, dotychczas wzięło w nim udział 
ponad 6 tys. młodych ludzi. 

W Cancún na półwyspie Jukatan Daniel Gutierrez stworzył postać wodnego 
stwora, gdy w rezerwacie lasów namorzynowych na wybrzeżu Morza Karaibskiego 
postanowiono wybudować ogromny kompleks hoteli. Don Risoforo Manglarrez 
– sympatyczny potwór z opowieści, pewnego dnia przestaje opiekować się lasem, 
postanawia nie odzywać się do nikogo i z nikim się nie spotykać. Ale opowieść, 
której Don Risoforo jest milczącym bohaterem, staje się jednym z bardziej słyszal-
nych głosów w obronie rezerwatu. 

Ci wyjątkowi opowiadacze z dużą odwagą, wrażliwością i mądrością zabierają 
opowieści tam, gdzie ich najbardziej potrzeba. Połączyliśmy więc nasze doświad-
czenia, przygotowując program Opowiadanie świata.

W tym programie wykorzystywane są wyłącznie tradycyjne opowieści pocho-
dzące z różnych kultur – mądrość w nich zawarta jest ponadczasowa i wychodzi 
poza przestrzeń znanego kręgu kulturowego. Losem bohaterów tych historii rzą-
dzą niezmienne prawa, nieraz surowe i okrutne, ale prawdziwe i wynikające z na-
tury rzeczy. To opowieści, które objaśniają świat za pomocą metafor i skojarzeń, 
dając nieskończone pole do interpretacji, zgodnie z gotowością i otwartością słu-
chaczy (Cruz-Kąciak, Lewandowska, 2011).

Program Opowiadanie świata składa się z  warsztatów tematycznych, które 
mogą być realizowane w przedszkolach i szkołach jako cykl lub pojedyncze zaję-
cia, dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych dzieci. 

Inspiracje
Tradycyjne opowieści, często nierzeczywiste i wieloznaczne, inspirują i zachęcają dzie-
ci do samodzielnych rozważań, prowadząc do prawdy przez labirynt wyobraźni (Abril, 
2011). Za ich pośrednictwem możemy poruszać z dziećmi nawet trudne i skompliko-
wane tematy. Jedne z  warsztatów w  programie Opowiadanie świata dotyczą konflik-
tów i sposobów ich rozwiązywania. Warto rozmawiać o tym z dziećmi, by zrozumiały, 
że pokój należy postrzegać na wielu płaszczyznach: nie tylko braku wojny i konfliktów 
zbrojnych, ale również jako konieczność wyeliminowania czynników, które są źródłami 
konfliktów, tj. niesprawiedliwość społeczna, dyskryminacja, ubóstwo. Otwiera to dro-
gę do kolejnych rozważań: o tym, jak wiele jest sposób rozwiązywania konfliktów i jak 
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można radzić sobie z nimi w życiu codziennym. Tak jak wszystkie zajęcia inspirowane 
opowieściami, również i tutaj najważniejsze jest stworzenie dzieciom warunków do sa-
modzielnych, niezależnych rozważań, zachęcenie ich do zilustrowania usłyszanej opo-
wieści lub opowiedzenia jej raz jeszcze, w swojej interpretacji.

Kiliwa
na podstawie legendy Kiliwa z Meksyku

Od niepamiętnych czasów, na pustynnych ziemiach Półwyspu Kalifornijskiego w Mek-
syku, żyje prastary lud Kiliwa.

Dawniej Kiliwa zajmowali się zbieraniem owoców i nasion, polowaniem i łowieniem 
ryb. Tańczyli i śpiewali pieśni. Kochali pokój. Dziś jest ich tak niewielu, że głosy w języku 
Kiliwa cichną i wkrótce całkiem zamilkną. 

To opowieść sprzed wieków – z czasów, gdy wodzem Kiliwa był młody, silny i mądry 
mężczyzna. Mówiono na niego: Kojot z Wody. 

Kojot z Wody był potężnym czarownikiem. Umiał zmienić się, w co  tylko zechciał. 
Mógł stać się kondorem wśród chmur, rybą w falach oceanu albo jeleniem między drzewa-
mi. Właśnie dlatego został wodzem: potrafił okiełznać wszystkie żywioły.

Pewnego dnia Kiliwa, zmęczeni i głodni, wracali do swoich jaskiń po długim polowa-
niu. Byli już blisko, gdy za wydmami, za którymi każdej nocy chowało się słońce, dostrze-
gli Wojowników Północy. Z daleka widać było ich ciała i twarze pomalowane w wojenne 
barwy. Uderzali w bębny i wznosili okrzyki. Szli uzbrojeni w łuki, strzały, dzidy i tarcze. 
Od dawna Wojownicy Północy chcieli zdobyć ziemie należące do Kiliwa.

Kojot z Wody krzyknął: – Brońmy ziemi naszych przodków! Nie bójcie się! Walczcie 
jak wojownicy! Pokonajmy wroga!

Ale Kiliwa nie potrafili walczyć i wkrótce morska woda obmywała rany wielu z nich. 
Wtedy Kojot z Wody zawołał: – Uciekajcie! Kto żywy, niech schowa się w jaskini! Przesta-
jemy walczyć! Koniec wojny!

Kiliwa w pośpiechu schronili się w największej z jaskiń, a Wojownicy Północy posta-
nowili zaczekać na nich przy wejściu – z jaskini nie było ucieczki.

– Posłuchajcie mnie uważnie – powiedział Kojot z  Wody, gdy Kiliwa bezpiecznie 
schronili się w jaskini – nie poradzimy sobie sami, musimy poprosić o pomoc Słońce.

I sięgnął do torby utkanej z wielobarwnych nici, by wyjąć z niej błękitne kamienie. 
Dał po jednym każdemu: dzieciom, dorosłym i starcom, kobietom i mężczyznom. Każdy 
Kiliwa dostał jeden błękitny kamień.

– Ukryjcie je w ustach! – rozkazał Kojot z Wody, a potem z wygasłego paleniska zebrał 
osmolone kawałki drewna. – Pomalujcie tym węglem oczy i usta! – zawołał.

I gdy wszyscy byli już gotowi, Kojot z Wody wyjrzał z jaskini i zwrócił się do Słońca. 
Śpiewał i  tańczył, prosząc o pomoc. Nie minęła chwila, a Słońce zaczęło rosnąć. Rosło 
i rosło, aż stało się dwa razy większe niż zwykle. Jego blask był dwa razy jaśniejszy, a ciepło 
dwa razy gorętsze.

– Biegnijcie! – krzyknął Kojot z Wody. – Biegnijcie, ile sił w nogach! Biegnijcie do morza! 
Kiliwa wybiegli z jaskini. Słońce nie robiło im krzywdy: ich oczy i usta chroniła czerń. 
– Przegryźcie kamień! – zawołał jeszcze Kojot z Wody. – Przegryźcie kamień!
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Wojownicy Północy stali na plaży oślepieni potężnym blaskiem Słońca, osłaniali się 
tarczami przed gorącem, jakiego nigdy wcześniej nie poznali. Dopiero gdy ostatni z Kiliwa 
zanurzył się w morskich falach, Słońce zaczęło zmniejszać się powoli, aż stało się takie jak 
zawsze.

Poza nimi na plaży nie było nikogo. Za to w morzu Wojownicy Północy dostrzegli 
ciemne kształty – to wynurzające się na powierzchnię, to niknące w głębinach. Delfiny!

Naukowcy, mędrcy czytający księgi i  badacze podwodnego świata mówią, 
że to morświny kalifornijskie – najmniejsze z delfinów. Ale każdy, kto poznał tę opowieść 
wie, że to Kiliwa, którzy woleli zmienić się w wodne zwierzęta niż walczyć. 

Pewnego dnia, gdy ludzie przestaną ufać wojnom, Kiliwa powrócą na ziemię.

Zakończenie

W opowiadaniu historii każdy odnajdzie dla siebie najwygodniejsze miejsce. Prze-
strzeń tworzona przez opowieści jest otwarta dla wszystkich, bez względu na wcze-
śniejsze doświadczenia, talenty i predyspozycje.  Słuchając opowiadanych histo-
rii, dzieci wyruszają w niezwykłą podróż w głąb swojej wyobraźni. I myliłby się 
każdy, kto uważałby, że to łatwa podróż. Kino, telewizja albo ilustrowane książki 
oferują widzom i czytelnikom gotowe obrazy, ale słuchacze opowiadanych historii 
muszą wszystko stworzyć samodzielnie. Opowiadanie historii jest więc wyzwa-
niem, które dzieci (i dorośli!) chętnie podejmują, ucząc się ufać swojej wyobraźni. 

Opowiadacze używają głosu, mimiki, gestów, ruchu, by zabrać słuchaczy 
do  świata opowieści i pomóc im odnaleźć się w tym świecie jak najlepiej. Opo-
wiadanie historii to interaktywny akt twórczy, w którym reakcje słuchaczy w bez-
pośredni i natychmiastowy sposób wpływają na przebieg opowieści. Nie istnieje 
nic, co oddzielałoby opowiadacza od słuchaczy – opowiadając, patrzymy dzieciom 
w oczy i dzięki temu możemy od razu reagować na ich potrzeby i nastroje.

Opowiadanie jest więc również wyzwaniem dla opowiadacza. Opowiadacze 
nie są aktorami, nie wcielają się w żadną postać, nie odgrywają ról. Opowiadacz 
historii pozostaje sobą, jest autentyczny, a to sprawia, że więź między nim, a słu-
chaczami jest naprawdę wyjątkowa.

Wykorzystanie opowieści w edukacji sprzyja zapewnieniu różnorodności do-
świadczeń, wspiera indywidualne tempo i style uczenia się każdego dziecka. Słu-
chając i opowiadając historie dzieci uczą się wyrażać swoje myśli i uczucia, wymie-
niać się informacjami, dzielić z innymi swoimi pomysłami, nawiązywać relacje.

Sztuka opowiadania jako metoda pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole jest 
też wyjątkowo praktyczna: nie potrzeba żadnych dodatkowych nakładów finan-
sowych, by za pomocą opowieści rozwijać dziecięcą wyobraźnię i stworzyć śro-
dowisko przyjazne uczeniu się. Wystarczy wygodne miejsce do słuchania i dobra 
opowieść! 
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Zakończmy krótką historią – tym razem to opowieść osobista, wspomnienia 
hiszpańskiego opowiadacza Juana Pedra Romera: „Zdarzyło się to podczas wysta-
wy Expo w hiszpańskiej Sewilli. Zostałem tam zaproszony przez organizatorów 
i miałem opowiadać na ulicy, przed wejściem do hali sportowej. Drzwi wejściowe 
były tuż za mną – każdy, kto brał kiedyś udział w takiej masowej imprezie, z łatwo-
ścią może sobie wyobrazić, o czym mówię. Nieprzerwana rzeka ludzi przesuwała 
się z jednej strony na drugą, starając się zobaczyć jak najwięcej w jak najkrótszym 
czasie. Byłem przytłoczony, niewyobrażalne technologiczne delirium. I ja – opo-
wiadacz historii, wyposażony jedynie w słowo miałem opowiadać, stawiając czoła 
pośpiechowi, obezwładniającemu upałowi i  ludzkiemu strumieniowi, który nie 
miał końca. Nie miałem innego wyjścia, praca musiała być wykonana – zrobiłem 
więc to, co robię od  lat: zacząłem opowiadać, zwracając się do  tych nielicznych 
osób, które już się zatrzymały. Ku mojemu zdziwieniu przechodzący tamtędy lu-
dzie zwalniali krok i zatrzymywali się przed wejściem do hali sportowej, by posłu-
chać. Porwała ich magia opowieści. Były to tradycyjne opowieści, które być może 
przypomniały im dzieciństwo albo jakąś nieuświadomioną mityczną przeszłość. 
A może po prostu siła słowa wystarczyła, by zapełnić przestrzeń, której nie zdo-
łała zająć technologia. I  przez ponad godzinę stało tam mniej więcej 300 osób, 
zatrzymanych poza czasem, gdzieś pomiędzy „dawno, dawno temu” a „i żyli długo 
i szczęśliwie”. Gdy skończyły się opowieści i wybrzmiały pobieżne oklaski, wszy-
scy powrócili do swojej szalonej wędrówki. To wydarzenie wzmocniło moją wiarę 
w człowieka. Nigdy nic nie będzie mogło zastąpić słowa jako środka komunikacji” 
(Romera, 2011, s. 53). 
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Joanna Wójcicka

Mnożę i dzielę, sprawnie liczę. Ćwiczenia rozwijające 
myślenie matematyczne dzieci wyzwaniem inkluzji 

we wczesnej edukacji

Wprowadzenie

Kluczową ideą nauczania matematyki jest uczenie się przez działanie, doświadcza-
nie i komunikowanie. Przez lata pracy w zawodzie pedagoga i terapeuty spotka-
łam wiele dzieci z trudnościami, zarówno tymi wynikającymi z zaburzeń uczenia, 
takich jak dysleksja czy dyskalkulia, jak i powstałych w wyniku obniżonej goto-
wości do uczenia się matematyki. W początkowym okresie nabywania umiejęt-
ności matematycznych wielu uczniów ma problemy, między innymi, z popraw-
nym dodawaniem i odejmowaniem. Słabo radzą sobie z mnożeniem i dzieleniem. 
Nie rozumieją pojęcia liczby. Próbują uczyć się tych działań na pamięć, często bez 
zrozumienia. Trudność sprawia im rozwiązywanie zadań matematycznych w pod-
ręczniku. Nieudolnie liczą na  palcach, konkretach. Tak rodzą się pierwsze lęki, 
frustracje. Dziecko nie rozumie dlaczego inni rówieśnicy – w  przeciwieństwie 
do niego – potrafią rozwiązywać zadania matematyczne. Najważniejsze jest do-
strzeżenie tych problemów przez nauczyciela i ewentualne zwrócenie się o pomoc 
do terapeuty. Wsparcie, zrozumienie, wspólne poszukiwanie sposobów na poko-
nanie trudności to  jedno z najważniejszych zadań dla nas terapeutów i zarazem 
nauczycieli matematyki. W swojej pracy zawodowej od lat poszukuję metod pra-
cy, ćwiczeń pomocnych w uczeniu się takich kluczowych umiejętności matema-
tycznych, jak dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie, rozumienie i roz-
wiązywanie zadań z  treścią. Efekty moich poszukiwań, terapeutycznych działań 
znalazły odzwierciedlenie w  publikacjach „Matematyczne rozgrywki” i  „Mnożę 
i dzielę”. Zachęcam nauczycieli, by na lekcjach matematyki wykorzystywali zawar-
te tam ćwiczenia. Zastosowanie ich w pracy z całą klasą spowoduje, że uczniowie 
z trudnościami nie poczują się wyizolowani, ale włączeni w proces dydaktyczny 
na lekcji. Zastosowanie takich pomocy, jak karty, kości, specjalne tablice i plansze 
pozwoli wielu uczniom na lepsze zrozumienie wybranych treści. 

Dlaczego warto poszukiwać różnorodnych sposobów, metod, form pracy 
z dziećmi?
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Edukacja matematyczna rozwija zdolności logicznego myślenia. Oczywistym 
jest, że  matematyka przydaje się także w  codziennym życiu – wiele problemów 
wymaga od nas podstawowych umiejętności matematycznych, takich jak racho-
wanie, mierzenie, ważenie, orientowanie się w przestrzeni, posługiwanie się pie-
niędzmi czy odczytywanie godziny. To dziedzina wiedzy, która pozwala dziecku 
nauczyć się skutecznych strategii rozwiązywania problemów, mających zastosowa-
nie we wszystkich obszarach działalności człowieka.

Matematyka to sztuka myślenia, należy więc już od najmłodszych lat pobudzać 
i rozwijać myślenie dzieci. Wspierać ich rozwój, stwarzać warunki do rozwijania 
ich indywidualnego potencjału, dawać wiele okazji do eksperymentowania, szu-
kania rozwiązań, sposobów, otwartości na nowe pomysły. Rozwijać kreatywność. 
Nabywanie kolejnych matematycznych umiejętności jest w  końcu niczym two-
rzenie papierowego łańcucha na choinkę: do jednych ogniw dołączane są kolejne. 
Trudno wszak zrozumieć, czym są procenty, gdy nie zna się ułamków; ułamki zaś 
będą „czarną magią” bez wiedzy z zakresu dzielenia. Czasem, trudności u dzieci 
wynikają właśnie z zaległości w materiale: kiedy dziecko liczy na palcach do 10, 
to  przekroczenie progu dziesiątkowego jest dla niego bardzo trudne. Tak samo 
trudno mu będzie skracać ułamki czy sprowadzać je do wspólnego mianownika, 
kiedy nie potrafi mnożyć i dzielić. Dlatego właśnie tak ważna jest kolejność wpro-
wadzania pojęć matematycznych. Centrum „dobrego” nauczania matematyki jest 
uczenie się przez działanie, doświadczanie i komunikację. Bardzo ważne jest, by 
umożliwić uczniom samodzielne odkrywanie wiedzy poprzez uczenie się w for-
mie gier i zabaw z włączaniem w to doświadczanie technik myślenia twórczego.

W trakcie swojej pracy terapeutycznej miałam do czynienia z uczniami w róż-
nym wieku i z różnymi trudnościami. Pracując z nimi, zawsze sięgałam pamięcią 
do  swoich lat szkolnych – a  wtedy matematyka była jedną z  moich ulubionych 
dziedzin. Uwielbiałam grać w gry, karty i kości, fascynowały mnie matematyczne 
zagadki i dylematy. Tak często spotykam uczniów, którzy do matematyki mają jed-
nak skrajnie odmienny stosunek. To właśnie im i ich rodzicom pragnę pokazać, 
że nauka może być przyjemna i fascynująca. Organizowanie nauki w formie gier 
stwarza niepowtarzalne możliwości przyswajania wiedzy przez dzieci w przyjemny 
sposób. Nauka jest wtedy nie tylko łatwa, lecz niemal automatyczna. Uczestnictwo 
w grze uczy pokonywania trudności, mobilizuje do wysiłku intelektualnego, daje 
dziecku możliwość przeżycia radości z wygranej oraz radzenia sobie z przegraną, 
uczy także przestrzegania reguł. Kontakt i manipulowanie różnorodnymi pomo-
cami, takimi jak kości, karty, czy domino, doskonali funkcje percepcyjno-moto-
ryczne. Układ kropek na kostce sprzyja rozpoznawaniu ilości, wpływa na spraw-
ność w  posługiwaniu się liczbami. Udział w  zabawach i  grach matematycznych 
redukuje lęk przed uczeniem się matematyki, rozwija zainteresowania, doskonali 
umiejętności rachunkowe dzieci, rozwija logiczne myślenie. Zdobyte sprawności 
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będą przydatne nie tylko w uczeniu się matematyki, ale również w innych obsza-
rach edukacji szkolnej.

Uczenie się matematyki daje uczucie przyjemności szczególnie wtedy, gdy 
dziecko odczuje satysfakcję z dobrze rozwiązanego zadania, zrozumie pojęcie czy 
dostrzeże poszukiwany kształt. Z moich doświadczeń wynika, że małym dzieciom 
przyjemność sprawia sam nawet proces rozwiązywania problemów. Doskonale 
to widać, gdy osiągają wgląd w rozwiązanie zadania, rozpoznają wzór, odkryją coś, 
połączą skutecznie pojęcia, gdy znajdą matematyczną zasadę, która zawsze działa, 
a nawet wtedy, gdy odkryją wyjątek od reguły. W swojej pracy terapeutycznej opie-
ram się na trzech teoriach: teorii reprezentacji Jerome’a Brunera, koncepcji strefy 
najbliższego rozwoju według Lwa Wygotskiego oraz teorii rozwoju umysłowego 
Jeana Piageta. Pomimo wielu dyskusji akademickich co do  ich kompatybilności 
(wewnętrznej zgodności aplikacyjnej), w mojej własnej praktyce niezmiennie od-
krywam ich aktualność i przydatność w wytyczaniu kierunku pracy z dzieckiem. 

Podczas zajęć terapeutycznych pierwszą teorią, do której sięgam, jest ta opra-
cowana przez Jerome’a  Brunera. Dziecko uczące się zarówno matematyki, jak 
i pozostałych przedmiotów szkolnych powinno być zdolne nie tylko do tworzenia 
reprezentacji na  trzech poziomach: enaktywnym, ikonicznym i  symbolicznym, 
ale i  swobodnego przechodzenia z  jednego poziomu na  drugi (Gruszczyk-Kol-
czyńska, 1992, s. 84). W pracy poświęconej m.in. temu zagadnieniu Ewa Filipiak 
pisze: „Rozwój poznawczy polega na opanowywaniu kolejno każdej z trzech form 
reprezentacji wraz z częściowym przekładem każdej z nich na pozostałe. Interak-
cja funkcjonujących w  trakcie rozwoju reprezentacji ma dla rozwoju zasadnicze 
znaczenie. Każda z  tych form bowiem jest swoistym systemem przetwarzania 
informacji, dzięki którym jednostka buduje model świata” (Filipiak, 2011, s. 15). 
Co to tak naprawdę oznacza? Przykładowo, dziecko podczas rozwiązywania zadań 
z treścią, dotyczących liczby jabłek, na poziomie reprezentacji enaktywnej powin-
no doświadczyć faktycznego manipulowania jabłkami – zobaczyć je, dotknąć, po-
liczyć. W jego głowie pojawi się wtedy wyobrażenie, na podstawie którego później 
będzie mogło działać na  poziomie ikonicznym, opartym właśnie na  wyobraże-
niach. Na tym etapie uczeń jest w stanie wizualizować działanie na kościach, pa-
tyczkach czy rysunkach. Po takich doświadczeniach łatwiej jest przejść na poziom 
reprezentacji symbolicznych. Na tym etapie uczeń zapisuje działanie, rozwiązuje 
zadanie przy pomocy grafu bądź równania. Nauka w taki sposób, czyli swobodne 
przechodzenie po systemach reprezentacji, umożliwia dzieciom w pełni zobaczyć, 
doświadczyć, zrozumieć, a na końcu zapisać działanie. Jest to kluczowe. Dzieci, 
które uczą się w szkole matematyki z poziomu reprezentacji symbolicznych, mają 
bardzo duże trudności w rozumieniu kluczowych pojęć matematycznych – braku-
je im wyobrażenia o działaniach. Spostrzeżenie to było podstawą dla stworzenia 
serii pomocy dydaktycznych, czerpiących z ikonicznego i enaktywnego poziomu 
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reprezentacji. Zapis działania w zeszycie jest wtedy ostatnim etapem wykonywania 
zadań.

W pracy terapeutycznej równie ważne jest pojęcie strefy najbliższego rozwo-
ju według Wygotskiego. Pisze on: „[…] istotną cechą nauczania jest to, iż tworzy 
strefę najbliższego rozwoju dziecka, czyli daje początek wielu wewnętrznym pro-
cesom rozwoju, uruchamia te procesy, na razie dostępne dziecku tylko w sferze 
obcowania z otoczeniem i współpracy z kolegami, a potem po przejściu rozwoju 
wewnętrznego stające się wewnętrznym dorobkiem samego dziecka. […] Procesy 
rozwoju idą w ślad za procesami nauczania, które tworzą strefę najbliższego roz-
woju” (za: Filipiak, 2011, s. 15). Pojęcie to uwrażliwia nas, terapeutów, na posta-
wienie prawidłowej diagnozy, pozwoli ona określić aktualne umiejętności dziecka, 
określić strefę najbliższego rozwoju kompetencji – tak, aby mogło wykonać ko-
lejny krok z pomocą nauczyciela. Jest to swoiste wyczulenie na potrzeby ucznia. 
Dlatego też tak ważne są zajęcia terapeutyczne dostosowane do  indywidualnych 
możliwości dziecka.

Jednym z kluczowych zadań w edukacji matematycznej dzieci jest kształtowa-
nie pojęcia liczby naturalnej w podstawowych jej aspektach. Do posługiwania się 
liczbami naturalnymi w aspekcie kardynalnym i porządkowym istotne są dwa typy 
operacyjnego rozumowania: wnioskowanie o stałości liczby oraz radzenie sobie 
z  układaniem obiektów w  serie (Lisicki, Skura, 2015). Wynika to  wprost z  mo-
delu rozwoju umysłowego człowieka Jeana Piageta. Wspomniane już operacyjne 
rozumowanie jest, według niego, niczym innym, jak sposobem funkcjonowania 
intelektualnego, który kształtuje się i  dojrzewa zgodnie z  rytmem rozwojowym 
człowieka (Gruszczyk-Kolczyńska, 1992, s. 45).

Wskazane wyżej teorie są kluczowymi dla zrozumienia mechanizmów ucze-
nia się matematyki. Na  ich podstawie, wraz z Zofią Olejniczak, opracowałyśmy 
serię pomocy dydaktycznych: „Matematyczne rozgrywki” oraz „Mnożę i dzielę”. 
To  właśnie na  nich bazuję, pracując z  uczniami z  trudnościami w  uczeniu się. 
Poniżej przedstawiam wybrane ze zbiorów ćwiczenia, które można wykorzystać 
w trakcie pracy zarówno z całą klasą, jak i stricte terapeutycznej. Każdy z opisów 
wybranych ćwiczeń poprzedzam krótkim wprowadzeniem wyjaśniającym istotę 
i cel moich działań. Czynię to, aby mój tok postępowania był zrozumiały. Angażu-
jąc dziecko w określone działania, stwarzam sytuację, w których uczeń ma moż-
liwość samodzielnie odkrywać prawidłowości matematyczne. Niektóre ćwiczenia 
ilustruję fotografiami. Pozwala to lepiej poznać sposoby wykorzystania prezento-
wanych pomocy. 
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Gry i zabawy rozwijające umiejętności dodawania i odejmowania 
z wykorzystaniem autorskiej pomocy dydaktycznej „Matematyczne 
rozgrywki”. Wprowadzenie do ćwiczeń

Kiedy myślimy o liczbach, szeregujemy je w umyśle, tworzymy ciąg rosnący od le-
wej strony do prawej. Liczba bardziej na prawo jest większa od tej na lewo. Doda-
jąc, przesuwamy się w ciągu w prawo, a odejmując – w lewo. Dziecku trudno jest 
wyobrazić sobie ciąg liczbowy. Aby zrozumieć jego istotę musi go zobaczyć, od-
kryć, doświadczyć. Karty z liczbami od 1 do 10 powstały, by uczeń mógł je układać 
w ciągi rosnące i malejące, tworząc tym samym chodniczek liczbowy. Na kartach 
znajdują się cyfry i kropki ułożone tak jak na kostce. Chodniczek kończy się liczbą 
10, która jest bardzo ważna w edukacji matematycznej – jest podstawą systemu 
pozycyjnego.

Dzieci układają karty z  liczbami od  najmniejszej do  największej od  lewej 
do prawej; określają miejsce liczby w uporządkowanym szeregu. Przesuwają pod 
kartami z liczbami żeton w prawo lub w lewo, podobnie jak na osi liczbowej. Za-
uważają, że liczby rosną w prawo, a maleją w lewo.

Zdjęcie nr 1
Przyglądamy się kartom sąsiednim, z liczbą o 1 większą i o 1 mniejszą. Dzieci obserwują, 
że każda liczba ma swojego „sąsiada” – jest od niej o 1 większy lub o 1 mniejszy. 

Zdjęcie 2
Dzieci przesuwają żeton pod chodniczkiem liczbowym w prawo lub w lewo. Odkrywają, 
że ruch w prawo wiąże się z dodawaniem, w lewo zaś z odejmowaniem. Wykonują 
obliczenia. 
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W  uczeniu się dodawania i  odejmowania istotną rolę odgrywa rozkładanie 
liczby na  składniki. Pomocne więc będą doświadczenia z  wykorzystaniem kart 
z  liczbami. Kartę z daną liczbą, np. 9, układamy pośrodku stołu. Pod nią dzieci 
układają na kartach kolejne pary liczb, które dodane do siebie dają 9. Przyglądają 
się układom, następnie zamieniają liczby miejscami np. 8 i 1, po zmianie 1 i 8. 
Odkrywają, że pomimo zmiany miejsca liczby w każdej parze jest nadal 9. Takie 
ćwiczenia wykonujemy z pozostałymi liczbami w zakresie liczby 10.

Zdjęcie nr 3 
Zakrywamy w każdej parze liczb jedną kartę. Powstaną tzw. działania z okienkiem. Dzieci 
odgadują, jaka liczba została zasłonięta.

Ćwiczenia
1. Porządkowanie liczb

Pomoce: karty z liczbami od 1 do 10.
Karty tasujemy i rozdzielamy między graczy. Każdy układa swoje karty odkry-

te przed sobą. Zabawę rozpoczyna osoba, która ma czerwoną kartę z liczbą 5. Kła-
dzie ją na środku stołu. Następny gracz może dołożyć do niej kartę w tym samym 
kolorze z liczbą o 1 mniejszą lub o 1 większą. Może też rozpocząć nowy szereg, kła-
dąc kartę w innym kolorze z liczbą 5 pod czerwoną „piątką”. Gra skończy się, kiedy 
na stole zostaną ułożone wszystkie karty w czterech rzędach od 1 do 10. Wygrywa 
ten, kto pierwszy pozbędzie się swoich kart.
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Zdjęcie nr 4

2. Zbieramy pary
Pomoce: karty z liczbami od 1 do 10.
Tasujemy karty i  rozkładamy zakryte na  stole w czterech rzędach. Pierwsza 

osoba odkrywa dwie karty i sprawdza, czy stanowią one parę. Parą są dwie karty 
z  liczbami różniącymi się o 1. Jeżeli tak, zabiera je. Jeżeli nie – zostawia odkry-
te. Następny gracz odkrywa kolejne dwie karty. Sprawdza, czy wśród wszystkich 
odkrytych kart może dobrać pary. Zabiera wszystkie znalezione pary. Następna 
osoba odkrywa kolejne dwie karty i gra toczy się dalej do wyczerpania możliwości 
zbierania par. Wygrywa osoba, która ma więcej par.

3. Szukanie par liczb – zbieramy dziesiątki
Pomoce: karty.
Tasujemy karty i  rozkładamy zakryte na  stole w czterech rzędach. Pierwsza 

osoba odkrywa dwie karty i sprawdza, czy stanowią one parę. 
Parą są dwie karty, których suma liczb wynosi 10, np. 6 i 4. W tym wariancie 

należy wyjąć z talii wszystkie karty z liczbą 10. Jeżeli tak, zabiera je. Jeżeli nie – zo-
stawia odkryte. Następny gracz odkrywa kolejne dwie karty. Sprawdza, czy wśród 
wszystkich odkrytych kart może dobrać pary. Zabiera wszystkie znalezione pary. 
Następna osoba odkrywa kolejne dwie karty i gra toczy się dalej do wyczerpania 
możliwości zbierania par. Wygrywa osoba, która ma więcej par.
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4. Zabawa w dodawanie
Pomoce: karty z liczbami od 1 do 10.
Karty tasujemy, rozdzielamy równo między uczestników. Gracz kładzie swoje 

karty przed sobą zakryte w stosie. Każdy odkrywa po dwie karty i oblicza sumę. 
Osoba, która ma większą sumę, zabiera wszystkie odkryte karty i odkłada na bok. 
Jeżeli zdarzy się, że wartości sum obu graczy są takie same, każdy losuje dodatko-
we dwie karty. Kto ma większą sumę, zabiera wszystkie odkryte karty. Gra toczy się 
do wyczerpania kart. Wygrywa osoba, która zebrała więcej kart.

Gracze odkrywają po dwie karty i obliczają sumę. Osoba, która ma mniejsza 
sumę, zabiera wszystkie odkryte karty i odkłada na bok. Jeżeli zdarzy się, że war-
tości sum obu graczy są takie same, każdy losuje dodatkowe dwie karty. Kto ma 
mniejszą sumę zabiera wszystkie odkryte karty. Gra toczy się do wyczerpania kart. 
Wygrywa osoba, która zebrała więcej kart.

5. Zabawa w odejmowanie
Pomoce: karty z liczbami od 1 do 10.
Karty tasujemy i rozdzielamy równo między graczy. Każdy układa swoje karty 

zakryte przed sobą. Gracze odkrywają po dwie karty, od większej liczby odejmu-
ją mniejszą. Porównują wartości różnic. Karty zabiera osoba, której różnica ma 
większą wartość i odkłada je na bok. Jeżeli wartość różnicy jest taka sama, gracze 
odkrywają następne dwie karty. Osoba, której wynik odejmowania jest większą 
liczbą, zabiera wszystkie odkryte karty i odkłada na bok. Gra toczy się do wyczer-
pania wszystkich kart.

6. Dodaj lub odejmij
Pomoce: karty z liczbami od 1 do 10.
Tasujemy karty i układamy je odkryte na stole w czterech rzędach. Gracze ko-

lejno rzucają 2 kostkami. Po wyrzuceniu, gracz decyduje, czy wykonuje dodawanie 
czy odejmowanie. Oblicza i bierze ze stołu kartę z liczbą odpowiadającą wynikowi. 
W przypadku, gdy gracz wyrzuci na kościach liczbę 11 lub 12, może wziąć ze stołu 
dwie karty dające w sumie taki wynik. Jeśli na stole nie ma odpowiedniej karty, 
ruch przejmuje następna osoba. Wygrywa ta osoba, która zbierze więcej kart.

Gry i zabawy rozwijające umiejętności mnożenia i dzielenia 
z wykorzystaniem autorskiej pomocy dydaktycznej „Mnożę i dzielę. 
Wprowadzenie do ćwiczeń

Jedną z kluczowych umiejętności matematycznych jest znajomość tabliczki mno-
żenia. Dzieci poznają mnożenie jako skrócone dodawanie jednakowych składni-
ków. Uczą się jej, powtarzając przypadki mnożenia i wyniki na pamięć. Kończąc 
klasę trzecią, każde dziecko musi znać tabliczkę mnożenia. Te dzieci, które jej nie 
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znają, nie będą w stanie rozwiązywać zadań matematycznych z poziomu klas wyż-
szych, bazujących na mnożeniu i dzieleniu – skracania i rozszerzania ułamków, 
sprowadzania ułamków do wspólnego mianownika, obliczanie NWW, NWD, po-
tęgowania itp. To tak powstają zaległości w nauce, czasami bardzo trudne do nad-
robienia. Ważne jest poszukiwanie metod i sposobów ułatwiających naukę mno-
żenia i dzielenia. Często tradycyjne metody związane z nauką tabliczki mnożenia 
na pamięć nie działają. Dziecko nie rozumie mnożenia i dzielenia, nie może go 
zapamiętać. Jak zatem pomóc dzieciom w nauce? 

I ETAP – rozumienie
Podstawą nauki mnożenia i dzielenia jest zrozumienie istoty tego działania, zrozu-
mienia pojęcia wielokrotności. 

Mnożenie
Układamy przed dzieckiem kości o tej samej wartości, np. trzy kostki, na każdej 
znajdują się dwie kropki, oraz dwie kostki po  trzy kropki. Dzieci układają pod 
nimi działania 3x2=6 oraz 2x3=6. Dzieci odkrywają, że liczba 6 składa się z dwóch 
trójek, trzech dwójek. 

Zdjęcie nr 5
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Następnie układamy przed dzieckiem dziesięć kartoników z kolejnymi z wie-
lokrotnościami liczby 2 (od 2 do 20), pod nimi kartoniki z działaniami i kości. 
Teraz łatwiej dostrzec, że działanie 3x2 oznacza trzecią dwójkę. 

Zdjęcie nr 6

Dzielenie
Dzieci odkryły już, że liczba 8 składa się między innymi z dwóch czwórek, czterech 
dwójek. To milowy krok w kierunku dzielenia. 

Teraz przy działaniu 8:2 oraz 8:4 można zadać pytanie: ile dwójek mieści 
się w liczbie 8, ile czwórek mieści się w liczbie 8 oraz która to dwójka, czy która 
to czwórka.

Zdjęcie nr 7

II ETAP – znajomość wielokrotności
Dzieciom z łatwością przychodzi nauka mnożenia przez 1, 2, 5 i 10. Sprzyja temu 
umiejętność liczenia co 1, 2, 5 i 10. Dzieci ustawiają się w pary, liczą piątkami, 
dziesiątkami, znają się na pieniądzach. To ułatwia liczenie. Łatwiej wtedy obliczyć 
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pięć dwójek czy sześć dziesiątek. Trudność sprawia im jednak liczenie co 3, 4, 6, 7, 
8 i 9 i mnożenie przez te liczby. 

Naukę rozpoczynamy od wielokrotności liczby 2. W tym celu przygotowujemy 
tablicę 100, na której dziecko układa kolejno 10 żetonów co 2 pola. Dzieci kolorują 
zaznaczone pola. Uczą się tych liczb. Za każdym razem uczymy się kolejnych wie-
lokrotności (co 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10). 

Zdjęcie nr 8

Układanie kartoników z poszczególnymi wielokrotnościami wspomaga proces 
uczenia się wielokrotności.

Dzieci, ucząc się wielokrotności, wyciągając palce. Przy wymienianiu kolej-
nych liczb dziecko pokazuje kolejne palce. Czynność ta  powtarzana jest wielo-
krotnie, kolejna wielokrotność kojarzona jest z kolejnym palcem, np. dziecko ma 
obliczyć, ile jest 6x7 – wyciąga więc 6 palców i liczy co 7: 7, 14, 21, 28, 35, 42 lub 7 
palców i liczy co 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42.

W  miarę treningu liczenie wielokrotnościami na  palcach zostaje zastąpione 
liczeniem w pamięci. Metoda ta równie dobrze sprawdza się przy dzieleniu. Np. 
42 podzielić na 6: dziecko wyciąga palce i zaczyna kolejno liczyć co 6 – 6, 12, 18, 
24, 30, 36, 42 – kiedy pada liczba 42, sprawdza, ile palców wyciągnęło – 7 palców 
oznacza wynik dzielenia. 
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Na dalszych etapach edukacyjnych znajomość wielokrotności pomocna będzie 
w zrozumieniu i nauce ułamków, skracaniu, sprowadzaniu do wspólnego mianow-
nika, szukaniu najmniejszej wspólnej wielokrotności, dzielników.

III ETAP – nauka mnożenia i dzielenia 
Na  tym etapie dzieci wykonują szereg zadań związanych z mnożeniem i dziele-
niem. Wykonują działania, pomagając sobie wielokrotnościami. Poprzez gry i za-
bawy uczą się mnożyć i dzielić, utrwalają wiedzę. 

Ćwiczenia
1. Zabawa z wielokrotnościami

Pomoce: karty z liczbami. 

Wariant 1
Uwaga: gra polega na ułożeniu kart w dwóch rzędach tak, aby w każdym rzędzie 

były uporządkowane rosnąco wielokrotności liczb 2 i 3:
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Karty tasujemy i rozdajemy między graczy. Każdy układa swoje karty odkryte 

przed sobą. Grę rozpoczyna osoba, która ma kartę z liczbą 2. Kładzie ją na środku 
stołu. Następny gracz może dołożyć do niej kartę z kolejną liczbą w szeregu, tzn. 
4, lub rozpocząć nowy szereg liczbą 3, kładąc ją pod dwójką. Gra kończy się, kiedy 
na stole zostaną ułożone wszystkie karty w dwóch rzędach z liczbami uporządko-
wanymi rosnąco. Wygrywa ten, kto pierwszy pozbędzie się swoich kart.

Wariant 2
Uwaga: gra polega na ułożeniu kart w dwóch rzędach tak, aby w każdym rzędzie 

były uporządkowane rosnąco wielokrotności liczb 4 i 5 lub 6 i 7, lub 8 i 9 
Przebieg gry – j.w.

2. Bingo karciane 
Pomoce: wybrane karty z działaniami – mnożenie (przez 2 i 3 lub 4 i 5, 6 i 7, 8 

i 9) – oraz karty z liczbami.

Wariant I
Karty z  liczbami tasujemy i  rozdajemy graczom po  9 kart. Gracze układają 

karty odkryte w trzech rzędach po trzy karty: 
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Pozostałe karty odkładamy na bok. Karty z działaniami tasujemy i kładziemy 
zakryte w stosie na stole. Pierwsza osoba odkrywa kartę ze stosu i czyta działanie. 
Gracze obliczają wynik. Kto ma kartę z wynikiem mnożenia, odwraca ją. Osoba, 
która pierwsza będzie miała odwrócone trzy karty w jednym rzędzie – pionowym, 
poziomym lub ukośnie – mówi „bingo” i wygrywa grę. 

Wariant II
Karty z działaniami tasujemy i rozdajemy graczom po 9 kart. Gracze układają 

karty odkryte w trzech rzędach po trzy karty. Pozostałe karty odkładamy na bok. 
Karty z  liczbami tasujemy i kładziemy zakryte w stosie na stole. Pierwsza osoba 
odkrywa kartę ze stosu i pokazuje liczbę. Kto ma kartę z działaniem, którego wy-
nik jest równy wylosowanej liczbie odwraca ją. Osoba, która pierwsza będzie miała 
odwrócone trzy karty w  jednym rzędzie – pionowym, poziomym lub ukośnie – 
mówi „bingo” i wygrywa grę. 

3. Memo – mnożenie
Pomoce: wybrane karty z działaniami – mnożenie (przez 2 i 3 lub 4 i 5, 6 i 7, 8 

i 9) – oraz karty z liczbami. 
Wszystkie karty tasujemy i  układamy zakryte na  stole w  równych rzędach, 

np. cztery rzędy po 5 kart. Pierwszy gracz odkrywa dwie dowolne karty i spraw-
dza, czy stanowią one parę, tzn. działanie jest równe wynikowi. Jeżeli tak, zabiera 
je. Jeżeli nie – zostawia odkryte na stole. Następny gracz odkrywa kolejne dwie 
karty. Sprawdza, czy wśród wszystkich odkrytych kart może dobrać pary. Zabiera 
wszystkie znalezione pary kart. Następna osoba odkrywa kolejne dwie karty i gra 
toczy się do wyczerpania kart. Wygrywa osoba, która zebrała więcej par. 

Opisane przeze mnie ćwiczenia stosuję od  wielu lat w  pracy indywidualnej 
i grupowej. Szczególnie pomocne są w pracy z dziećmi, które napotykają na trud-
ności w nauce matematyki już na początku edukacji. Wieloletnie doświadczenie 
upewnia mnie, że  jest to  skuteczna metoda pracy. Z  moich pomocy korzystają 
nauczyciele przedszkoli i  szkół. W  kilku przedszkolach napisano program in-
nowacyjny w oparciu o „Matematyczne rozgrywki”. Jest to też skuteczna pomoc 
dla rodziców, którzy poprzez zabawę mogą wspierać swoje dzieci w  edukacji 
matematycznej. 
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NOTY O AUTORACH 

Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
Autorka prac z  zakresu pedagogiki emancypacyjnej 
(między innymi: Między dostosowaniem i  zmianą. 
Elementy emancypacyjnej teorii edukacji – 1995, Pe-
dagogika emancypacyjna – 2006, Szanse i  zagrożenia 
emancypacji poprzez edukację w  szkole wyższej, 2016; 
Proces emancypacji kultury szkoły, 2018) oraz człowie-
ka i praw dziecka (Autonomia czy izonomia, o prawach 
osób sprawnych inaczej, 1996; Edukacja: quinta essen-
tia uśmiechu dziecka; o roli edukacji w urzeczywistnia-
niu praw dziecka, 2000; We are not allowed to leave the 
world as it is, 2013; Prawa człowieka i  prawa dziecka 

w kształceniu nauczycieli – potrzeby i możliwości, 2016). Promotorka prac doktor-
skich, w których podejmowana jest problematyka inkluzji (w tym: Pedagogiczny 
coaching rodziny z problemem ADHD – 2009, Nauczanie indywidualne jako czyn-
nik rozwoju gimnazjalisty. Studium przypadku – 2013, Typy biograficzne osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie w edukacyjnym kręgu społecznym – 2014).

Prof. CDV dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak
Autorka, współautorka, redaktorka i  współredaktor-
ka prac zbiorowych poświęconych zmianie edukacji 
nauczycieli w kontekście wyzwań paradygmatycznych 
współczesnej szkoły (Zob. np. Zmiany edukacji na-
uczycieli. Wiedza, biegłość, refleksyjność, 1998; Edu-
kacja poprzez język, czyli o całościowym uczeniu, 1996 
i 1999; Uczenie metodą projektu, 2002; Pytanie o szkolę 
wyższą. W trosce o człowieczeństwo, 2008; Nowy pro-
fesjonalizm nauczycieli. Podejścia – praktyka – prze-
strzeń rozwoju, 2014, współ. B. Zamorska; Badania 
w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, 

2010, współred. H. Cervinkova; Edukacyjne badania w działaniu, 2013), współ-
red. H. Cervinkva; Szkoła – kształcenie – nauczyciel, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski 
(red.) Pedagogika. Podręcznik akademicki, 2018. Redaktor naczelna czasopisma 
Forum Oświatowe. Przez cztery kadencje członek z wyboru Komitetu Nauk Pe-
dagogicznych PAN, obecnie członek afiliowanego przy nim Zespołu Dydaktyki. 
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 Dr Anna Irasiak
Pedagog, adiunkt na  Uniwersytecie Humianistyczy-
no-Przyrodniczym im. Jana Długosza w  Częstocho-
wie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się 
wokół: pedagogiki międzykulturowej, kształcenia pol-
skiego języka migowego, roli języka migowego w edu-
kacji dziecka niesłyszącego oraz modelu edukacji 
dwujęzycznej (bimodalnej) dzieci głuchych. Autorka 
artykułów naukowych i  realizatorka projektów ba-
dawczych z tego zakresu. W lutym 2018 roku obroniła 
pracę doktorską, przygotowaną pod kierunkiem na-
ukowym dr hab. B.D. Gołębniak, nt. Wzajemne ucze-

nie się osób głuchych i słyszących w projekcie edukacyjnym. Z badań w działaniu. 
Tłumacz biegły i wykładowca języka migowego. 

Aneta Cruz-Kąciak
Opowiadaczka historii, autorka i  tłumaczka książek 
dla dzieci, współtwórczyni wydawnictwa Trzy Poma-
rańcze. Sięga po opowiadanie historii w programach 
z zakresu edukacji międzykulturowej, antydyskrymi-
nacyjnej i artystycznej, np.: Szkoła Opowiadania i Zo-
bacz Meksyk.

Dr Agnieszka Kossowska 
Językoznawczyni, wykładowca Politechniki Opol-
skiej, autorka książki „Duże sprawy w  małych gło-
wach”, w  której językiem dzieci opowiada o  niepeł-
nosprawności, współautorka scenariuszy zajęć lekcyj-
nych edukacji włączającej, w roku szkolnym 2016/17 
koordynatorka merytoryczna projektu „Wychowanie 
do  nauczania włączającego” (Learning to  include) 
dofinansowanego przez Departament Stanu Stanów 
Zjednoczonych w  ramach Alumni Engagement In-
novation Fund 2016. Ambasadorka Konwencji ONZ 
o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, członkini 

Zespołu ds. Wypracowania Zaleceń do Pracy z Dziećmi ze Specjalnymi Potrze-
bami Edukacyjnymi przy Rzeczniku Praw Dziecka. Absolwentka studiów pody-
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plomowych Komunikowanie interpersonalne z  językiem migowym (Państwowa 
Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu) oraz Elementy metodologii badań 
empirycznych w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych 
(Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski).
 

Dr Tomasz Kozłowski
Absolwent socjologii UMK w Toruniu, do 2018 roku 
adiunkt w  Katedrze Edukacji i  Nowych Mediów 
w  Collegium Da Vinci w  Poznaniu, obecnie wykła-
dowca SWPS. 
Autor książek: Naga małpa przed telewizorem. Popkul-
tura w świetle psychologii ewolucyjnej, 2008 (współau-
torstwo T. Szlendak) oraz Samotny hulaka. Rzecz o pr-
tokulturze pop, 2012 oraz wielu artykułów naukowych, 
analiz i raportów, esejów i felietonów. Współpracow-
nik takich czasopism jak Charaktery, Odra, Dyrektor 
Szkoły, Przed Szkołą, Madame i  in. Szkoleniowiec 

i bloger. Główne zainteresowania: socjologia i psychologia ewolucyjna, antropo-
logia kultury, psychologia pozytywna, socjologia edukacji i  mediów, kulturowe 
aspekty dzieciństwa i wychowania.

Dr Sławomir Krzychała
Od  2004 roku adiunkt w  Wydziale Nauk Pedago-
gicznych w  Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Publikuje 
prace z zakresu socjologii współczesności oraz badań 
edukacyjnych (między innymi monografie: Projekt 
własnego życia, Wrocław 2007; Ryzyko własnego ży-
cia, Wrocław 2007; Nauczyciel-tutor. Prakseologiczna 
rekonstrukcja tutoringu szkolnego, Kraków 2018). Spe-
cjalizuje się w analizach jakościowych (metoda doku-
mentarna), wykorzystywanych również w badaniach 
partycypacyjnych i  ewaluacyjnych (współautorstwo: 
Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności, Wro-

cław 2009). Współpracownik zespołów badawczych w projektach Szkoła Kluczo-
wych Kompetencji (2010) oraz Szlifowanie diamentów – innowacyjne programy 
wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych 
(2011-2013). Kierownik projektu badawczego Relacyjność kolektywnych i indywi-
dualnych wzorów działania w roli nauczyciela-tutora (OPUS 8; 2015–2018).
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Dr Rozalia Ligus
Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Autorka monografii Biograficzna tożsa-
mość nauczycieli (2009) oraz prac z  zakresu pedeu-
tologii, andragogiki i  socjologii edukacji, wydanych 
w  języku polskim i  angielskim, skupionych na  prze-
ciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, pedagogice 
inkluzji, współczesnych procesach migracji i pamięci 
zbiorowej. Uczestniczka krajowych i  międzynarodo-
wych sieci badawczych (Zespół Metodologii Badań 
Pedagogicznych przy KNP PAN, Sekcja Badań Bio-
graficznych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, 

ESREA <European Society for Research on the Education of Adults>: Between Glo-
bal and Local – Adult learning and Development oraz Migration, Ethnicity, Racism 
and Xenophobia. Koordynator krajowy europejskich projektów badawczo-rozwo-
jowych (Erasmus plus, Old Guys Say Yes to Community – od 2016; EDiTE <Eu-
ropean Doctorate in Teacher Education>, 2012-2014; PRILHE <Promoting Critical 
Autonomous Reflective Learning in Higher Education>, 2004-6); Early language 
learning: meeting multicultural and multilingual Europe through national stories 
Comenius 2.1., 2003-6). 

Dr Marta Majorczyk
Nauczyciel akademicki i praktyk (edukator, animator 
rozwoju, doradca rodzinny, trener, szkoleniowiec). 
Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół rodzi-
ny – ról i  relacji rodzinnych, wsparcia, mentoringu 
i  coachingu rodzicielskiego a  także wokół rozwoju 
i systemu opieki nad małym dzieckiem. Autorka prac 
naukowych, w tym monografii Rola ojca w poglądach 
i planach życiowych młodych mężczyzn, i tekstów po-
pularno-naukowych publikowanych w takich czasopi-
smach, jak: Dyrektor szkoły, Bliżej przedszkola, Omat-
ko Magazyn świadomych rodziców. Jako wieloletni 

opiekun praktyk studenckich interesuje się również problematyką service learning 
i zjawiskiem inkluzji w procesach edukacyjnych. Występuje jako ekspert medialny 
w radiu, telewizji oraz na portalach informacyjnych w Internecie.
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Dr Anna Michniuk
Pedagog, psycholog. Dysertację doktorską, pt. Nowo-
medialne wspomaganie współczesnej szkoły, przygoto-
waną pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Wojciecha 
Skrzydlewskiego oraz dr hab. Natalii Walter, obroni-
ła na  Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w styczniu 2018 
roku. Autorka prac naukowych i  popularno-nauko-
wych, w których promuje zastosowanie nowych me-
diów w pracy z uczniem o różnych potrzebach i ce-
chach. Ekspert w Sieci Edukacji Cyfrowej „Komet@”.

Dr Matylda Pachowicz
Absolwentka pedagogiki specjalnej w  UAM, dok-
tor nauk społecznych w  zakresie pedagogiki (praca 
doktorska napisana pod kierunkiem prof. Stanisława 
Dylaka poświęcona została edukacji integracyjnej 
oraz inkluzyjnej), nauczyciel akademicki. Ukończyła 
studia podyplomowe „Psychosomatyka i somatopsy-
chologia” na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Lau-
reatka nagród fotograficznych i  naukowych (m.in. 
Stowarzyszenia Otwartej Rzeczpospolitej w konkursie 
im. Jana Józefa Lipskiego oraz Instytutu Pracy i Spraw 
Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej za pracę magisterską). Autorka wielu indywidualnych wystaw fotogra-
ficznych poruszających problematykę osób niepełnosprawnych. Pomysłodawczy-
ni i współorganizatorka krajowych i międzynarodowych plenerów fotograficznych 
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Propagatorka metod wspierających 
terapię osób o zaburzonym rozwoju. Zaangażowana w różnorodne działania i pro-
jekty społeczne na rzecz osób i grup marginalizowanych. 
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Joanna Wójcicka 
Pedagog i  specjalista w  zakresie diagnozy i  terapii 
dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się mate-
matyki, edukator. Terapeuta w Poradni Psychologicz-
no Pedagogicznej nr 1 w Łodzi. Założyciel i dyrektor 
Centrum Wspierania Edukacji i Rozwoju Arkana. 
Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i  rodziców, słu-
chaczy studiów podyplomowych oraz studentów z za-
kresu diagnozy i  terapii trudności matematycznych. 
Współautorka gier edukacyjnych Matematyczne roz-
grywki, Mnożę i dzielę (Wyd. Annał) oraz publikacji 
Polubić matematykę” (Wyd. AHE). 

Dr Beata Zamorska 
Pedagożka, adiunkt w  Katedrze Edukacji i  Nowych 
Mediów, Collegium Da Vinci w  Poznaniu. Intere-
suje się procesami szeroko rozumianego uczenia się 
i rozwoju w wymiarze indywidualnym i zespołowym. 
W  publikacjach podejmuje problematykę badania 
praktyki edukacyjnej oraz wypracowywania i  wpro-
wadzania zmiany. Monografie: Nauczyciele. (Re)kon-
strukcje bycia w  świecie edukacji (2008), współautor-
stwo: Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności 
(2009), Nowy profesjonalizm nauczycieli: podejścia 
– praktyka – przestrzeń rozwoju (2014). Ostatnie pra-

ce badawcze związane z interwencjami formatywnymi w obszarze inkluzji – zob. 
np. (współautorstwo) Zmiana działalności młodzieży zagrożonej wykluczeniem 
społecznym: badania interwencyjne w kulturowo-historycznej teorii działalności. 
Przegląd Pedagogiczny 1, 2017. Współzałożycielka jednej z pierwszych klas inte-
gracyjnych w Poznaniu. Od 2008 roku współpracuje (jako koordynatorka krajowa) 
w sieci badaczy International Society for Cultural-historical and Activity Research.
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