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Streszczenie

Kuśmierczyk,  M:  Praca  z  uczniem o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  z

uwzględnieniem lekcji wychowania fizycznego w opinii nauczycieli oraz uczniów

Praca dotyczy problemów związanych z nauczaniem dzieci o specjalnych potrzebach

edukacyjnych. Jej celem było zasięgnięcie opinii nauczycieli oraz uczniów na temat edukacji

integracyjnej.  Badaniami  w  formie  ankietowej  objęto  respondentów  z  dwóch  szkół

podstawowych z zachodniej części Warszawy. Jedna z nich to szkoła integracyjna z licznymi

klasami  (do  5-ciu  uczniów  niepełnosprawnych),  a  druga  to  szkoła  ogólnodostępna  z

pojedynczymi przypadkami niepełnosprawnych. Zasadniczą kwestią było ustalenie czy i jak

uczniowie  a  zwłaszcza  nauczyciele  postrzegają  rzeczywistą  integrację  dzieci

niepełnosprawnych  z  rówieśnikami  oraz  uzyskanie  opinii  czy  obecność  dzieci

niepełnosprawnych wpływa na zaniżenie poziomu nauczania. Uzyskane wyniki potwierdzają

tezę,  że  w  obecnej  formie,  przy  aktualnym  wyposażeniu  szkół,  a  także  niedostatecznym

przygotowaniu  pedagogów  próba  szerokiego  wdrożenia  edukacji  niesegregacyjnej  budzi

wiele kontrowersji.

Słowa kluczowe: edukacja integracyjna, specjalne potrzeby edukacyjne 

Summary

Kuśmierczyk,  M: Work with  a  pupil  about special  education needs including

lessons of gymnastic in opinion of theachers and pupils 

This academic work concerns problems connected with teaching children with special

educational needs. The purpose of it has been to check the opinions of teachers and pupils

about integration education. In examination questionnaire have been taken respondents from

two primary schools from western part  of Warsaw. First  school  -  integration school  with

many forms (till five disabled pupil in each), second widely available with single cases of

disabled. The main thing to know if and how pupils and especially teachers have seen the real

integration of disabled children with contemporanies and also to know opinion if the presence

of disabled children affects  lo wer level  of education.  The obtained reasaults  confirm the

argument  that  in  actual  shape,  in  actual  equipment  of  schools  and not  properly  prepared

pedagogues  the atemp of wide implementation  of non segregationist  education  wake's  up

controversy. 

Key words: integration education, special education needs
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Wstęp

Praca  ma na  celu  ukazanie  różnic  w postrzeganiu  zagadnienia  pracy  z  uczniem o

specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  na  lekcjach  z  uwzględnieniem  lekcji  wychowania

fizycznego  w  opinii  nauczycieli  oraz  uczniów.  Warto  na  wstępie  zastanowić  się  nad

kluczowym dla omawianego tematu określeniem grupy osób, których dotyczy praca. Czym są

specjalne potrzeby edukacyjne i kogo obejmują. 

Sformułowanie:  „specjalne  potrzeby edukacyjne”  pojawiło się   po raz pierwszy w

1978  roku  w  naukowym  piśmiennictwie  angielskim  i  obejmowało  dzieci  z

niepełnosprawnością intelektualną oraz z trudnościami w uczeniu się, czyli nie potrafiących

sprostać wymaganiom programowym. W roku 1994 wyrażenie to zostało rozpowszechnione

przez  UNESCO  w  Deklaracji  z  Salamanki  omawiającej  potrzeby  edukacyjne  osób

niepełnosprawnych. Polska będąca członkiem tej organizacji zobowiązała się wprowadzać w

życie zawarte w tym dokumencie wytyczne i postanowienia.

Według profesor M. Spendel1 specjalne potrzeby wynikają z niepełnosprawności lub

są efektem innych przyczyn i trudności jakie może napotkać dziecko w trakcie uczenia się.

Wstępem  do  działań  pedagogicznych  musi  tu  być  przede  wszystkim  wczesne  i  rzetelne

rozpoznanie  występujących  potrzeb,  a  następnie  podjęcie  odpowiednich  działań

zapobiegawczych  obejmujących  zarówno  rozwój  dziecka  jak  i  proces  uczenia  się.  Grupa

docelowa  jest  bardzo  szeroka,  obejmuje  bowiem  zarówno  dzieci  jak  i  młodzież  z

organicznymi zaburzeniami rozwoju, z różnorakimi deficytami rozwojowymi, ale także tych

wybitnie uzdolnionych. Trzeba sobie zdawać sprawę, że u podstaw deficytów najczęściej leżą

nie tylko braki ucznia, ale także braki i ograniczone możliwości otoczenia. 

Liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi już obecnie jest dość znaczna i

niestety  zjawisko  to  ma  wyraźną  tendencję  wzrostową.  Według  badań  profesor  M.

Bogdanowicz już w 1999 roku opisana grupa stanowiła około 20% uczniów2. Stawia to coraz

większe  wymagania  przed  szkołą,  nauczycielami  i  wychowawcami.  Naturalną  drogą

postępowania będzie w każdym takim przypadku holistyczne podejście do problemu. Aby

osiągnąć  jak  najlepsze  efekty  należy  bowiem  brać  pod  uwagę  wszelkie  możliwe

uwarunkowania  wpływające  na  dziecko  i  starać  się  oddziaływać  jednocześnie  na  wielu

polach. Aby proces indywidualnego podejścia zakończył się pomyślnie, a w efekcie dziecko

wyniosło  możliwie  dużą  dawkę wiedzy i  wzorców zachowań pożądanych,  niezbędne  jest

1 M. Spendel. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci  i młodzieży. ROM-E Metis. Katowice 2009
2 M. Bogdanowicz. Terapia pedagogiczna. Harmonia. Warszawa 1999
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spełnienie  takich warunków jak: wykształceni  specjaliści,  zindywidualizowanie w zakresie

tempa i wymagań programu oraz adekwatnych metod nauczania, odpowiednich warunków

lokalowo – bytowych, specjalnych form odpytywania i sprawdzania poziomu ich wiedzy. Do

grupy zaburzeń  i  deficytów determinujących  specjalne  potrzeby  edukacyjne  w przypadku

których wydawane są orzeczenia o konieczności kształcenia specjalnego należą:

 zaburzenia rozwoju ruchowego,

 zaburzenia rozwoju umysłowego,

 sprzężone zaburzenia rozwojowe,

 całościowe zaburzenia rozwojowe,

 zaburzenia rozwoju zmysłów,

 niedostosowanie społeczne,

 zaburzenia zachowania, 

 choroby przewlekłe. 

W  zależności  od  deficytu  wymieniona  grupa  dzieci  może  wypełniać  obowiązek

szkolny w licznych rodzajach placówek:

 szkołach ogólnodostępnych,

 szkołach specjalnych,

 szkołach integracyjnych,

 ośrodkach szkolno-wychowawczych,

 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. 

W każdym z  wymienionych  miejsc  dzieci  uczestniczą  w  lekcjach  z  przedmiotów

objętych programem nauczania w tym w zajęciach z wychowania fizycznego. To specyficzny

przedmiot na tle innych dyscyplin szkolnych. Obecnie przyznaje mu się coraz większą rolę w

całokształcie  procesu edukacji.  Ogólnie  uznaje się,  że  głównym celem lekcji  wychowania

fizycznego jest nauczenie i wdrożenie w świadomość uczniów postaw prozdrowotnych, które

mają  być  stosowane  w  życiu  codziennym  przez  resztę  lat  już  po  opuszczeniu  murów

szkolnych. Jednocześnie oprócz pokazywania zalet sportowego i opartego na ruchu zdrowego

stylu  życia  zajęcia  wychowania  fizycznego   mają  nauczyć  interakcji  jednostki  ze

społeczeństwem,  umiejętności  współpracy  w  grupie  oraz  zdrowej  rywalizacji  opartej  na

wzajemnym szacunku i uczciwości. Takie zajęcia mają jeszcze jedną ważką zaletę dotyczącą

miejsca  ich  prowadzenia.  Nie  muszą  odbywać  się  wyłącznie  na  zamkniętej  sali

gimnastycznej,  Zarówno  miejsce  jak  i  forma  prowadzonych  lekcji  może  być  bardzo

różnorodna i atrakcyjna dla uczniów – a o takie możliwości trudno na zajęciach z innych

przedmiotów.  Boisko szkolne,  pływalnia,  lodowisko,  korty  tenisowe,  biegi  przełajowe  po
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lesie – to tylko niektóre z form służących do urozmaicenia i podniesienia atrakcyjności zajęć.

Dzięki  tak  szerokiej  gamie  środków  edukacyjnych  nauczyciel  ma  większe  szanse

przystosowania poziomu zajęć do średniej możliwości całej klasy oraz pojedynczych uczniów

w tym niepełnosprawnych. W tym momencie tylko od stopnia przygotowania i stosownych

umiejętności nauczyciela zależy włączenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w

ramy  całej  ćwiczącej  klasy.  Stwarza  to  dogodne  warunki  do  wcielania  w  życie  założeń

programowych  integracji.  Dzieci  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  mogą  poczuć

poprzez  wspólne  ćwiczenia  i  czynne  uczestnictwo  w lekcji,  że  stanowią  integralną  część

klasy,  a  tym  samym  całej  społeczności  szkolnej.  Jest  to  o  tyle  ważne,  że  dzieci

niepełnosprawne  –  mimo  wysiłków  kadry  pedagogicznej  -  zazwyczaj  mocno  odczuwają

swoją  odmienność.  Szkoła  oczywiście  walczy  z  przejawami  segregacji  i  stygmatyzacji

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  ale  nie  można ukrywać faktów, że cały

problem integracji – w takiej czy innej formie -jest wyjątkowo złożony. Sama idea integracji

niepełnosprawnych  ze  społeczeństwem  jest  niewątpliwie  głęboko  humanitarna  oraz

szlachetna  i  zasługuje  na  medal,  ale  jak  każdy  medal  –  ten  także  ma  dwie  strony.  Jej

implikacje są przyczyną kontrowersji dotyczących realizowanych dotychczas form i zasięgu

integracji.  Niniejsze  opracowanie  ma  pokazać  (wycinkowo)  integrację  od  środka  –  czyli

punkt widzenia osób stykających się z nią bezpośrednio – uczniów i nauczycieli. 
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Rozdział I. Wprowadzenie teoretyczne

1.1. Podstawowe pojęcia dotyczące rozwoju i sprawności fizycznej 

Obecna nauka wyraźnie przedstawia aktywność fizyczną jako warunek sine qua non

nie  tylko  prawidłowego  rozwoju,  ale  także  zachowania  zdrowia  człowieka  aż  do  późnej

starości.  Wszyscy  badacze  tematu  są  zgodni,  że  brak  dostatecznej  aktywności  fizycznej,

zwłaszcza  w  okresie  rozwoju  młodego  organizmu,  skutkuje  nie  tylko  schorzeniami  i

zaburzeniami budowy fizycznej, ale odbija się niekorzystnie także na rozwoju psychicznym i

emocjonalnym. Zjawisko hipokinezji czyli rażąco niskiego poziomu aktywności ruchowej ma

więc bezpośrednie przełożenie na powstawanie różnego rodzaju zaburzeń psychofizycznych.

Siedzący tryb życia, przebywanie w dusznych i zadymionych pomieszczeniach, nie stwarzają

korzystnych  warunków  do  uruchomienia  mechanizmów  odpornościowych  organizmu  i

dostosowania budowy i funkcji narządów do poziomu zapewniającego normalną sprawność

psychofizyczną.  W  takiej  sytuacji  znajduje  się  przeważająca  większość  współczesnego

społeczeństwa, zwłaszcza dzieci, młodzież szkolna i akademicka. 

Nie  ma  przesady  w  twierdzeniu,  że  ruch  jest  życiowym,  wręcz  biologicznym

nakazem.  Wyjątkowo  celnie  ujmuje  to  ogólne  znane  i  często  przytaczane  przez  lekarzy

powiedzenie: „ruch jest  życiem, życie jest ruchem”.  

Podejmując  temat  sprawności  fizycznej  dzieci  w  aspekcie  pedagogiki  specjalnej

należy zwrócić uwagę na definicje sprawności fizycznej,  która różni się znacząco u wielu

teoretyków. Dla jednych może ona oznaczać uprawianie aktywności ruchowej, dla drugich

muskularną sylwetkę ciała, a dla jeszcze innych troskę o swój stan zdrowia. Jednak pomimo

rozbieżności można w owych definicjach zauważyć liczne wspólne cechy.

Jeden z twórców współczesnej teorii wychowania fizycznego, nieżyjący już założyciel

i rektor warszawskiego AWF-u prof. Zygmunt Gilewicz3 traktował sprawność fizyczną jako

gotowość  organizmu  ludzkiego  do  podejmowania  i  rozwiązywania  trudnych  zadań

ruchowych  w  różnych  sytuacjach  życiowych,  wymagających  siły,  gibkości,  szybkości,

wytrzymałości czy zwinności, jak również pewnych nabytych i ukształtowanych umiejętności

i  nawyków  ruchowych  opartych  na  odpowiednich  uzdolnieniach  ruchowych  oraz  stanie

zdrowia.

3 Z. Gilewicz. Teoria Wychowania Fizycznego. Sport i Turystyka . Warszawa  1984
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Podobne poglądy prezentował znany metodyk i propagator gier i zabaw fizycznych

dla dzieci R. Trześniowski. Podkreślał on potrzebę wdrażania nawyków ruchowych u dzieci

już od najmłodszych lat. W swoich pracach mocno akcentował fakt, że ruch to podstawowy

bodziec  wpływający  stymulująco  na  rozwój  psychofizyczny  dziecka.  Czas  spędzony  w

przedszkolu jest szczególnie istotny dla ukształtowania się motoryki młodego organizmu. To

właśnie w tym okresie dziecko nabywa pewnych podstawowych umiejętności  ruchowych,

które w dalszych latach życia są jedynie doskonalone4.

Według prof.  R.  Przewędy5 sprawność fizyczna to  określone,  fizyczne możliwości

wykonania konkretnych form ruchu.  Możliwości  te  determinowane są poziomem rozwoju

osobniczego  organizmu  oraz  wrodzonych  cech  motorycznych  i  morfologicznych,  a  także

fizjologicznej i psychicznej konstrukcji każdego człowieka. Jednocześnie aktywność ruchową

lub fizyczną można prosto zdefiniować jako każdy wysiłek mięśniowy powodujący wydatek

energetyczny wyższy od energii zużywanej w stanie spoczynkowym organizmu.

Prof. Chromiński (1986) uważa, że sprawność fizyczna jest zależna od genetycznych

właściwości  człowieka:  uzdolnień  ruchowych,  sprawności  zmysłów,  temperamentu  oraz

odpowiednich proporcji ciała. Podane składowe stanowią czynniki endogenne. Drugi zespół

czynników  -  egzogennych  -  odnosi  się  do  środowiska  zewnętrznego  oraz  trybu  życia.

Wielokrotnie w jego publikacjach spotykamy się z pojęciem sprawności fizycznej ogólnej i

specjalnej.  Sprawność  fizyczna  ogólna  stanowi  określony poziom rozwoju,  wykształcenie

cech  motorycznych,  a  także  ujętych  kompleksowo  struktur  ruchu.  Sprawność  fizyczna

specjalna polega na zaawansowaniu w wykształceniu sprawności i umiejętności technicznych

w  określonych  dyscyplinach.  Według  powyższej  informacji  sprawność  ruchowa,  stanowi

umiejętność władania swoim aparatem ruchu, dzięki opanowaniu podstawowych nawyków

ruchowych. Zatem wzrost sprawności ruchowej uzależniony jest od nabytych umiejętności

oraz doświadczeń osobistych. Sprawność fizyczną można określić jako aktualną możliwość

wykonywania  licznych  czynności  ruchowych  oraz  wyrobienia  cech  motorycznych.

Sprawność  ruchowa  i  fizyczna  stanowią  motoryczność  i  obrazują  rezultaty  rozwoju

ontogenetycznego. W problematyce dotyczącej rozwoju fizycznego szczególnego znaczenia

nabierają  zagadnienia  dotyczące  rozwoju  motorycznego,  gdyż  rozwój  ten  jest  ważnym

elementem w procesie  wychowania fizycznego.  Predyspozycje  oraz zdolności  motoryczne

stanowią  elementy,  które  budują  strukturę  motoryczności.  Są  nimi  cechy  strukturalne  i

funkcjonalne organizmu człowieka, w dużym stopniu uwarunkowane genetycznie. Składają

4  R Trześniowski. Gry i zabawy ruchowe. Sport i Turystyka. Warszawa1989
5  R. Przewęda. Rozwój somatyczny i motoryczny. WSiP, Warszawa 2001
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się  one na potencjalne  możliwości  ruchowe organizmu do wykonywania  różnego rodzaju

zadań ruchowych.

Zagadnienia  rozwoju  organizmu ludzkiego  są  stale  przedmiotem badań  i  tematem

licznych  prac  naukowych.  Szczegółową analizę  tego zagadnienia  przeprowadziła  profesor

psychologii M. Tyszkowa. Ujmowała ona rozwój człowieka jako:

 „wszelki  długotrwały  proces  ukierunkowanych  zmian,  w  którym  można

wyróżnić prawidłowo po sobie następujące etapy przemian (fazy rozwojowe) danego

obiektu (układu),wykazujące obiektywnie stwierdzalne zróżnicowanie się tego obiektu

pod określonym względem”.6 

Ta charakterystyka dotyczy zarówno sfery fizycznej, jak i psychicznej nie tylko dzieci

ale i dorosłych. W swoich pracach M. Tyszkowa wyraźnie podkreślała, iż człowiek może i

powinien rozwijać się nie tylko w dzieciństwie i w fazie dorastania, ale przez całe życie. W

tym  ujęciu  rozwój  człowieka  przestaje  być  tylko  możliwością,  ale  staje  się  wręcz

koniecznością i jednym z głównych zadań nadających życiu sens. 

1.2. Sprawność fizyczna dzieci w pedagogice szkolnej

Temat sprawności fizycznej dzieci i młodzieży jest szeroko opisany we współczesnej

literaturze przedmiotu. Zagadnieniem tym zaczęto się interesować już w XIX-tym wieku. Za

prekursora  pedagogiki  w sporcie  a  zarazem inicjatora  wychowania  młodzieży  za  pomocą

sprawności  fizycznej  uchodzi  baron  Pierre  de  Coubertin.  Edukacja  dzieci  i  młodzieży

nastawiona  na  podnoszenie  sprawności  fizycznej  ogółu  społeczeństwa  stanowi  do  dziś

fundament  działań  ruchu  olimpijskiego.  Podstawowe  zasady  filozofii  olimpizmu

sformułowane  przez  wskrzesiciela  I  Igrzysk  Olimpijskich  stanowią  do  dziś  solidne

fundamenty dla działań współczesnych pedagogów sportu. 

Od czasów śmierci  Coubertina  minęło  przeszło  sto  lat,  jednak  temat  wychowania

poprzez sport i edukację stanowi nadal szeroki obszar badań i zainteresowań naukowych. Do

najbardziej  znanych eksploratorów tego kierunku  należy zaliczyć teoretyka i wykładowcę

akademickiego  doc.  K.  Zuchorę7,  którego  test  sprawności  fizycznej  służy  kolejnym

pokoleniom  nauczycieli  wychowania  fizycznego  jako  nieodzowna  pomoc  przy  ocenie

sprawności ruchowej dzieci i młodzieży.  Test jest zresztą uniwersalny, bo pozwala ocenić

poziom sprawności fizycznej praktycznie całej populacji. Zaproponowane w teście ćwiczenia

mogą być wykonywane przez każdego, począwszy od 6 roku życia,  aż do późnej starości

6 M. Tyszkowa.  Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej. PWN. Warszawa 2003
7 K. Zuchora. Wychowanie w kulturze fizycznej. MAW. Warszawa 1980
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włącznie. Uniwersalność testu polega również na tym, że wykonywane ćwiczenia angażują

praktycznie wszystkie mięśnie ciała. 

Wnikliwie  aktywność  ruchową  dzieci  i  młodzieży  analizował  Z.  Chromiński.8

Podkreślał on, że poprzez aktywność ruchową już od najmłodszych lat, mają szansę ujawnić

się  u  dziecka  potencjalne  możliwości  sprawnościowe  i  wydolnościowe.  Jednocześnie

wytwarzają się nawet u malutkich dzieci zdolności naśladowcze i przystosowawcze. Zalecał

zajęcia  ruchowe jako zdecydowanie najbardziej  wszechstronny środek stymulujący rozwój

psychofizyczny  przy  równoczesnym  budowaniu  odporności  organizmu  i  zwiększaniu

poczuciu  bezpieczeństwa.  Dostrzegał  także  wychowawczy  aspekt  zajęć  sportowych,  jako

jedną  z  dróg  odciągających  młodzież  od  zgubnych  nałogów  takich  jak  alkoholizm,

narkomania itp.

Rolę szkoły i praktyczny wpływ lekcji wychowania fizycznego na sprawność ruchową

młodzieży  analizował  W. Osiński.  Podkreślał  wagę tych  zajęć  często  traktowanych  przez

samych nauczycieli  i  uczniów po macoszemu. Widział  rolę lekcji  wychowania fizycznego

jako 

„zamierzoną  i  świadomą  działalność  ukierunkowaną  na  wytworzenie

właściwego zespołu postaw i nastawień, przekazywanie podstawowych wiadomości, a

także  na  wdrażaniu  do  hartowania  na  bodźce  środowiskowe  oraz  zdobywanie

motorycznej sprawności, poprawę wydolności i postawy ciała, czyli kategorie, które

wyznaczają zachowanie człowieka w stosunku do jego fizycznej postaci”.9

Podobnie zadania szkoły widział  S.  Strzyżewski.  Lekcjom wychowania fizycznego

stawiał zadanie: 

„rozwijanie  funkcji  psychomotorycznej,  dydaktycznej,  zdrowotnej  i

relaksacyjnej.  Doskonalenie ciała oraz wyrobienie u wychowanków takiego zasobu

wiedzy,  umiejętności,  nawyków i  postaw wobec kultury fizycznej,  która w praktyce

przejawiać  się  będzie  w dążeniu  i  działaniu  na  rzecz  utrzymania  przez  całe  życie

wysokiej sprawności fizycznej i zdrowia”10. 

Szkoła powinna być inspiratorem aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Istotna jest

tu  rola  nauczyciela  wychowania  fizycznego.  Sam sposób prowadzenia  zajęć,  zastosowana

metodyka oraz cechy osobowościowe prowadzącego decydują o efektach osiągniętych przez

8 Z. Chromiński. Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży.  IWZZ. Warszawa 1987

9W. Osiński. Teoria wychowania fizycznego. AWF. Poznań 1990 
10 S. Strzyżewski. Proces wychowania w kulturze fizycznej, WSIP, Warszawa  1990
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szkołę. Te czynniki wpływają bowiem bezpośrednio na dalszą aktywność ruchową dziecka i

jego czynny udział w sporcie i kulturze fizycznej w późniejszych latach.

 Szczególną rolę nauczyciela widzi w tej kwestii W. Wyrobek-Pawłowska. Stwierdza

ona, że realizacja celów i zadań szkolnego wychowania fizycznego w większym stopniu jest

uwarunkowana cechami i osobowością nauczyciela, niż obowiązującą zawartością programu: 

„program i organizacja zajęć wychowania fizycznego w znaczącym stopniu

zależy  od  nauczyciela.  Decyduje  o  tym  jego  osobisty  stosunek  do  uczniów,  do

przedmiotu, jego zainteresowania sportem, doświadczenie wychowawcze, sprawność

ruchowa.”11

Reasumując,  trzeba  stwierdzić,  że  współczesna  pedagogika  zgodnie  podkreśla

znaczenie wychowania fizycznego w szkole, traktując je jako istotny bodziec do spójnego i

całościowego  rozwoju  młodego  organizmu.  Dostrzega  jego  rolę  zarówno  w  aspekcie

medycznym (zapobieganie wadom postawy) jak i wychowawczym wskazującym właściwe

formy spędzania wolnego czasu. Wraz z docenieniem roli wychowania fizycznego w szkole

coraz większą wagę przykłada się do osobowości nauczycieli  co w znacznym stopniu ma

przekładać się na osiągnięte rezultaty wychowawcze. 

1.3. Pedagogika specjalna

Rozpatrując temat szkolnych lekcji wychowania fizycznego w XXI wieku nie można

nie zwrócić uwagi na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ludwig Guttman

już w drugiej połowie XX wieku zainicjował  I Igrzyska Paraolimpijskie zwracając uwagę

całego świata na osoby o różnym stopniu niesprawności - spychane dotychczas na margines

społeczeństw.  Zaistnienie  osób  niepełnosprawnych  w  świecie  sportu  dało  tym  ludziom

nadzieje na zaistnienie i poprawę bytu w życiu codziennym. Temat niepełnosprawności (w

różnych formach) przestał być tematem tabu, a stał się dostrzeganą, a także badaną naukowo

kwestią  ogólnospołeczną.  Automatycznie  tymi  zainteresowaniami  objęto  także  dzieci

niepełnosprawne oraz te wymagające specjalnego podejścia pedagogicznego. W odpowiedzi

na tego typu zapotrzebowania społeczne narodziła się nowa dziedzina wiedzy – pedagogika

specjalna.

Pedagogika  specjalna  to  oddzielny  obszar  nauki,  dotyczący  nauczania  i

wychowywania dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Potrzeby te są różne: jedni

11W.Wyrobek-Pawłowska. Ruch jako czynnik wychowawczy. Ossolineum, Warszawa 1969
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mają je  małe,  niektórzy zaś nie są w stanie funkcjonować bez pomocy innych:  rodziców,

opiekunów,  nauczycieli  wspomagających.  Do  tej  grupy  zaliczamy  również  osoby

wyróżniające się wybitnymi zdolnościami intelektualnymi. 

Pytania  o  miejsce  w  społeczeństwie  człowieka  niedostosowanego  lub

niepełnosprawnego były stawiane już w starożytności. Podejmowali je lekarze, filozofowie,

ale także i dramatopisarze rozpatrując sytuację takich osób w świetle ówczesnych obyczajów

i obowiązujących praw. Wnioski jakie wypływały z tych rozważań nie są dla nas dzisiaj zbyt

budujące.  Nawet  uważany  za  największy  umysł  czasów  starożytnych  grecki  filozof

Arystoteles  opowiedział  się  za  biologicznym  eliminowaniem  jednostek  „nieprzydatnych".

Przykładem wcielania w życie takich poglądów była choćby starożytna Sparta ze stanowczym

państwowym nakazem uśmiercania niepełnosprawnych lub słabych niemowląt. 

W miarę rozwoju cywilizacji i humanitaryzmu następuje stopniowe odchodzenie od

absolutnego odrzucania słabości zarówno fizycznej  jak i  umysłowej.  Zaczęły pojawiać się

różne formy opieki nad osobami niepełnosprawnymi i inwalidami. Stopniowo przekonano się,

że  niepełnosprawni  wymagają  oprócz  zabezpieczenia  ich  elementarnych  potrzeb,  także

specjalnego  podejścia  edukacyjnego,  które  umożliwiałoby  im  potem  odnalezienie  się  w

społeczeństwie.  Zamiast  zepchnięcia  na  margines  społeczeństwa  zaczęto  tworzyć  takim

ludziom  warunki  do  czynnego  udziału  w  procesach  edukacyjnych.  W  taki  sposób

współczesne  państwo  stara  sie  umożliwić  każdemu  niepełnosprawnemu  obywatelowi

samorealizację oraz rozwój własnych możliwości w jak najszerszym zakresie. Tymi właśnie

problemami zajmuje się dziś osobny dział nauki czyli pedagogika specjalna. 

Już żyjący w XVIII wieku polski lekarz i publicysta Jędrzej Śniadecki zauważył, że

człowiekiem jest nie tylko osoba dorosła, ale także dziecko już od najwcześniejszych chwil

istnienia. Optując za wprowadzeniem powszechnego wychowania fizycznego nie zapomniał o

dzieciach specjalnej troski. Dał temu wyraz pisząc:

 „wychowanie fizyczne, ułożone dla szczęścia człowieka, powinno być takie,

aby każdy mógł z niego korzystać. Wszakże i kaleki, i niedołęgi mają swoje zdrowie,

mają swoje szczęście. Nie masz więc takiego niedołęgi, którego by na coś ukształcić,

ukształconego do czegoś użyć nie podobna. Lecz takowe wychowanie tym większego

potrzebuje zastanowienia i  tym większej pilności,  że należy w każdym szczególnym

przypadku poznać lub zgadnąć i ocenić wszystko dobro, jakie z tych nieszczęśliwych

wydobyć, że tak rzekę, dla nich samych i dla społeczności można.”12 

12 J. Śniadecki. O fizycznym wychowaniu dzieci. Wyd. Akademickie Żak. Warszawa 2000
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Prekursorką pedagogiki specjalnej w Polsce była założycielka Państwowego Instytutu

Pedagogiki Specjalnej profesor M. Grzegorzewska. Jak sama podkreślała:

 ”Nie ma kaleki, jest człowiek”

Podobnie do Coubertina zaznaczała, że ważniejsze od wykształcenia jest wychowanie.

Dostrzegała specyficzne potrzeby słabszych. Dzięki jej staraniom utworzono wiele ośrodków

pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opracowała nie tylko teoretyczne

założenia pedagogiki specjalnej, ale także rozwinęła metodologię badań naukowych tworząc

tym samym osobną dyscyplinę akademicką. Przedmiotem jej zainteresowań były wszystkie

subdyscypliny  pedagogiki  specjalnej.  Szczególnie  dużo  uwagi  poświęcała  problemom

kompensacji  i  rewalidacji  osób  dotkniętych  różnymi  brakami  rozwojowymi.  Traktowała

pedagogikę  nie  jako  dziedzinę  teoretycznych  rozpraw  i  rozważań,  ale  jako  naukę

nierozerwalnie związaną z praktyką wychowawczą. 

Istotną pozycją w literaturze przedmiotu łączącą zagadnienia wychowania przez sport

dzieci  niepełnosprawnych  jest  „Kultura  fizyczna  w  edukacji  osób  niepełnosprawnych”13 .

Według M. Grzegorzewskiej  człowiek jest  wartością  nadrzędną  również wtedy,  gdy pod

jakimś  względem  jest  to  jednostka  niepełnosprawna.  Jest  to  koncepcja  filozoficzna

stanowiąca  kwintesencję  humanitaryzmu.  Zawiera  ona  w  sobie  bezwzględny  nakaz

traktowania każdej osoby - bez względu na jej choćby największe ułomności - na równi z

innymi. Przyznaje się jej te same prawa wynikające wprost z ogólnoludzkich i powszechnie

stosowanych  zasad  humanitaryzmu,  poszanowania  godności  i  zarazem wolności  każdego

obywatela. Grzegorzewska wielokrotnie podkreślała, że jakość i efekty kształcenia zależą w

największym stopniu  od  zaangażowania  i  pasji  nauczycieli,  pedagogów i  wychowawców.

przedstawiała powołanie nauczycielskie jako najważniejszą cechę dobrego pedagoga.

Aby  osiągnąć  zamierzone  cele  edukacyjne  i  rozwojowe  dziecko  musi  mieć

zapewnione  odpowiednie  warunki  w  swoim  otoczeniu.  Zależnie  od  poziomu  adaptacji

społecznej  dziecka  oraz  od  jego  stanu  zdrowia  warunki  te  mogą  być  bardzo  różne.  W

przypadku dzieci objętych specjalnymi potrzebami edukacyjnymi owe uwarunkowania mogą

obejmować szeroką paletę potrzeb bytowych, wychowawczych, leczniczych i integracyjnych

zmieniających  się  w  funkcji  czasu  i  wynikających  oczywiście  z  rodzaju  nabytej  bądź

wrodzonej  dysfunkcji.  Wszystkie  te  czynniki  muszą  być  w  jak  największym  stopniu

uwzględnione przez pedagogikę specjalną. Z takich założeń wynika też jej zadaniowy poniżej

przedstawiony  podział.14

13 M. Chodkowska. Pedagogika specjalna. Wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości. Wyd.
UMCS Lublin 1998 

14 W. Dykcik. Pedagogika specjalna. Wyd. UAM Poznań 2001.
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Podstawowe działy pedagogiki specjalnej to: 

 pedagogika rewalidacyjna

 pedagogika lecznicza i terapeutyczna 

 pedagogika zdolnych i uzdolnionych

 pedagogika korekcyjna

 pedagogika resocjalizacyjna (ortopedagogika)

Każde dziecko wymagające specjalnych potrzeb edukacyjnych wpisuje się w jedną z

powyżej przedstawionych grup, a co za tym idzie  potrzebuje indywidualnego podejścia w

trakcie zajęć.

Pierwotne założenia pedagogiki specjalnej,  według których powinna ona zajmować

się głównie wychowaniem i nauczaniem osób  niepełnosprawnych - w okresie ostatnich stu

lat uległy istotnym zmianom. Edukacja i rozwój oczywiście tak, ale na pierwszy plan powoli

zaczął  wysuwać się  problem integracji  osób niepełnosprawnych  ze  społeczeństwem.  Jeśli

integracja, a tym samym umiejętność odnalezienia się w społeczeństwie ma być skuteczna i

faktycznie pozwolić niepełnosprawnemu na harmonijną koegzystencję w latach późniejszych

– cały proces musi zacząć się odpowiednio wcześnie. Najlepiej w latach przedszkolnych i

szkolnych.  Na  bazie  takich  przesłanek  i  dyskusji  zarówno  teoretyków  jak  i  praktyków

narodziła się idea edukacji integracyjnej i inkluzyjnej.
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Rozdział II. Edukacja integracyjna i inkluzyjna 

2.1. Geneza edukacji integracyjnej i inkluzyjnej

Przełomowy moment w rozwoju pedagogiki specjalnej nastąpił pod koniec XX wieku.

W  tym  właśnie  czasie  sformułowano  podstawowe   założenia  dotyczące  edukacji

niesegregacyjnej. Realizowany do tamtej pory model kształcenia segregacyjnego sprowadzał

się do tworzenia osobnej, rozbudowanej sieci szkół specjalnych. Efektem takiego podziału

było całkowite odejście zwykłych placówek szkolnych od problemów rewalidacji. W związku

z  tym do  szkół  specjalnych  bardzo  często  były  kierowane  dzieci,  które  mogłyby  śmiało

uczęszczać do klas integracyjnych. Niektóre z dzieci niepełnosprawnych objęto kosztownym

nauczaniem domowym co z jednej strony dawało efekty edukacyjne, ale z drugiej praktycznie

eliminowało  jakiekolwiek  społeczne  kontakty  z  rówieśnikami  i  ograniczało  do  minimum

szanse  integracyjne  takich  dzieci.  W  prostej  linii  nauczanie  segregacyjne  prowadziło  do

równie  segregacyjnego  zatrudnienia  (w  znacznym  stopniu  w  dofinansowywanych  przez

państwo tzw. zakładach pracy chronionej) co w konsekwencji równało się życiu w izolacji i

brakiem szans na normalne uczestnictwo w życiu społecznym. Drugą - równie złą - stroną

tego modelu był fakt,  że społeczeństwo miało ograniczoną możliwość stykania z osobami

niepełnosprawnymi  co  powodowało  dalszą  marginalizację  problemu  w  świadomości

społecznej  i  absolutnie  nie  sprzyjało  jakimkolwiek  postawom  prointegracyjnym.  Tylko

stykanie się na co dzień z osobami niepełnosprawnymi pozwala lepiej zrozumieć ich potrzeby

i odkryć, że w gruncie rzeczy są to ludzie tacy sami jak my. Tak samo szukający przyjaźni i

towarzystwa innych osób i tak samo pragnący być równoprawną częścią społeczeństwa. 

Badania naukowe w dziedzinie edukacji dały podstawy do obalenia twierdzenia, że

miejsce  dzieci  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  jest  wyłącznie  w  szkołach

specjalnych.  Efektem  tych  działań  było  sformułowanie  koncepcji  szkoły  integracyjnej.

Początki sięgają lat 80-tych XX wieku kiedy to integracja edukacyjna stała się przedmiotem

ogólnoświatowej dyskusji pod auspicjami UNESCO. Za prekursora edukacji integracyjnej w

naszym kraju uznaje się A. Hulka. Jego zdaniem15:

„edukacja integracyjna polega na maksymalnym włączaniu dzieci i młodzieży

z odchyleniami od normy do zwykłych szkół oraz placówek oświatowych, umożliwiając

im w miarę możliwości, wzrastanie w gronie zdrowych rówieśników”

15A. Hulek A. Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa 1977
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Jest  to  więc  niewątpliwy  krok  naprzód  w  porównaniu  z  edukacją  segregacyjną  i

szkołami specjalnymi. Można tu wyróżnić trzy podstawowe formy organizacyjne związane z

realizacją edukacji integracyjnej: 

 integrację  lokalizacyjną  –  sprowadzającą  się  do  klas  specjalnych

organizowanych  na  terenie  szkół  ogólnodostępnych  bez  bezpośrednich

kontaktów uczniów pełno- i niepełnosprawnych

 integrację  społeczną  –  z  istniejącą  przewagą  segregacyjnych  form edukacji

zakładającą luźne, doraźne kontakty obu grup uczniów

 integrację  funkcjonalną  – zakładającą  istnienie  klas  integracyjnych  i  dającą

możliwości  rzeczywistego  wspólnego  obcowania,  a  zarazem  konsolidacji

różnych grup uczniów w ramach jednej, wspólnej klasy. 

Te  rodzaje  edukacji  integracyjnej  z  jednej  strony  pozwalają  dziecku

niepełnosprawnemu na uczestnictwo w życiu szkoły, a później i społeczeństwa, nadal jednak

silnie  uwzględniają  medyczne  podejście  i  uwypuklają  deficyty  poszczególnych  uczniów.

Nauczanie  integracyjne  dzieci  w  szkołach  ogólnodostępnych  ma  swoich  zwolenników  i

przeciwników.  Zapewnia  ono możliwość  wspólnej  nauki  wszystkim uczniom,  jednak jego

realizacja sprowadza się do takiego formowania dzieci i uczniów z niepełnosprawnością aby

pasowali  do  istniejącego  systemu. Liczne  prace  naukowe  podkreślają  jakie  implikacje

społeczne  związane  są  z  tym  zagadnieniem16.  Określa  się  je  jako  problemy  wewnątrz

systemowe i sprowadza do 4-ech punktów:

 Stosowane  dotychczas  strategie  integracyjne  nie  prowadzą  do  likwidacji

segregacyjnego kształcenia osób niepełnosprawnych

 Stosowanie indywidualnego podejścia i ulg dla uczniów niepełnosprawnych

prowadzi do znacznego wzrostu  populacji tej grupy  dzieci poprzez nasilone

parcie rodziców na wydawanie stosownych orzeczeń o dysfunkcyjności

 W edukacji integracyjnej nadal mamy do czynienia ze stygmatyzacją uczniów

niepełnosprawnych

 Postulat  wspólnego  nauczania  pozostaje  często  czysto  teoretyczny,  gdyż

nauczanie w klasach integracyjnych praktycznie jest „mało wspólne”. 

Wśród innych możliwych form edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ostatnio

szeroko dyskutowana jest edukacja inkluzyjna czyli  włączająca.  Jako główny cel edukacja

inkluzyjna  stawia przed sobą redukcję i  maksymalne  ograniczenie  edukacji  segregacyjnej.

16Cz. Kupisiewicz. Dydaktyka ogólna. Wyd. WSiP. Warszawa. 2000.

23



Segregacyjne  kształcenie  w  szkołach  specjalnych  ma  stanowić  wyjście  awaryjne  i  być

ostateczną pomocą dotyczącą tylko niewielkiej grupy uczniów z naprawdę dużymi deficytami

psychofizycznymi. Edukacja inkluzyjna zakłada, że każdy ma prawo przebywać z innymi bez

względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności. Tak pomyślany system pedagogiczny ma

dbać  o  potrzeby  wszystkich  uczniów,  nie  pomijając  nikogo,  a  zmiany  mają  obejmować

wyłącznie system, a nie dziecko.17 Według G. Szumskiego tak rozumiana edukacja inkluzyjna

zamyka się w trzech poniższych założeniach:

 dostępność kształcenia w szkołach ogólnodostępnych dla wszystkich dzieci; 

 umożliwienie pobierania nauki przez uczniów niepełnosprawnych w szkołach

rejonowych

 uczenie według wspólnego programu kształcenia oraz z wykorzystaniem tej

samej ścieżki edukacyjnej, opartej na podobnych treściach nauczania.

W  stronę  propagowania  i  wzmacniania  kierunków  inkluzyjnych  w  pedagogice

światowej  zdecydowanie  zmierza  UNESCO. W  opublikowanych  dokumentach  wyraźnie

pokreślono, że:

„…  edukacja  inkluzyjna  to  proces  polegający  na  wzmocnieniu  wydolności

systemu edukacji do tego stopnia, aby dało się nim objąć wszystkich uczniów. Celem

tych działań powinno być umożliwienie kształcenia się wszystkich ludzi, niezależnie od

rasy, płci, miejsca zamieszkania czy stopnia niepełnosprawności…”18

Rozpatrując  rozwój  myśli  teoretycznej  i  praktyki  rozwiązań  edukacyjnych  trzeba

koniecznie zauważyć wzrost znaczenia wychowania fizycznego w procesach integracyjnych.

Ogólnie uważa się wychowanie fizyczne za jeden z głównych filarów rehabilitacji osób ze

specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi.  Dzięki  temu  dochodzi  się  do  zrównoważonego

oddziaływania  jednocześnie  na  trzech  polach:  biologicznym,  psychicznym  i  społecznym.

Takie podejście promuje prof. Maszczak: 

„Ma  to  również  swoje  odzwierciedlenie  w  rozwijanej  od  ponad  20  lat  w

Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej koncepcji tzw. Dostosowanej Aktywności

Ruchowej  (Adapted  Physical  Activity).  Można  powiedzieć,  iż  jest  to  nowy  rodzaj

postępowania   rehabilitacyjnego.  Dostosowana aktywność  ruchowa,  w tym nowym

ujęciu,  polega na integrowaniu różnych obszarów kultury fizycznej  w jeden system

oraz wykorzystaniu ich w sposób maksymalnie dostosowany do potrzeb i możliwości

17  T. Zacharuk. Włączająca edukacja. Wydawnictwo Akademickie Żak. Warszawa 2008.
18 UNESCO  (2009).  Wytyczne  określające  kierunek  polityki  włączającej  w  dziedzinie  edukacji.

Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami
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osób niepełnosprawnych. System ten dopełnia w pewnym stopniu wychowanie fizyczne

i sport osób niepełnosprawnych oraz specjalne programy usprawniania ruchowego.”19

 Istotną  rolę  w  teoretycznych  założeniach  edukacji  inkluzyjnej,  która  ma  na  celu

maksymalną integrację osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi odgrywają nauczyciele

wychowania  fizycznego.  Muszą  oni  -  akceptując  w  pełni  odmienność  wychowanków  -

dostosować wymagania do indywidualnych możliwości rozwojowych uczniów. Jednocześnie

wyzwalając inicjatywę i pomysłowość uczniów mają wyrabiać w nich samodzielność. Takie

formy postępowania nauczycielskiego mają przyczyniać się do zwiększenia poczucia własnej

wartości uczniów niepełnosprawnych, dając przy tym radość ze wspólnego działania.

2.2 Wytyczne  dla  nauczycieli  pracujących  z  uczniami  o  specjalnych  potrzebach

edukacyjnych

Na podstawie literatury i doświadczeń pracy z uczniami wymagającymi specjalnego

traktowania  można  sformułować  kilka  podstawowych  wytycznych  pomagających

nauczycielom  w  osiąganiu  zamierzonych  celów  edukacyjnych.  Okazuje  się,  że  przy

rozpatrywaniu tej tematyki ważną rolę odgrywają wydawałoby się drugorzędne szczegóły, np.

miejsce usadzenia ucznia w klasie. Otóż zaleca się, aby uczniowie wymagający specjalnych

potrzeb  edukacyjnych  w  miarę  możliwości  sadzani  byli  w  pierwszych  ławkach  i  po  ich

zewnętrznej  stronie.  Trzeba  tu  oczywiście  uwzględnić  leworęczność.  Miejsce  dla  ucznia

powinno  być  tak  dobrane,  aby  miał  on  jak  najłatwiejszy  dostęp  do  swej  ławki  i  bez

konieczności  poruszania  się  po  klasie  mógł  brać  czynny  udział  w  lekcji  np.  swobodnie

odpowiadać  na  zadawane  pytania.  Jedną  z  powinności  nauczyciela  byłaby  również

konieczność niesienia pomocy w utrzymaniu porządku w używanych przez ucznia pomocach

szkolnych  i  rzeczach  prywatnych.  Często  zdarza  się,  że  taki  uczeń  nie  jest  w  stanie

samodzielnie utrzymać na własnej ławce ładu umożliwiającego mu normalną pracę. 

W związku z często występującą u takich uczniów dysgrafią i dyskaligrafią, nie należy

absolutnie zwracać uwagi na stronę graficzną wykonywanych prac i zadań, ale skupić się na

wyłapywaniu i  podkreślaniu pomysłowości  i  merytorycznej  wartości  pracy.  Często będzie

zachodzić  konieczność  bezpośredniej  pomocy  takiemu  uczniowi  np.  przy  wykonywaniu

nawet  stosunkowo  prostych  rysunków  czy  wykresów  z  matematyki,  bądź  innych

przedmiotów. Generalną zasadą jest  przy przeprowadzaniu dyktand, aby dla tych uczniów

przeprowadzać je indywidualnie z uwzględnieniem wolniejszego tempa pracy 

19 T. Maszczak. Metodyka Wychowania Fizycznego. Wyd. AWF. Warszawa. 2004
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Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  sytuacje  wymagające  działania  w  dłuższym

okresie czasu np. konieczność napisania dłuższego tekstu. W tym wypadku konieczna jest

pomoc nauczyciela, który musi czuwać, aby uczeń pisząc w swoim tempie zdołał zapisać cały

przekazywany materiał.  Ten sam problem może pojawiać się przy wypowiedziach ucznia.

Trzeba mu dać więcej czasu na wypowiedzenie jakiegoś zadania i sformułowanie odpowiedzi.

Wielokrotnie będzie się zdarzać, że uczeń – mimo pomocy nauczyciela - nie będzie w stanie

wykonać danego zadania na lekcji. Wówczas oczywiście trzeba mu pozwolić na dokończenie

zadania samodzielnie w domu. 

W  przypadku  problemów  wymagających  logicznego  myślenia  np.  przy

rozwiązywaniu  zadań  matematycznych,  rolą  nauczyciela  będzie  specjalne  naprowadzanie

ucznia na właściwy tok rozumowania. Wymaga to dużego zaangażowania nauczyciela, aby

kolejno zadawanymi pytaniami bądź wyjaśnieniami doprowadzić do sytuacji kiedy uczeń sam

rozwiąże problem. Jest to najlepszy sposób, aby upewnić ucznia, że jest on w stanie poradzić

sobie  z  przerabianymi  zadaniami.  Często  w  osiągnięciu  pożądanego  celu  trzeba  będzie

korzystać  z  dodatkowych  ponad  standardowych  środków  oraz  pomocy  dydaktycznych  i

szkolnych. 

W pracy z takimi uczniami warto odwoływać się do przykładów znanych ogólnie z

życia  codziennego.  Są  one  najczęściej  jasne  i  zrozumiałe  dla  każdego  ucznia  jeśli  tylko

wystarczająco często spotyka się z nimi na co dzień.

W kontaktach z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rzeczą nadrzędną

jest używanie prostych i krótkich zdań. Zalecane jest w tych przypadkach aby pomóc sobie

zdjęciem, rysunkiem, ideogramem bądź inną formą graficzną. W wielu przypadkach bowiem

dzieci wymagające specjalnego traktowania są wzrokowcami i bardziej przemawia do nich

kolorowy obrazek niż słowo mówione bądź czytane. Istotną rzeczą będzie tutaj także taki -

wydawałoby się bagatelny szczegół - jak pisanie na tablicy różnokolorowymi pisakami bądź

kolorową kredą. 

W przypadku kiedy daje się uczniowi pewną dowolność np. wybór tematu rozprawki

czy  wybór  rysowanego  obiektu  konieczne  jest  częste  kontaktowanie  się  nauczyciela  z

uczniem i poprzez stopniowe ukierunkowanie go naprowadzenie na właściwy, a zarazem nie

przekraczający  możliwości  ucznia  temat.  Takiemu uczniowi  należy  oczywiście  umożliwić

korzystanie z dodatkowych pomocy naukowych.

W stosunku do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych stosuje się generalnie

odrębny sposób odpytywania. Najczęściej uczeń jest odpowiednio wcześniej powiadomiony

kiedy i z jakiego tematu będzie odpytywany. Samo odpytywanie musi być przeprowadzone w
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formie dostosowanej do możliwości ucznia, aby nie wpędzić go zakłopotanie bądź stres. W

tej  materii  istotne  jest  częste  chwalenie  i  podkreślanie  poprawnych  odpowiedzi.  Taka

pozytywna motywacja jest wręcz niezbędna w przypadku uczniów którym radzenie sobie z

programem szkolnym sprawia trudności.  Pozwala to stworzyć klimat zaufania do szkoły i

nauczycieli, a jednocześnie zapewnia uczniowi poczucie bezpieczeństwa.

2.3. Praca  z  uczniami  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  na  lekcjach

wychowania fizycznego.

Ogólne  wytyczne  przedstawione  powyżej  odnośnie  postępowania  z  uczniami  o

specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  wymagają  dodatkowego  uzupełnienia  w  przypadku

prowadzenia  lekcji  wychowania  fizycznego.  Większość  uczniów  niepełnosprawnych  jest

obarczona dysfunkcjami zarówno emocjonalnymi jak i motorycznymi co dodatkowo utrudnia

pracę nauczycielom wychowania fizycznego. O ile w trakcie lekcji języka polskiego, bądź

historii można ucznia naprowadzić na właściwą odpowiedź poprzez stosowne formułowanie

pytań ewentualnie  podsuwanie prawidłowych odpowiedzi,  o tyle w przypadku lekcji  wf-u

możemy napotkać niebagatelne trudności związane z najprostszymi poleceniami. Jako typowe

przykłady takich zachowań można przytoczyć przewracanie się w trakcie zwykłego biegu

oraz częsty brak koordynacji wzrokowo-ruchowej nie pozwalającej złapać i utrzymać piłki w

ręku. Nagminnie zdarzają się również przypadki, że dziecko myli kierunki w lewo i w prawo;

cała grupa na komendę biegnie w lewo, a jedno dziecko biegnie w prawo. 

Nauczyciel  wf-u powinien mieć pełne rozeznanie  dotyczące zaburzeń ruchowych i

motorycznych dzieci niepełnosprawnych z którymi zetknie się w czasie lekcji. Niezbędne są

tu  opinie  odpowiednich  placówek  psychologicznych  i  pedagogicznych  oraz  świadectwa  i

zalecenia  lekarskie.  Dopiero  na  tej  podstawie  można  dokładnie  określić  wymagania  i

zastosować  stosowne  środki  pozwalające  na  efektywną  pracę  z  uczniem.  Na  bieżąco

potrzebna jest tutaj współpraca z psychologiem, pedagogiem i pielęgniarką szkolną, a więc z

osobami którzy stykają się z dzieckiem w różnych sytuacjach i są w stanie przewidzieć jego

zachowanie  i  reakcje.  Ich  uwagi  mogą  być  cennym  uzupełnieniem  oficjalnych  opinii

specjalistów. Psycholog i  pedagog szkolny to najważniejsze osoby, które na bieżąco mają

obowiązek  monitorować  postępowanie  i  wyniki  w  nauce  oraz  nieść  pomoc  uczniom  o

specjalnych wymaganiach edukacyjnych. 
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W zależności od stwierdzonych u dziecka zaburzeń rozwoju można wyróżnić kilka

podstawowych  rodzajów  zachowań.  Pokrótce  zostaną  one  omówione  w  poniższych

podpunktach. 

 Uczniowie ze stwierdzonymi zaburzeniami rozwoju ruchowego

Są to dzieci o bardzo niskiej sprawności ruchowej posiadające ograniczone zdolności

manualne.  Wykonywanie  najprostszych  ruchów  i  ćwiczeń  fizycznych  sprawia  im  duże

trudności. Często nie potrafią wykonać zwykłego skłonu czy kroku odstawno-dostawnego. Z

takimi  dziećmi  bardzo  ciężko  wykonywać  ćwiczenia  przewrotów,  zwisów  i  innych

elementów  gimnastyki,  które  są  przewidziane  w  programie  nauczania  dla  szkół

podstawowych. Takich uczniów trudno jest włączyć w gry zespołowe szczególnie z użyciem

piłek lub innych przyrządów. 

Szczególne wymagania dla nauczycieli związane z taką sytuacją sprowadzają się do

wykazania maksymalnej  możliwej  pomocy. Polecenia wydawane przez nauczyciela muszą

być  bardzo  proste,  a  jednocześnie  dokładnie  objaśnione  i  w  miarę  potrzeby  wielokrotnie

wyjaśniane i pokazywane. Oczywiście czas wykonywania najprostszych ćwiczeń musi być

odpowiednio wydłużony, a same ćwiczenia zredukowane do jak najprostszej formy będącej w

możliwościach  ucznia.  W  tym  miejscu  istotne  będzie  praktyczne  zastosowanie  działań

integracyjnych poprzez zachęcanie innych uczniów do niesienia pomocy swojemu koledze.

Pomimo  maksymalnego  obniżenia  wymagań  niezbędne  jest  podkreślanie  widocznych

postępów i obowiązkowa zachęta do dalszej pracy. Uczeń musi mieć świadomość, że jego

wysiłki są dostrzegane i doceniane. Generalnie uczeń musi cały czas czuć się bezpiecznym i

otoczonym opieką.

 Uczniowie z obniżonymi wymaganiami edukacyjnymi

Jest to grupa uczniów często sprawnych ruchowo, ale charakteryzujących się brakiem

rozumienia  poleceń.  W  ich  przypadku  często  mamy  do  czynienia  z  myleniem  pojęć  co

prowadzi  do  nieprawidłowego  wykonywania  zadań.  Dotarcie  do  takiego  ucznia  wymaga

wolnego i często wielokrotnego powtarzania poleceń i upewniania się, że uczeń właściwie je

zrozumiał. 

W tym wypadku od nauczyciela zależy na ile jest on w stanie przekazać uczniowi

plecenie.  Czasami  oprócz  werbalnego  polecenia  słownego  wymagana  będzie  dodatkowa

demonstracja specjalnie dla ucznia. Objaśnienia i pokaz muszą uczniowi uzmysłowić na czym

ma polegać  dane  ćwiczenie  i  w tym wypadku  należy  używać jak  najprostszych poleceń,

powtarzać je aż do skutku, a jednocześnie korzystać z pomocy innych uczniów. Bez względu

na osiągane wyniki należy chwalić samą chęć wykonania ćwiczenia oraz zapewnić uczniowi

28



komfort  psychiczny  (nawet  złe  wykonywanie  ćwiczeń  nie  może  wywoływać  u  niego

zbędnego stresu)

 Uczniowie ze stwierdzoną nadpobudliwością ADHD

Dzieci  te  są  zazwyczaj  bardzo  sprawne  ruchowo,  ale  nie  potrafią  nad  swoją

ruchliwością zapanować. Częstokroć objawia się to szybkimi nieskoordynowanymi ruchami

trudnymi do opanowania przez samo dziecko oraz przez nauczyciela. W prostej linii prowadzi

to  do  trudnego  do  przewidzenia  zachowania  dziecka  w  danym  momencie.  Po  kilku

prawidłowo  wykonanych  ruchach  czy  ćwiczeniach  dziecko  nieoczekiwanie  zaczyna

wykonywać nieskoordynowane ruchy, które zakłócają przebieg lekcji i wytrącają wszystkich

z toku normalnych ćwiczeń. Dzieci ze stwierdzonym ADHD charakteryzują się często tak

zwaną echolalią czyli wielokrotnym powtarzaniem zwrotów lub słów, a także nadmiernym

gadulstwem.  To  również  stanowi  duże  utrudnienie  dla  nauczyciela  we  właściwym

prowadzeniu lekcji.
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Rozdział III. Badania własne

3.1. Cel pracy, metody badawcze i grupy docelowe

Celem  pracy  było  zebranie  i  porównanie  opinii  nauczycieli  i  uczniów  ze  szkół

podstawowych  dotyczących  problemów  związanych  z  edukacją  integracyjną.  W  celu

lepszego uchwycenia spectrum opinii badania przeprowadzono w dwóch odmiennych typach

szkół podstawowych.

Jako grupę docelową przyjęto uczniów i nauczycieli z dwóch szkół położonych blisko

siebie w tym samym rejonie Warszawy. 

 Szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi A

 Szkoły podstawowej ogólnodostępnej B

 Pierwsza  z  nich  to  szkoła  od  lat  praktycznie  realizująca  program  integracji  z

odpowiednim zapleczem logistycznym i przygotowaną kadrą pedagogiczną. Jest to placówka

z licznymi oddziałami integracyjnymi (do 5-ciu uczniów niepełnosprawnych w klasie). Druga

z  nich  to  zwyczajna  szkoła  ogólnodostępna  z  pojedynczymi  przypadkami  dzieci

niepełnosprawnych w zaledwie kilku klasach.

W obu szkołach badaniami objęto zarówno nauczycieli jak i uczniów. Zastosowano

metodę bezpośrednich ankiet skierowanych osobno do każdej z badanych grup respondentów.

W oparciu o literaturę oraz o doświadczenia własne stworzono dwa druki ankiet. Formularze

ankiet dostępne są w załączniku niniejszej pracy. Badania  były oczywiście anonimowe.

 Ankiety przeznaczone dla nauczycieli zawierały 18 pytań. Były to pytania głównie

zamknięte  z  ograniczoną  ilością  odpowiedzi  –  co  dało  możliwość  dokładniejszego

uchwycenia  ilościowego  uzyskanych  wyników  i  stanowiło  punkt  wyjścia  do  analiz  i

porównań. Pierwsze pytania dotyczyły kwestii formalnych (płeć, stopień wykształcenia itd.)

dopiero  pytania  od  6-tego  do  18-tego  dotyczyły  konkretnych  opinii  na  różne  aspekty

realizowanej integracji. Uzyskane wyniki zebrano w tabelach osobno dla każdej ze szkół jak

również podliczono je sumarycznie dla obu szkół łącznie. 

 Podobnie wyglądały  skromniejsze  (10 pytań)  ankiety  dla  uczniów. Tutaj  również

zebrane  odpowiedzi  posegregowano  w  rozbiciu  na  szkoły  a  następnie  dokonano  ich

sumowania dla obu szkół. 

Przygotowano  łącznie  250  druków  ankiet.  W  każdej  ze  szkół  rozdano  połowę

wydrukowanych formularzy:  50 dla  nauczycieli  i  75 dla  uczniów (3 badane klasy po 25
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uczniów). W sumie z obu szkół zebrano łącznie 154 wypełnione ankiety co w rozbiciu na

poszczególne grupy respondentów przedstawiało się następująco:

Tabela 1. Zebrane wyniki w rozbiciu na szkoły, nauczycieli i uczniów

Szkoła A Szkoła B Razem

Nauczyciele 35 32 67

Uczniowie 47 40 87

Razem 82 72 154

Źródło: badanie i opracowanie własne

Z obu szkół uzyskano porównywalne ilości ankiet zarówno spośród nauczycieli jak i

uczniów – co  dało  podstawę do wiarygodnego przeanalizowania  uzyskanych wyników w

rozbiciu na szkoły.

3.2. Wyniki ankiet dla nauczycieli

Wśród ankietowanej kadry pedagogicznej z obu szkół było 47 kobiet (70%) oraz 20

mężczyzn (30%). 

Pytania od nr 1 do nr 5 obejmowały podstawowe dane informujące między innymi o

zajmowanym  stanowisku  i  stopniu  wykształcenia  respondentów.  W  rozbiciu  na  szkoły

stopień awansu zawodowego przedstawia się następująco:

Tabela 2. Pytanie nr 5: Poziom awansu zawodowego.

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem

Szkoła A 1 13 5 16 35

Szkoła B 4 4 14 10 32

Razem 5 17 19 26 67

% 7% 25% 28% 39% 100%

Źródło: badanie i opracowanie własne
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Powyższa tabela pokazuje, że większość respondentów (67%) stanowili doświadczeni

nauczyciele dyplomowani i mianowani z odpowiednio długim stażem pedagogicznym.

Tabela 3. Pytanie nr 6: Czy uważa Pani/Pan że dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinny
mieć wspólne lekcje z pozostałymi uczniami w jednej klasie szkolnej?

Tak Raczej tak Nie Raczej nie
Nie mam

zdania
Razem

Szkoła A 0 6 12 16 1 35

% 0% 17% 34% 46% 3% 100%

Szkoła B 0 0 28 4 0 32

% 0% 0% 88% 13% 0% 100%

Razem 0 6 40 20 1 67

% 0% 9% 60% 30% 1% 100%

Źródło: badanie i opracowanie własne

17%

34%

46%

3%

Szkoła A

88%

13%

Szkoła B

9%

60%

30%

1%

Razem

Tak Raczej Tak Nie Raczej Nie Nie mam zdania

Wykres 1. Procentowy rozkład wyników z tabeli 3. Badanie i opracowanie własne

Uzyskane  wyniki  pokazują,  że  większość  nauczycieli  jest  przeciwna  wspólnym

lekcjom uczniów niepełnosprawnych z resztą klasy. Łącznie 90% ankietowanych nauczycieli

odpowiedziało  „Nie”  lub  „Raczej  nie”,  co  jednoznacznie  wskazuje  na  ich  negatywne

doświadczenia  dotyczące  pracy  z  uczniami  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  we

wspólnych klasach. W tej materii zgodni byli nauczyciele obu typów szkół.
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Tabela 4. Pytanie nr 7: Czy uważa się Pani/Pan za osobę przygotowaną do realizacji zadań w zakresie
pedagogiki specjalnej.

Tak Nie Trudno powiedzieć Razem

Szkoła A 11 14 10 35

% 31% 40% 29% 100%

Szkoła B 12 8 12 32

% 38% 25% 38% 100%

Razem 23 22 22 67

% 34% 33% 33% 100%

Źródło: badanie i opracowanie własne

Odpowiedzi na to pytanie rozłożyły się idealnie równo na trzy podane możliwości.

Zastanawiać może fakt, że prawie 70% nauczycieli ze szkoły integracyjnej przyznało, że nie

jest dostatecznie dobrze przygotowana do stawianych im zadań. 

Aż  40%  przyznało  wprost,  że  brak  im  przygotowania  do  pracy  z  uczniami  o

specjalnych potrzebach edukacyjnych. W szkole ogólnodostępnej tylko 25% oceniło, że brak

im  wiedzy  w  zakresie  edukacji  integracyjnej,  ale  co  do  pozostałych  75%  można

przypuszczać,  że  nie  mając  zbyt  dużych doświadczeń  z  uczniami  niepełnosprawnymi  nie

zdają sobie sprawy jakie wyzwania mogłyby ich czekać.
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Tabela 5. Pytanie nr 8: Jakie kwalifikacje posiada Pani/Pan w zakresie pedagogiki specjalnej?
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Szkoła A 6 12 7 3 6 8 14 56

% 11% 21% 13% 5% 11% 14% 25% 100%

Szkoła B 0 32 0 0 0 0 0 32

% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Razem 6 44 7 3 6 8 14 88

% 7% 50% 8% 3% 7% 9% 16% 100%

Źródło: badanie i opracowanie własne

Okazało  się,  że  w  szkole  ogólnodostępnej  100%  respondentów  ukończyło  tylko

ogólne studia magisterskie i brak im jakichkolwiek dodatkowych elementów wykształcenia

związanych z edukacją integracyjną. Lepiej przedstawia się sytuacja w szkole integracyjnej,

gdzie 43% ankietowanej kadry nauczycielskiej posiada dodatkowe wykształcenie w zakresie

pedagogiki  specjalnej  związane  z  nauczaniem  dzieci  o  zwiększonych  potrzebach

edukacyjnych.  Z  drugiej  strony  25%  ankietowanych  pedagogów  pracujących  w  szkole

integracyjnej przyznało, że nie ma żadnego dodatkowego wykształcenia w tym kierunku. 
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Tabela 6. Pytanie nr 9: Ilu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest w klasie, której jest
Pani/Pan wychowawcą?

1 2 3 i więcej

Nie jestem

wychowawcą /

Nie ma takich

uczniów

Razem

Szkoła A 5 2 13 15 35

% 14% 6% 37% 43% 100%

Szkoła B 4 0 0 28 32

% 13% 0% 0% 88% 100%

Razem 9 2 13 43 67

% 13% 3% 19% 64% 100%

Źródło: badanie i opracowanie własne

Spośród 35 nauczycieli ze szkoły integracyjnej 20 osób było wychowawcami, z tego

13 miało w klasie co najmniej trzech uczniów niepełnosprawnych. W szkole ogólnodostępnej

wśród wychowawców tylko 4 nauczycieli ma w klasie jednego ucznia niepełnosprawnego.

Tabela 7. Pytanie nr 9: Ilu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest w klasie, której jest
Pani/Pan wychowawcą?

Tak Nie

Nie jestem autorem

takiego programu, ale

go realizuję

Razem

Szkoła A 5 26 4 35

% 14% 74% 11% 100%

Szkoła B 0 32 0 32

% 0% 100% 0% 100%

Razem 5 58 4 67

% 7% 87% 6% 100%

Źródło: badanie i opracowanie własne

 Zgodnie z oczekiwaniami okazało się, że w szkole ogólnodostępnej z pojedynczymi

uczniami  niepełnosprawnymi  żadne  programy  dotyczące  edukacji  integracyjnej  nie  są

realizowane.  W  szkole  integracyjnej  realizowanych  jest  pięć  programów  edukacyjnych

własnego autorstwa nauczycieli oraz cztery programy autorstwa innych pedagogów. 
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Tabela 8. Pytanie nr 11: Jak ocenia Pani/Pan własną szkołę pod kątem przygotowania do edukacji uczniów
niepełnosprawnych?  Skala ocen: 1-zła, 2-dostateczna, 3-dobra, 4- bardzo dobra

1 2 3 4
Raze

m

Szkoła A 0 8 21 6 35

% 0% 23% 60% 17% 100%

Szkoła B 4 14 12 2 32

% 13% 44% 38% 6% 100%

Razem 4 22 33 8 67

% 6% 33% 49% 12% 100%

Źródło: badanie i opracowanie własne

23%

60%

17%

Szkoła A

13%

44%

38%

6%

Szkoła B

1 2 3 4

6%

33%

49%

12%

Razem

Wykres 2. Procentowy rozkład wyników z tabeli 8. Badanie i opracowanie własne

Nauczyciele  ze  szkoły  z  klasami  integracyjnymi  w  większości  (77%)  oceniło

przygotowanie placówki do zadań związanych z edukacją integracyjną jako dobre lub bardzo

dobre.  Wpływ  na  taką  ocenę  ma  wieloletnie  doświadczenie  pracującej  tam  kadry  oraz

logistyczne  dostosowanie samego budynku, a  także posiadany sprzęt  dla potrzeb uczniów

niepełnosprawnych.  W  szkole  ogólnodostępnej  przeważała  ocena  dostateczna,  a  13%

nauczycieli uznało, że szkoła w ogóle nie jest przygotowana na prowadzenie klas i zajęć z

uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
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Tabela 9. Pytanie nr 12: Skąd czerpie Pani/Pan informacje na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych
swoich uczniów?
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Szkoła

A
19 10 16 15 9 11 7 24 7 118

% 16% 8% 14% 13% 8% 9% 6% 20% 6% 100%

Szkoła

B
14 32 32 30 30 30 30 30 12 240

% 6% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 5% 100%

Razem 33 42 48 45 39 41 37 54 19 358

% 9% 12% 13% 13% 11% 11% 10% 15% 5% 100%

Źródło: badanie i opracowanie własne

Pytanie  12  dotyczyło  źródeł  informacji  o  potrzebach  edukacyjnych  uczniów  oraz

stosowanych metodach edukacji integracyjnej.

Z  uzyskanych  odpowiedzi  nauczycieli  szkoły  integracyjnej  wynika,  że  źródłem

wiedzy o potrzebach uczniów o specjalnych potrzebach są w kolejności: 

 Orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych (20%)

 Obserwacja własna ucznia podczas zajęć dydaktycznych (16%)

 Rozmowy z innymi nauczycielami na temat ucznia (14%)

 Rozmowy ze szkolnym pedagogiem lub psychologiem (13%)

 Rozmowa z rodzicami i opiekunami (9%)
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Tabela 10. Pytanie nr 13: Ilu uczniów w Pani/Pana klasie korzysta z różnych form pomocy psychologiczno–
pedagogicznej?

1 2 3 i więcej
Nie jestem

wychowawcą
Razem

Szkoła A 3 6 19 7 35

% 9% 17% 54% 20% 100%

Szkoła B 4 10 2 16 32

% 13% 31% 6% 50% 100%

Razem 7 16 21 23 67

% 10% 24% 31% 34% 100%

Źródło: badanie i opracowanie własne

9%

17%

54%

20%

Szkoła A
13%

31%

6%

50%

Szkoła B

1
2
3 i więcej
Nie jestem wycho-
wawcą

10%

24%

31%

34%

Razem

Wykres 3. Procentowy rozkład wyników z tabeli 10. Badanie i opracowanie własne

Z powyższych danych wynika,  że  w szkole integracyjnej  występuje  dużo większe

zapotrzebowanie na pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 
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Tabela 11. Pytanie nr 14: Czy uważa Pani/Pan, że edukacja integracyjna powoduje zaniżenie poziomu
nauczania w procesie edukacji?

Tak
Raczej

tak
Nie

Raczej
nie

Nie
wiem

Raze
m

Szkoła A 1 5 3 17 9 35

% 3% 14% 9% 49% 26% 100%

Szkoła B 20 12 0 0 0 32

% 63% 38% 0% 0% 0% 100%

Razem 21 17 3 17 9 67

% 31% 25% 4% 25% 13% 100%

Źródło: badanie i opracowanie własne

3%

14%

9%

49%

26%

Szkoła A

63%

38%

Szkoła B

Tak Raczej tak

Nie Raczej nie

Nie wiem

31%

25%

4%

25%

13%

Razem

Wykres 4. Procentowy rozkład wyników z tabeli 11. Badanie i opracowanie własne

W zebranych wynikach można dostrzec wyraźną różnicę w ocenach nauczycieli  ze

szkoły  integracyjnej  i  ze  szkoły  ogólnodostępnej.  Ponad  połowa  pedagogów  ze  szkoły

integracyjnej stwierdziła, że wspólna edukacja raczej nie zaniża poziomu nauczania. Wręcz

przeciwnego zdania byli  respondenci  ze szkoły ogólnodostępnej,  100% z nich oceniło,  że

edukacja integracyjna obniża przeciętny poziom nauczania. 
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Tabela 12. Pytanie nr 15: Czy uważa Pani/Pan, że integracja powinna występować w innym czasie, niż
podczas trwania lekcji w klasie szkolnej?

Tak Raczej tak Nie
Raczej

nie

Nie

wiem

Raze

m

Szkoła A 1 12 4 11 7 35

% 3% 34% 11% 31% 20% 100%

Szkoła B 16 14 0 0 2 32

% 50% 44% 0% 0% 6% 100%

Razem 17 26 4 11 9 67

% 25% 39% 6% 16% 13% 100%

Źródło: badanie i opracowanie własne

3%

34%

11%
31%

20%

Szkoła A

27%

64%

9%

Szkoła B

Tak Raczej tak

Nie Raczej nie

Nie wiem

25%

39%
6%

16%

13%

Razem

Wykres 5. Procentowy rozkład wyników z tabeli 12. Badanie i opracowanie własne

W tym pytaniu podobnie jak w poprzednim widać znaczne różnice w odpowiedziach

nauczycieli z obu szkół. W szkole ogólnodostępnej prawie 100% nauczycieli jest przeciwna

wspólnym  lekcjom  dzieci  pełno-  i  niepełnosprawnych.  W  szkole  integracyjnej  zdania

nauczycieli  są  prawie równo rozłożone pomiędzy „Raczej  tak”  i  „Raczej  nie”.  Tylko 3%

nauczycieli z tej szkoły widziałoby potrzebę osobnego nauczania obu grup uczniów.
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Tabela 13. Pytanie nr 16: Czy uważa Pani/Pan, że osoby prowadzące zajęcia z uczniami w klasach
integracyjnych w czasie trwania lekcji obniżają przeciętny poziom nauczania?

Tak Raczej tak Nie Raczej nie Nie wiem Razem

Szkoła A 0 7 6 13 9 35

% 0% 20% 17% 37% 26% 100%

Szkoła B 14 16 0 0 2 32

% 44% 50% 0% 0% 6% 100%

Razem 14 23 6 13 11 67

% 21% 34% 9% 19% 16% 100%

20%

17%

37%

26%

Szkoła A

44%

50%

6%

Szkoła B

Tak Raczej tak

Nie Raczej nie

Nie wiem

21%

34%
9%

19%

16%

Razem

Wykres 6. Procentowy rozkład wyników z tabeli 13. Badanie i opracowanie własne

Odpowiedzi  potwierdzają  opinie  nauczycieli  z  obu  szkół  przedstawione  w

poprzednich  dwóch  pytaniach.  Nauczyciele  ze  szkoły  ogólnodostępnej  jednoznacznie

oceniają,  że prowadzący musi  zaniżać  poziom.  Inaczej  oceniają  to  respondenci  ze  szkoły

integracyjnej. Większość z nich (54%) odpowiedziała, że „Raczej nie” bądź „Nie” czyli nie

zaobserwowali  działań  nauczycieli  odbijających się na poziomie  i  zakresie  prowadzonych

lekcji. Tylko 20% ankietowanych nauczycieli z tej szkoły przyznaje, że „Raczej tak”, czyli, że

widzą rzeczywiste obniżenie poziomu nauczania przez prowadzącego przedmiot
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Tabela 14. Pytanie nr 17: Czy uważa Pani/Pan, że integracja w czasie trwania lekcji powoduje opóźnienia w
realizacji programu nauczania?

Tak
Raczej

tak
Nie

Raczej

nie

Nie

wiem
Razem

Szkoła A 3 7 8 8 9 35

% 9% 20% 23% 23% 26% 100%

Szkoła B 16 14 0 0 2 32

% 50% 44% 0% 0% 6% 100%

Razem 19 21 8 8 11 67

% 28% 31% 12% 12% 16% 100%

Źródło: badanie i opracowanie własne

9%

20%

23%23%

26%

Szkoła A

50%
44%

6%

Szkoła B

Tak Raczej tak

Nie Raczej nie

Nie wiem

28%

31%

12%

12%

16%
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Wykres 7. Procentowy rozkład wyników z tabeli 14. Badanie i opracowanie własne

Opinię o występujących opóźnieniach w realizacji normalnego programu nagminnie

potwierdzają nauczyciele ze szkoły ogólnodostępnej. Inaczej widzą ten problem nauczyciele

ze  szkoły  integracyjnej.  Wśród  nich  tylko  29% jest  skłonnych  twierdzić,  że  realizowana

edukacja integracyjna powoduje opóźnienia programowe. Tymczasem prawie połowa (46%)

z badanych nauczycieli z tej szkoły nie dostrzega tego typu zjawiska. 

 Pytanie nr 18 dotyczyło kwestii czy dzieci niepełnosprawne powinny być edukowane

przy  zastosowaniu  specjalistycznych  metod.  W domyśle  należy  to  pytanie  rozumieć  jako

zasięgnięcie opinii na temat edukacji inkluzyjnej. Czy należy dążyć do całkowitego zniesienia

segregacji szkolnej poprzez likwidacje szkół specjalnych.
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Tabela 15. Pytanie nr 18: Czy uważa Pani/Pan, że dzieci niepełnosprawne powinny rozwijać się pod
specjalną opieką przy zastosowaniu specjalistycznych metod nauczania i motywacji?

Tak
Raczej

tak
Nie

Raczej

nie

Nie

wiem
Razem

Szkoła A 10 11 3 5 6 35

% 29% 31% 9% 14% 17% 100%

Szkoła B 28 2 0 0 2 32

% 88% 6% 0% 0% 6% 100%

Razem 38 13 3 5 8 67

% 57% 19% 4% 7% 12% 100%

Źródło: badanie i opracowanie własne
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Wykres 8. Procentowy rozkład wyników z tabeli 15. Badanie i opracowanie własne

Pytanie  to  dotyczyło  kwestii  czy  dzieci  niepełnosprawne  powinny być  edukowane

przy  zastosowaniu  specjalistycznych  metod.  W domyśle  należy  to  pytanie  rozumieć  jako

zasięgnięcie opinii na temat edukacji inkluzyjnej. Czy należy dążyć do całkowitego zniesienia

segregacji szkolnej poprzez likwidacje szkół specjalnych.

W odpowiedziach na to pytanie respondenci z obu szkół okazali się w miarę zgodni.

Około 95% nauczycieli ze szkoły ogólnodostępnej i 60% nauczycieli ze szkoły integracyjnej
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widzą potrzebę  odrębnej  ścieżki  edukacyjnej  dla  dzieci  wymagających specjalnej  opieki  i

specjalistycznych metod nauczania. 

3.3. Wyniki ankiet dla uczniów

Głównym  celem  ankiet  skierowanym  do  uczniów  było  zorientowanie  się  jak

uczniowie  widzą  problemy  związane  z  edukacją  dzieci  niepełnosprawnych.  Ankiety  dla

uczniów rozdano w tych samych szkołach w których zbierano opinie nauczycieli. W każdej

szkole rozdano ankiety w trzech klasach z czego wypełnionych ankiet zebrano z powrotem

87; w tym 47 w szkole integracyjnej oraz 40 w szkole ogólnodostępnej. Przed wypełnieniem

ankiet z dziećmi została przeprowadzona specjalna lekcja wychowawcza omawiająca temat

specjalnych  potrzeb  edukacyjnych.  Lekcje  zostały  przeprowadzone  przez  wychowawców

klas. Kwestionariusz ankiety jest dostępny w załączniku. Ankieta zawierała 10 pytań i była

anonimowa.  Wyniki  zebrano  w  tabelach  w  rozbiciu  na  obie  szkoły.  Badane  populacje

uczniów w obu szkołach miały podobną liczność (40-47) co daje podstawę do miarodajnego

porównywania uzyskanych wyników.

Pierwsze  trzy  pytania  ankiety  dotyczyły  danych osobowych ankietowanych dzieci.

Wyniki  zebrano  w  tabelach  nr  16-18.  Wynika  z  nich,  że  w  ankiecie  brało  udział  49

dziewczynek i 38 chłopców, z roczników 2004-2008. Były to więc dzieci z klas od  5-tej do

8-ej.

Tabela 16. Pytanie nr 1 – Płeć ankietowanych dzieci.

Kobieta Mężczyzna Razem

Szkoła A 29 18 47

% 62% 38% 100%

Szkoła B 20 20 40

% 50% 50% 100%

Razem 49 38 87

% 56% 44% 100%

Źródło: badanie i opracowanie własne
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Tabela 17. Pytanie nr 2 – Rok urodzenia ankietowanych dzieci.

2004 2005 2006 2007 2008 Razem

Szkoła A 1 18 10 15 3 47

% 2% 38% 21% 32% 6% 100%

Szkoła B 0 0 8 12 20 40

% 0% 0% 20% 30% 50% 100%

Razem 1 18 18 27 23 87

% 1% 21% 21% 31% 26% 100%

Źródło: badanie i opracowanie własne

Tabela 18. Pytanie nr 3 – Klasa ankietowanych dzieci.

4 5 6 7 8 Razem

Szkoła A 0 0 20 8 19 47

% 0% 0% 43% 17% 40% 100%

Szkoła B 0 32 8 0 0 40

% 0% 80% 20% 0% 0% 100%

Razem 0 32 28 8 19 87

% 0% 37% 32% 9% 22% 100%

Źródło: badanie i opracowanie własne

Tabela 19. Pytanie nr 4: Czy wiesz, co oznacza termin specjalne potrzeby edukacyjne?

Tak Nie Razem

Szkoła A 25 22 47

% 53% 47% 100%

Szkoła B 24 16 40

% 60% 40% 100%

Razem 49 38 87

% 56% 44% 100%

Źródło: badanie i opracowanie własne

Pytanie czwarte nawiązywało bezpośrednio do przeprowadzonej przed ankietą lekcji

dotyczącej  specjalnych  potrzeb  edukacyjnych.  Odpowiedzi  miały  pokazać  czy  i  w jakim

stopniu  dzieci  zrozumiały  omawiane  zagadnienie.  Okazało  się,  że  mimo  wprowadzającej

pogadanki prawie 50% dzieci odpowiedziało, że nie wie jak należy rozumieć termin specjalne

potrzeby edukacyjne. 
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Tabela 20. Pytanie nr 5: Czy uważasz, że na lekcji należy wszystkich traktować jednakowo?

Tak Raczej tak Nie Raczej nie Razem

Szkoła A 18 23 4 2 47

% 38% 49% 9% 4% 100%

Szkoła B 30 10 0 0 40

% 75% 25% 0% 0% 100%

Razem 48 33 4 2 87

% 55% 38% 5% 2% 100%

Źródło: badanie i opracowanie własne
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Wykres 9. Procentowy rozkład wyników z tabeli 20. Badanie i opracowanie własne

Dzieci  w  obu  szkołach  zdecydowanie  opowiedziały  się  za  równym traktowaniem

wszystkich  uczniów.  Jednak  w szkole  integracyjnej  prawie  13% dzieci  było  odmiennego

zdania. Wynikać to może z ich doświadczeń wyniesionych z lekcji integracyjnych. 
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Tabela 21. Pytanie nr 6: Które z metod najlepiej wpływają na zapamiętanie przez ciebie materiału z lekcji.

Wykład Pokaz Dyskusja Inne Razem

Szkoła A 4 18 16 9 47

% 9% 38% 34% 19% 100%

Szkoła B 10 10 20 0 40

% 25% 25% 50% 0% 100%

Razem 14 28 36 9 87

% 16% 32% 41% 10% 100%

Źródło: badanie i opracowanie własne
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Wykres 10. Procentowy rozkład wyników z tabeli 21. Badanie i opracowanie własne

Pytanie 6 dotyczyło opinii na temat sposobów przekazywania materiału pod kątem

najlepszego  przyswajania  przez  dziecko.  Dzieci  z  obu  szkół  uznały,  że  najlepsza  jest

dyskusja,  a  potem  pokaz.  Suchy  wykład  nie  pomaga  w  przyswojeniu  i  zapamiętaniu

materiału.
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Tabela 22. Pytanie nr 7: Czy zgadzasz się ze twierdzeniem, że wszystkie dzieci bez względu na typ, rodzaj 
niepełnosprawności, deficytów rozwojowych i uzdolnień specjalnych powinny uczyć się w jednej klasie?

Tak
Raczej

tak
Nie

Raczej

nie

Nie mam

zdania
Razem

Szkoła A 7 8 4 11 17 47

% 15% 17% 9% 23% 36% 100%

Szkoła B 6 8 16 4 6 40

% 15% 20% 40% 10% 15% 100%

Razem 13 16 20 15 23 87

% 15% 18% 23% 17% 26% 100%

15%
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23%
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Szkoła A

15%

20%

40%

10%

15%
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15%
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17%

26%

Razem

Wykres 11. Procentowy rozkład wyników z tabeli 22. Badanie i opracowanie własne

W odpowiedzi na to pytanie widać duży rozrzut wyników pomiędzy obiema szkołami.

W szkole ogólnodostępnej 50% dzieci było zdania, że dzieci niepełnosprawne powinny uczyć

się osobno. W szkole integracyjnej odsetek tak uważających dzieci wynosił tylko 33%. W tej

szkole najwięcej uczniów (36%) wybrało neutralną opcję nie mam zdania.
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Tabela 23. Pytanie nr 8: Czy uważasz ,że nauczyciel jest osobą przygotowaną do realizacji zadań?

Tak Nie Nie wiem Razem

Szkoła A 22 6 19 47

% 47% 13% 40% 100%

Szkoła B 30 0 10 40

% 75% 0% 25% 100%

Razem 52 6 29 87

% 60% 7% 33% 100%

Źródło: badanie i opracowanie własne

Zdecydowana  większość  uczniów  z  obu  szkół  pozytywnie  oceniła  przygotowanie

nauczycieli  do  pracy  z  uczniami  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych.  Aczkolwiek  w

szkole integracyjnej 13% oceniło nauczycieli negatywnie, a aż 40% nie potrafiło stwierdzić

czy nauczyciele są wystarczająco dobrze przygotowani.

Tabela 24. Pytanie nr 9: Czu uważasz, że w twoim najbliższym otoczeniu znajdują się dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych?

Tak Nie Razem

Szkoła A 40 7 47

% 85% 15% 100%

Szkoła B 30 10 40

% 75% 25% 100%

Razem 70 17 87

% 80% 20% 100%

Źródło: badanie i opracowanie własne

W tym wypadku dzieci z obydwu szkół zgodnie twierdziły, że dostrzegają inne dzieci

ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi.  Wśród  uczniów,  które  odpowiedziały,  że  nie

dostrzegają niepełnosprawnych, więcej było dzieci ze szkoły ogólnodostępnej bo około 25% 
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Tabela  25.  Pytanie  nr  10:  Czy uważasz,  że  łatwiej  jest  dostosować  poziom trudności  zadania  na  lekcji
wychowania fizycznego niż na innych przedmiotach?

Tak Nie Razem

Szkoła A 36 11 47

% 77% 23% 100%

Szkoła B 24 16 40

% 60% 40% 100%

Razem 60 27 87

% 69% 31% 100%

Źródło: badanie i opracowanie własne
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Wykres 12. Procentowy rozkład wyników z tabeli 25. Badanie i opracowanie własne

Pytanie  10  dotyczyło  bezpośrednio  lekcji  wychowania  fizycznego.  Dzieci  miały

wyrazić  opinie  czy  na  lekcji  wf-u  łatwiej  dostosować  poziom  prowadzonych  zajęć  do

obecności  uczniów  niepełnosprawnych.  Z  zebranych  odpowiedzi  wynika,  że  dużo  lepiej

widzą ten problem dzieci  ze szkoły integracyjnej.  Ponad ¾ z nich uważa,  że na lekcjach

wychowania  fizycznego  takie  działanie  jest  łatwiej  zrealizować  niż  na  lekcjach  z  innych

przedmiotów.  Jest  to  przyczynek  do dyskusji  nad wagą lekcji  wychowania  fizycznego  w

szkołach  realizujących  program  integracyjny.  W  szkole  ogólnodostępnej  60%  dzieci

dostrzega łatwość w dostosowaniu programu na lekcji wychowania fizycznego, ale 40% jest

zdania przeciwnego.
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3.4. Analiza ankiet nauczycieli

Celem  przeprowadzonych  ankiet  było  między  innymi  uzyskanie  odpowiedzi  czy

poglądy na edukację integracyjną zależą od rodzaju szkoły w jakiej pracują nauczyciele i do

jakiej  uczęszczają  dzieci.  Porównując  wyniki  ankiet  starano  się  znaleźć  różnice  w

prezentowanych opiniach obu badanych grup.

Uczniowie i nauczyciele  ze szkoły integracyjnej  mają na co dzień do czynienia ze

stosunkowo duża ilością dzieci niepełnosprawnych. W tej szkole w każdej klasie jest  kilkoro

(do 5-ciu) uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poglądy zarówno nauczycieli jak

i uczniów dotyczące implikacji wynikających ze wspólnego nauczania i przebywania razem

obu grup dzieci są o tyle wiarygodne i miarodajne, ponieważ wynikają z autopsji. Własne

doświadczenia to najlepszy i niezastąpiony sposób wypracowania osobistych, obiektywnych

opinii. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie ze szkoły integracyjnej mieli możliwość - przez

kilka  lat  obcowania  z  dziećmi  o  różnych specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  –  poznać

zarówno plusy jak i minusy tego modelu edukacji. 

Ankietowani  ze  szkoły  ogólnodostępnej  również  stykają  się  z  uczniami

niepełnosprawnymi, ale są to przypadki sporadyczne. Tylko w kilku  klasach tej szkoły są

pojedyncze dzieci z niepełnosprawnością. Stąd też opinie zarówno nauczycieli jak i dzieci na

temat edukacji integracyjnej mają charakter raczej teoretyczny. Oparte są bowiem bardziej na

własnych domysłach i ekstrapolacjach pewnych sytuacji niż na osobistym doświadczeniu. 

Pierwszych 5 pytań dotyczyło strony formalnej i wykazało, że nauczyciele z obu szkół

reprezentują  podobny  stopień  awansu  zawodowego,  a  tym  samym  podobny  poziom

przygotowania i  doświadczenia  pedagogicznego.  W obu szkołach ponad połowę stanowili

nauczyciele mianowani i dyplomowani z co najmniej kilkuletnim stażem, czyli pedagodzy o

wyrobionych poglądach na problemy edukacyjne. 

Następne pytanie (nr 6) dotyczyło wspólnych lekcji z uczniami niepełnosprawnymi i

wydawało się być pytaniem kontrowersyjnym. Oczekiwano tutaj dużego rozrzutu odpowiedzi

z  przewagą  odpowiedzi  pozytywnych  ze  strony  nauczycieli  ze  szkoły  ogólnodostępnej.

Wiadomo,  że  problemy  widziane  z  daleka  wydają  się  bardziej  błahe  i  łatwiejsze  do

przezwyciężenia.  Co do opinii nauczycieli  ze szkoły integracyjnej spodziewano się lepszej

oceny własnych działań. Tymczasem wyniki były zaskakujące. W szkole ogólnodostępnej nie

było żadnej odpowiedzi za bezpośrednią integracją w czasie lekcji (nawet na „raczej tak”) za

to aż 88% zdecydowanie na „nie” i reszta na „raczej  nie”. Trudno wyrokować skąd takie
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jednoznacznie negatywne podejście do klas integracyjnych. Być może zadziałało tu zetknięcie

z pojedynczym uczniem niepełnosprawnym w szkole która nie jest do tego przygotowana.

Tym niemniej zadziwiające jest takie jednomyślne odrzucenie idei integracji przez wspólne

nauczanie. Niewiele lepiej wyglądały odpowiedzi pedagogów ze szkoły integracyjnej. Tutaj

przeważały opinie umiarkowanie negatywne („raczej nie” - 46%) ale na drugim miejscu były

zdecydowanie  negatywne  („nie”  -  34%),  a  tylko  17%  respondentów  było  nastawionych

umiarkowanie pozytywnie („raczej tak”). Zastanawiać może fakt, że w szkole integracyjnej

żaden nauczyciel nie wypowiedział się zdecydowanie na „tak” za wspólnym prowadzeniem

lekcji  z  dziećmi  niepełnosprawnymi.  Takie  odpowiedzi  należy  rozumieć  jako  przejrzysty

obraz  opinii  nauczycieli  wynikający  z  ich  wieloletniej  praktyki.   Kwintesencją  tych

odpowiedzi  jest  fakt,  że  łącznie  90% nauczycieli  z  obu szkół  jest  przeciwnych koncepcji

łączenia w jednej klasie uczniów pełno- i niepełno sprawnych. 

Okazało się, że na tę opinię nie miały wpływu ani posiadane kwalifikacje ani własna

ocena kompetencji w zakresie zadań z pedagogiki specjalnej podawana w odpowiedziach na

pytania nr 7 i 8. W szkole integracyjnej, zalecane jest posiadanie dodatkowego wykształcenia

w  zakresie  edukacji  dzieci  niepełnosprawnych  i  75%  kadry  pedagogicznej  takie

przygotowanie zadeklarowało. Ale jednocześnie 40% nauczycieli z tej szkoły uznało swoje

kompetencje za niewystarczające, a tylko 31% uznało się za odpowiednio przygotowanych

(reszta była niezdecydowana). Nasuwa się wobec tego pytanie, co jest przyczyną, że prawie

70% nauczycieli ocenia siebie samych jako niedostatecznie przygotowanych do prowadzenia

lekcji  integracyjnych  (mimo  deklarowanego  wykształcenia  w  tym  kierunku).  Czy  jest  to

kwestia  osobowości  nauczyciela,  czy  słabego  poziomu kształcenia  w zakresie  pedagogiki

specjalnej,  czy  może  jest  to  problem  typowej  sprzeczności  wewnętrznej?  Odpowiedzi

nauczycieli  sugerowałyby ten trzeci  powód,  ale  właściwa przyczyna zapewne leży  gdzieś

pośrodku, zahaczając o wszystkie trzy kwestie. 

Pytanie  nr  11  miało  rzucić  światło  na  temat  czy  ocena  przygotowania  szkoły  do

edukacji integracyjnej ma znaczący wpływ na poglądy nauczycieli w tej materii. Otóż okazało

się,  że  taka  korelacja  jest  widoczna,  ale  w  niewielkim  stopniu.   Nauczyciele  ze  szkoły

ogólnodostępnej  w  większości  ocenili  swoją  placówkę  jako  dostatecznie  lub  dobrze

przygotowaną do zadań integracyjnych – ale nie miało to wpływu na ich w 100% negatywną

opnie  o wspólnych lekcjach  z  dziećmi  niepełnosprawnymi.  W szkole  integracyjnej  ocena

placówki była jeszcze lepsza (60% ocen dobrych i 17% ocen bardzo dobrych) ale i to nie

wpłynęło na w 80% negatywną opinię o nauczaniu we wspólnych klasach.
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Pytania nr 14 i  16 miały ujawnić opinie  nauczycieli  na powszechnie  dyskutowaną

kwestię czy edukacja integracyjna zaniża poziom nauczania w danej klasie. Tutaj z kolei dała

się zaobserwować duża (wręcz przeciwstawna) różnica ocen wśród nauczycieli z obu szkół.

W szkole  integracyjnej  58% nauczycieli  nie  dostrzega  znaczącego  obniżenia  poziomu  w

klasach  z  uczniami  niepełnosprawnymi,  podczas  gdy  w  szkole  ogólnodostępnej  takich

nauczycieli  w  ogóle  nie  ma,  czyli  wszyscy  twierdzą,  że  zaniżenie  poziomu  występuje.

Odwrotna  proporcja  zachodzi  wśród  pedagogów  którzy  zdecydowanie  widzą  obniżenie

poziomu nauczania. W szkole integracyjnej jest to tylko 17% zaś w szkole ogólnodostępnej

100%. Można przypuszczać,  że na taki rozrzut wyników ma wpływ lepsze przygotowanie

pedagogów i lepsza organizacja szkoły integracyjnej (między innymi obecność nauczycieli

wspomagających) umożliwiająca praktyczną realizację programu mimo konieczności pracy z

uczniami  niepełnosprawnymi.  Zastanawiać  może  nad  wyraz  zgodne  (100%)  stanowisko

pedagogów ze szkoły ogólnodostępnej o bezsprzecznym obniżeniu poziomu nauczania. Ale

wytłumaczenie takiej postawy można znaleźć w odpowiedzi na pytanie nr 16. Poruszało ono

kwestię  zaniżania  poziomu nauczania  w klasach integracyjnych przez samych nauczycieli

prowadzących.  Ten  temat  jest  także  często  poruszany  publicznie,  a  zwłaszcza  na

wywiadówkach w klasach integracyjnych. Otóż 94% pedagogów ze szkoły ogólnodostępnej

uważa,  że wykładający dany przedmiot nauczyciel  w klasie integracyjnej jest  obiektywnie

zmuszony do zaniżania poziomu, aby dostosować go chociaż w części do możliwości tych

najsłabszych. Odmienne stanowisko zaprezentowali nauczyciele szkoły integracyjnej. Tylko

20% z nich potwierdziło zaniżanie poziomu nauczania, ale 17% stwierdziło stanowczo „Nie”

a 37% umiarkowane „Raczej nie”. 

Z dwoma pytaniami poprzednimi wiązało się również pytanie nr 17. Dotyczyło ono

mocno rozpowszechnionego twierdzenia, że klasa z uczniami niepełnosprawnymi nie jest w

stanie zrealizować zakładanego programem zakresu nauczania. Z taką opinią w 94% zgodzili

się  nauczyciele  ze  szkoły  ogólnodostępnej,  ale  tylko  w  30%  nauczyciele  ze  szkoły

integracyjnej.  Stanowczo  zaprzeczyło  temu  poglądowi  tylko  23% pedagogów z  placówki

integracyjnej,  drugie 23% wyraziło  umiarkowaną opinię  „Raczej  nie”,  zaś  26% nie miało

zdania na ten temat. Z powyższego widać, że w kwestii zaniżania poziomu jak też w kwestii

nie realizowania pełnego programu w klasach z uczniami niepełnosprawnymi zarysowała się

różnica zdań, ale racje i jednej i drugiej strony trzeba brać pod uwagę przy dyskusjach na

temat edukacji integracyjnej w klasach.

Równie kontrowersyjną kwestią było pytanie (nr 15) czy integracja ma mieć miejsce

podczas  normalnych  lekcji  szkolnych  czy  poza  nimi.  Tutaj  odpowiedzi  respondentów
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dokładnie pokrywały się z pytaniem poprzednim i zależały od szkoły. Aż 94% nauczycieli

szkoły  ogólnodostępnej  widzi  integrację  tylko  poza  normalnymi  lekcjami  podczas  gdy w

szkole integracyjnej ten odsetek wynosi 37% (ale przy 51% głosów niepewnych). Te dane

prawie dokładnie pokrywają się z odpowiedziami na bardzo podobne znaczeniowo pytanie nr

11. Po raz kolejny pokazują, jak znaczna część nauczycieli jest przeciwna wspólnej edukacji

uczniów pełno- i niepełno sprawnych. Ostatnie 18-te pytanie było merytorycznie powiązane z

pytaniem 15-tym i dotyczyło opinii nauczycieli na temat perspektyw rozszerzania placówek

integracyjnych  i  tworzenia  szkół  inkluzyjnych  (włączających).  Odpowiedzi  respondentów

pokrywały się z odpowiedziami na pytanie 15-te. Zdecydowana większość pedagogów widzi

potrzebę  osobnego kształcenia dzieci niepełnosprawnych. W obu szkołach takie stanowisko

było w przytłaczającej większości. W szkole integracyjnej 60%, a w szkole ogólnodostępnej

aż 94% nauczycieli widzi osobne ścieżki edukacyjne dla dzieci pełnosprawnych i dzieci ze

specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi.  Oczywiście  ten  podział  miałby  obowiązywać  w

przypadkach wystąpienia u dziecka dużych deficytów uniemożliwiających przystąpienie do

edukacji ogólnodostępnej.

3.5. Analiza ankiet dzieci

Niniejsza analiza miała pokazać czy da się zauważyć istotne statystycznie różnice w

postrzeganiu  problemu dzieci  niepełnosprawnych  przez  uczniów w zależności  od  rodzaju

szkoły. 

Punktem  wyjściowym  do  dalszych  szczegółowych  zagadnień  było  pytanie  nr  5

dotyczące równego traktowania wszystkich dzieci  bez względu na ich niepełnosprawność.

Generalnie  opinia  uczniów  obu  szkół  była  podobna  i  optowała  mniej  lub  bardziej

zdecydowanie za równym traktowaniem. Bardziej radykalne – co było do przewidzenia - były

dzieci  ze  szkoły  ogólnodostępnej.  Aż 75% z  nich  zdecydowanie  odpowiedziało  „Tak”,  a

pozostałe  25%  „Raczej  tak”.  Nie  stykają  się  one  na  co  dzień  z  dziećmi  o  specjalnych

potrzebach edukacyjnych i stąd może wynikać ich bezkompromisowe podejście. U dzieci ze

szkoły  integracyjnej  widać  większe  zróżnicowanie  opinii.   Prawie  połowa  z  nich  (49%)

wybrała wersję umiarkowaną „Raczej tak”. Zastanawiać może stosunkowa mała (13%) liczba

dzieci z tej szkoły, które widzą potrzebę nierównego (bardziej ulgowego?) traktowania dzieci

niepełnosprawnych. Można to interpretować tak, że większość dzieci ze szkoły integracyjnej
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przekonała się empirycznie, że ich niepełnosprawne koleżanki i koledzy są jednak w stanie

dorównać do reszty klasy.

Ciekawe różnice zaobserwować można w odpowiedziach na pytanie nr 6 dotyczącego

sposobu  przekazywania  materiału  przez  prowadzącego.  O  ile  w  szkole  ogólnodostępnej

najlepiej  ocenianą  formą  była  dyskusja,  a  następnie  wykład  i  pokaz  o  tyle  w  szkole

integracyjnej  preferowany był  pokaz,  dopiero na  drugim miejscu  była dyskusja  natomiast

wykład akceptowany był jedynie przez 9% uczniów. Takie podejście może wynikać z faktu,

że  przekaz  wiedzy  w  formie  pokazu  w  przeciwieństwie  do  metody  zwykłego  wykładu

najprędzej może trafić do dzieci niepełnosprawnych. Dlatego uczniowie szkoły integracyjnej

uznali metodę pokazu za najbardziej efektywną i pożądaną w ich szkole. 

Bezpośrednio  związane  z  tym problemem było  pytanie  nr  8  mające  zebrać  opinie

uczniów o kompetencjach  nauczycieli  do pracy z  uczniami  niepełnosprawnymi.  Tutaj  też

widać różnice w zależności od badanej szkoły. W szkole ogólnodostępnej aż 75% badanych

dzieci uznało, że ich nauczyciele mają takie kompetencje, podczas gdy w szkole integracyjnej

tak  pozytywnie  zdanie  o  nauczycielach  miało  tylko  47%  uczniów.  O  ile  w  szkole

ogólnodostępnej nie było negatywnych ocen przygotowania nauczycieli, o tyle 13% uczniów

szkoły integracyjnej uznało, że kompetencje ich pedagogów do pracy z niepełnosprawnymi są

niewystarczające. Ocena przygotowania nauczycieli do pracy z uczniami niepełnosprawnymi

okazała  się  dla  badanych  uczniów  sprawą  na  tyle  trudną,  że  aż  40%  dzieci  ze  szkoły

integracyjnej  i  25%  ze  szkoły  ogólnodostępnej  nie  potrafiło  dokonać  oceny  i  udzielić

konkretnej odpowiedzi. 

Wyzwaniem dla dzieci było pytanie nr 7 dotyczące akceptacji wspólnego nauczania

dzieci  pełno-  i  niepełnosprawnych  w  jednej  klasie.  Dało  się  tu  zaobserwować  duże

rozstrzelenie odpowiedzi  i to wśród uczniów każdej ze szkół. Bardziej  zdecydowane były

dzieci ze szkoły ogólnodostępnej, gdzie 50% uczniów optowało za osobnym nauczaniem, a

tylko 35% było za wspólnymi klasami. Umiarkowaną postawę w tej kwestii zaprezentowały

dzieci ze szkoły integracyjnej. Tutaj głosy za wspólnym nauczaniem i przeciwko wspólnym

klasom rozłożyły się idealnie po równo (obie opcje po 32%). Zastanawiać może fakt, że aż

36% uczniów szkoły integracyjnej było w grupie niezdecydowanych czyli nie potrafiło podjąć

decyzji w tej kłopotliwej kwestii. W szkole ogólnodostępnej niezdecydowanych było tylko

15%. Ta informacja może być ciekawym przyczynkiem do rozważań, że dla samych dzieci

(zwłaszcza  ze  szkół  integracyjnych)   problem  wspólnych  klas  jest  kontrowersyjny  i

wieloaspektowy.
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Pytanie 9 miało na celu zorientowanie się w jakim stopniu dzieci dostrzegają w swoim

otoczeniu rówieśników o specjalnych potrzebach edukacyjnych, czyli dzieci wymagających

specjalnego traktowania. Okazało się, że tylko 15% uczniów ze szkoły integracyjnej i 25% ze

szkoły  ogólnodostępnej  nie  widzi  wokół  siebie  dzieci  wymagających  specjalnych  metod

edukacyjnych.  Znaczy  to,  że  dzieci  na  co  dzień  stykające  się  z  różnymi  formami

niepełnosprawności widzą i mają świadomość tego, że niektórym dzieciom trzeba zapewnić

odpowiednie warunki do możliwie pełnego zintegrowania się z resztą szkoły.

Pytanie nr 10 powraca do często rozważanej kwestii wykorzystania lekcji wychowania

fizycznego  w  procesie  integracji  uczniów  niepełnosprawnych.  Biorąc  pod  uwagę  różne

stopnie  niepełnosprawności  nie  tylko  ruchowej,  ankietowane  dzieci  zapytano  wprost  o

łatwość przystosowania programu do możliwości wszystkich uczniów. Punkt widzenia dzieci

z  obu  szkół  był  tu  podobny.  Większość  z  nich  widzi  takie  możliwości,  a  tym  samym

postrzega znaczenie lekcji wychowania fizycznego jako jednego z podstawowych czynników

sprzyjających  nawiązywaniu  bliższych  więzów  z  niepełnosprawnymi  rówieśnikami.  Tym

niemniej  zauważyć  trzeba,  że  40%  uczniów  ze  szkoły  ogólnodostępnej  nie  popiera

dostosowania  programu  lekcji  do  niepełnosprawnych,  widząc  w  tym  prawdopodobnie

konieczność  rezygnacji  z  pewnych  elementów  programowych  i  obniżenie  wartości  i

atrakcyjności lekcji.  Decydujące znaczenie mogą tu mieć osobiste doświadczenia uczniów,

które zetknęły się w trakcie  własnych lekcji  z problemami stwarzanymi przez ćwiczących

niepełnosprawnych kolegów.

3.6. Obserwacje własne autora przeprowadzone w trakcie lekcji wychowania

fizycznego w klasach integracyjnych

Autor  niniejszej  pracy  odbywał  praktyki  w  szkole  integracyjnej  prowadząc  lekcje

wychowania  fizycznego.  W  tym  podrozdziale  zostanie  przedstawiona  garść  refleksji

związanych  z udziałem w lekcji  uczniów niepełnosprawnych i  ich wpływem na przebieg

prowadzonych zajęć. Okazało się, że udział dzieci niepełnosprawnych stwarza problemy w

prawidłowym przeprowadzeniu lekcji. Najprostsze wydawałoby się polecenia prowadzącego

zajęcia prowadziły do dezorganizacji i chaosu. Już sam początek lekcji – czyli standardowa

zbiórka  –  był  problemem.  Dzieci  niepełnosprawne  prawie  zawsze  miały  problemy  w

ustawieniu równego szeregu na linii.  Po ustawieniu  pojawiały się problemy z kolejnością

odliczania. Gdy przychodziła kolej na osobę z zaburzeniami gubiła się ona w kolejności cyfr

lub  była  tak  rozkojarzona,  że  nie  zwracała  w  ogóle  uwagi  na  podane  polecenia  osoby
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prowadzącej  zajęcia.  Po rozeznaniu  takie  osoby trzeba  było ustawiać  na początku lub  na

końcu szeregu i motywować resztę grupy do pomocy. Po ustaleniu liczby ćwiczących i nie

biorących udziału w zajęciach  następowało sprawdzanie stroju oraz gotowości do zajęć. I

znowu  dochodziło  do  sytuacji  trudnych.  Polecenie  „sprawdzamy  i  starannie  wiążemy

sznurowadła” wywoływało kolejną  falę  zamieszania.  Większość dzieci  oczywiście  szybko

potrafiła się uporać z tym zadaniem, natomiast dla uczniów niepełnosprawnych było to często

zadanie niewykonalne, ewentualnie rozciągnięte czasie do kilku minut. Niepełnosprawnym

zabierało  to  dużo  więcej  czasu.  Kolejna  faza  lekcji  czyli  rozgrzewka  to  kolejne  kłopoty.

Uczeń niepełnosprawny potrafi odmówić udziału w rozgrzewce twierdząc, że on przebierając

się  w  szatni  rozgrzał  się  już  wystarczająco  i  nawet  czuje  się  zmęczony.  Nauczyciel

oczywiście  musi  przekonać  takiego  ucznia,  że  rozgrzewka  podczas  zajęć  fizycznych  jest

bardzo ważnym elementem, niezbędnym do zminimalizowania ryzyka kontuzji oraz że trzeba

starannie rozgrzewać różnorodne grupy mięśniowe. Niestety takie argumenty niekoniecznie

trafiają do adresatów i prowadzą do dyskusji, których - zamiast ćwiczyć – musi wysłuchiwać

reszta klasy. 

Wśród uczniów o  specjalnych  potrzebach  nauczania  zaangażowanie  podczas  zajęć

lekcyjnych  wypada  bardzo  różnie.  Jedne  dzieci  wykazują  nadmierne  zainteresowanie

przeradzające się w nadaktywność podczas gdy inne wykazują się całkowitą obojętnością.

Oczywiście  nie  może być mowy o jakiejkolwiek  integracji  gdy dziecko nie  jest  w ogóle

zainteresowane tym co dzieje się na lekcji. Teoretycznie dziecko niepełnosprawne przebywa

na boisku, uczestniczy w grze, - ale jest to przeważnie uczestnictwo pozorne. Nawet jeśli

koledzy próbują go wciągnąć w grę, on po krótkim czasie sam rezygnuje, staje na środku i

oznajmia, żeby do niego nie podawać piłki bo jego uczestnictwo już nie dotyczy. Przywołany

przez nauczyciela wyjaśnia, że już nie chce i nie będzie grać. Prowadzący nie może wydać

polecenia  jak  w przypadku  innych  dzieci,  wyjaśniając,  że  aktualnie  wszyscy zajmują  się

rywalizacją i aktywnym uczestniczeniem w lekcji, ponieważ osoba niepełnosprawna mogłaby

się poczuć urażona. W tym czasie najlepszym rozwiązaniem dla prowadzącego jest szybkie

znalezienie zastępstwa za dziecko niepełnosprawne i kontynuowanie gry, a dla znudzonego

ucznia zorganizowanie jakiegoś zajęcia które, by go zaciekawiło. Nauczyciel musi pamiętać,

że trwa lekcja i grupa normalnie ćwiczących uczniów znajduje się pod jego czujną opieką, a

jednocześnie  dziecko  bądź  kilkoro  dzieci   niepełnosprawnych  czeka  na  zajęcie  się  nimi.

Najczęściej nie są oni w stanie sami przekazać co by ich zainteresowało. Nauczyciel musi

wykazać się inicjatywą i wyobraźnią, a jednocześnie dużą podzielnością uwagi aby prowadzić

praktycznie  dwa równoległe  zajęcia.  Żadna ze  stron nie  jest  w tej  sytuacji  zadowolona i
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trudno  taką  lekcję  podciągnąć  pod  edukację  integracyjną.  Jeśli  już  to  raczej  jej

zaprzeczeniem.

W przypadku danego tematu lekcji  praca z takimi dziećmi powoduje opóźnienia w

realizacji  planowanego  materiału.  Materiał  trzeba  przystosowywać  na  bieżąco  wybierając

najważniejsze punkty, a niektóre po prostu opuszczać. Tylko w tym momencie trzeba sobie

zadać pytanie. Czy nawet ta pozorna integracja uczniów o specjalnych potrzebach nauczania

podczas  trwania  szkolnej  lekcji  wf-u  nie  jest  kosztem  innych  uczniów?   Czy  dzieci

rozwijające się w normalnym trybie muszą mieć zaległości z materiałem? Czy zauważalna

naśladowczość wśród dzieci  może powodować zaburzenia rozwoju w przypadku tendencji

naśladowania dzieci niepełnosprawnych?

 Według  powszechnej  opinii  najłatwiej  i  najsprawniej  można  realizować  wspólne

zajęcia  w  trakcie  lekcji  wf-u.  Doświadczenia  własne  autora  pracy  mówią  coś  wręcz

przeciwnego. Lekcja, która miała przynieść korzyść i zabawę zarówno uczniom pełno jak i

niepełnosprawnym  staje  się  wydarzeniem  przykrym  dla  wszystkich  uczestników.  Grupa

normalnie  ćwiczących czy grających jest  podenerwowana przerywanym co chwila  tokiem

zajęć,  zaś uczniowie niepełnosprawni już po trzech najwyżej pięciu minutach rezygnują z

faktycznego udziału w lekcji.  Mimo, że sami już nie ćwiczą przeszkadzają innym, często

robiąc to celowo, a niekiedy nawet złośliwie.  
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Rozdział IV. Wnioski

Obowiązujący aktualnie w naszej polityce oświatowej trend jest zgodny z wytycznymi

UNESCO i  podpisanymi przez  Polskę  konwencjami.  Podążając  za  czołowymi państwami

Europy  Zachodniej  (Anglia,  Szwecja,  Francja,  Niemcy)  oświata  polska  zmierza  coraz

wyraźniej już nie tylko w stronę mocno rozbudowanej edukacji integracyjnej, ale stawia sobie

za  cel  przyszłościowe  wdrożenie  edukacji  włączającej.  Od  roku  szkolnego  2005/2006

obowiązuje rozporządzenie20 Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2005 r. dotyczące

kształcenia  młodzieży  niepełnosprawnej  i  niedostosowanej  w  przedszkolach,  szkołach  i

oddziałach  ogólnodostępnych  lub  integracyjnych.  Ten  akt  prawny  daje  każdemu  dziecku

możliwość uczęszczania do dowolnej szkoły w swoim miejscu zamieszkania w bezpośredniej

bliskości domu. W świetle powyższego rodzice mają prawo wyboru rodzaju i lokalizacji

placówki,  zaś  dyrektor  szkoły  ma  obowiązek przyjąć  każde  dziecko  i  zapewnić  mu

odpowiednie  warunki  nauczania. W  takim  ujęciu  edukacja  integracyjna  ma  być  tylko

etapem przejściowym pomiędzy  dotychczasowym modelem segregacyjnym,  a  docelowym

modelem  kształcenia  w  pełni  inkluzyjnego.  Ta  głęboko  humanitarna  koncepcja  nie

uwzględnia niestety aktualnych realiów – zwykłe szkoły ogólnodostępne nie są dostosowane

do  zindywidualizowanego  podejścia  do  każdego  ucznia  niepełnosprawnego.  Efektem  jest

zazwyczaj całkowite wypaczenie idei integracji. 

Liczba uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w naszym kraju stale rośnie.

Łącznie takich dzieci objętych obowiązkowym nauczaniem w zakresie szkoły podstawowej w

roku szkolnym 2018/2019 (wg danych GUS-u)21 było 118,7 tys.

W rozbiciu na poszczególne typy szkół wyglądało to następująco:

 Szkoły specjalne – 38,7 tys.

 Szkoły integracyjne - 24,3 tys.

 Szkoły ogólnodostępne  - 53,0 tys.

 Nauczanie indywidualne – 2,7 tys. 

Patrząc  na  te  dane  można  by  uznać,  że  sytuacja  jest  dobra.  Około  2/3  dzieci

niepełnosprawnych  uniknęło  stygmatyzujących  szkół  specjalnych  i  uczy  się  w

ogólnodostępnych szkołach zwykłych lub integracyjnych a więc jest w stałym kontakcie ze

20 Dz. U. z 2018 r., poz. 1485

21https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/1/14/1/
oswiata_i_wychowanie_w_roku_szkolnym_2018-2019.pdf
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swoimi  pełno  sprawnymi  rówieśnikami.  Teoretycznie  wszyscy  powinni  być  zadowoleni.

Edukacja  segregacyjna  w  odwrocie  zaś  integracja  i  inkluzja  rozwija  się  przy  ogólnej

aprobacie ogółu zainteresowanych. Jednak przy bliższym przyjrzeniu widać, że ten medal ma

dwie strony. Oprócz licznych wypowiedzi grupy zwolenników i propagatorów powszechnej

inkluzji pojawia się coraz więcej krytycznych. Krytyka dotyczy nie tyle samej idei integracji,

ale sposobu i  możliwości logistycznych jakimi dysponuje nasza oświata postawiona przed

takim zadaniem. 

W literaturze  naukowej  można  znaleźć  wyniki  wielu  przeprowadzonych  badań,  w

których integracja  gromadzi  same pozytywne oceny,  jak również cały wachlarz  opinii  od

umiarkowanych po negatywne22. Zebrane na potrzeby niniejszej pracy dane ankietowe należą

zdecydowanie do tej drugiej grupy. Wśród nauczycieli obu badanych szkół nie było żadnej

osoby, która wypowiedziała się zdecydowanie na ‘tak’ za prowadzeniem wspólnych lekcji

dzieci pełno i niepełnosprawnych. W tej kluczowej kwestii tylko niewielka część pedagogów

ze szkoły integracyjnej nie reprezentowała postawy negatywnej. Podobnie prezentowały się

opinie nauczycieli z obu szkół dotyczące implikacji nauczania integracyjnego i inkluzyjnego.

W  przeważającej  większości  były  one  zgodne,  że  zarówno  poziom,  zakres  jak  i  tempo

nauczania w klasach z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest niższy niż w

klasach pozostałych. Podobnie kształtowały się opinie ankietowanych dzieci.  One również

dostrzegały niekorzystne elementy wspólnego nauczania.    

Można by przypuszczać, że negatywne opinie dotyczące różnych aspektów integracji

to domena ludzi, których niepełnosprawność nie dotyka osobiście. Że dzieci niepełnosprawne

i ich rodzice murem stoją za edukacją inkluzyjną i odchodzeniem od szkół specjalnych. Tutaj

rzeczywistość  także  jest  bardziej  złożona.  Okazuje  się,  że  często  sytuacja  jest  wręcz

odwrotna.  W  badaniach  Alicji  Sadownik23 przejście  uczniów   niepełnosprawnych

intelektualnie ze szkoły ogólnodostępnej do specjalnej to:

„niezwykle kojący/wyzwalający moment dla badanych. Opisują oni społeczną

przestrzeń szkoły specjalnej jako sprzyjającą zrozumieniu ich stylu i tempa uczenia

się. Opisując codzienność w szkole specjalnej używają  takich określeń jak: spokój,

zrozumienie, fajność i przyjemność”.

22  M.  Chodkowska,  Z.  Kazanowski,  Socjopedagogiczne  konteksty  postaw  nauczycieli  wobec

edukacji  integracyjnej  Wrocław. 2011

23            A. Sadownik. Na rozstajnych drogach. Studium etnopedagogiczne kontrastowych karier szkolnych
młodzieży, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław. 2011 
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Bardzo  podobnie  przedstawiają  się  wyniki  innych  badań  nad  uczniami  szkoły

specjalnej24. Wszyscy badani uczniowie mieli doświadczenia w szkołach ogólnodostępnych i

wszyscy  wspominali  pobyt  w  tych  placówkach  jako  przykry,  bardzo  stresujący  i

jednoznacznie kojarzony jako miejsce nieustannych niepowodzeń i porażek.

Na zakończenie tej sekwencji opinia z forum internetowego poświęconego dyskusji

nad rozwojem edukacji inkluzyjnej. 

„Chcecie dzieci niepełnosprawne intelektualnie wrzucić do masowej szkoły i

nazwać  to  nauczaniem włączającym i  bajdurzyć  o  tolerancji,  akceptacji  itd.  itp.?!

Dzieci niepełnosprawne intelektualnie tak jak mój syn chodzą do szkoły specjalnej bo

takiej  szkoły  POTRZEBUJA!  Potrzebują  specjalnego  nauczania,  specjalnej  opieki,

szeregu rzeczy których zwykła szkoła im nigdy nie zapewni. Żeby nigdy nikomu nie

przyszło  do  głowy  wrzucić  tych  wszystkich  chorych,  niepełnosprawnych  dzieci  do

jednego wora szkoły zwykłej! Nie na tym polega tolerancja! Nie naginajcie tego słowa

dla  własnych  ideologii!  ...  A  przede  wszystkim  mój  syn  w  szkole  specjalnej  jest

szczęśliwy!  I  żeby  nigdy  nikomu ogarniętemu  jakimiś  ideologiami  nie  przyszło  do

głowy pozbawiać go tej szkoły!”25

Reasumując  powyższe  rozważania  trzeba  stwierdzić,  że  problem  edukacji

integracyjnej jest bardziej złożony i nie da się go prosto rozwiązać jednym rozporządzeniem

ministerialnym.  Realizowana  w  obecnej  formie  reforma  mająca  na  celu  ograniczenie

nauczania segregacyjnego i dalszy rozwój edukacji integracyjnej zbyt często przeradza się w

swoje  zaprzeczenie  czyli  dezintegrację  i  wywołuje  tym  samym  skutki  przeciwne  do

zamierzonych.  Aby  poprawić  obecną  sytuację  i  osiągnąć  choćby  minimalne  sukcesy  we

wdrażaniu rzeczywistej integracji muszą być spełnione poniższe postulaty:

 Szkoły  ogólnodostępne,  które  mają  przyjmować  uczniów

niepełnosprawnych  muszą  być  do  tego  przygotowane  logistycznie  oraz

zatrudniać dodatkowych nauczycieli  wspomagających.  W chwili  obecnej

takich szkół jest bardzo niewiele. Brak takiego przygotowania - choćby w

zakresie rewalidacji - powinien skutkować zakazem przyjmowania dzieci

niepełnosprawnych  do  takiej  placówki  ewentualnie  selekcją

przyjmowanych dzieci pod kątem rodzaju ich niepełnosprawności.

24 K. Gabryś. Edukacja – socjalizacja – autonomia w życiu osoby niepełnosprawnej, OW „Impuls”,
Kraków. 2005 

25http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/
848926;jsessionid=1EB2E12C8764A636E1EFB163EEDA59C8 15.10.2019, 11:29
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 Jeżeli  praktycznie  w  każdej  szkole  mogą  pojawić  się  uczniowie  o

specjalnych potrzebach edukacyjnych,  konieczne  jest  objęcie  wszystkich

nauczycieli odpowiednimi szkoleniami w tym zakresie. Sam pedagog czy

psycholog szkolny to za mało, aby udzielać wsparcia zarówno dzieciom

jak  i  odpowiednich  wskazówek  kadrze  nauczycielskiej.  Przygotowanie

nauczycieli  to  sprawa  równie  ważna  jak  zabezpieczenie  logistyczne.

Kontrowersyjne osiągnięcia minionych 30 lat wykazały, że do powodzenia

działań  integracyjnych  niezbędne  jest  nie  tylko  osobiste  zaangażowanie

całej  kadry  pedagogicznej,  ale  także  jej  odpowiednie  przygotowanie

merytoryczne. 

Na  zakończenie  ostatnia  uwaga  związana  z  dziećmi  o  specjalnych  potrzebach

edukacyjnych.  W  myśl  złotej  zasady  medycyny  -  lepiej  zapobiegać  niż  leczyć  –  warto

baczniej przyjrzeć się problemowi systematycznego wzrostu ilości takich dzieci. Spora część

wśród nich to osoby sprawne fizycznie, ale niedostosowane społecznie. I tu otwiera się pole

do poczynań zapobiegawczych. Odpowiednio wcześnie wykryte i zdiagnozowane problemy

emocjonalne  i  psychiczne  pozwoliłyby  jeśli  nie  wyeliminować  to  w  znacznym  stopniu

ograniczyć liczbę dzieci niedostosowanych społecznie. Przyczyny tego zjawiska są ogólnie

znane, a najważniejsze z nich to:

 Uzależnienie od narkotyków, dopalaczy alkoholu

 Uzależnienie od komputera i Internetu (gry komputerowe, pornografia, strony

afirmujące przemoc)

 Zły  wpływ toksycznego  środowiska  (zarówno  domowego jak  i  kolegów z

okolicy)

 Brak pomocy i oparcia w problemach i kłopotach szkolnych i domowych

Genezą  każdego z tych  wymienionych  problemów jest  dający  się  zauważyć kryzys  życia

rodzinnego w bardzo wielu rodzinach. Coraz mniej wspólnego spędzania czasu, coraz rzadsze

wspólne rozmowy, coraz słabsze zainteresowanie osobami żyjącymi pod wspólnym dachem.

Świat nieubłaganie idzie naprzód i wymusza na nas zmianę stylu życia – w przeważającej

mierze jest to zmiana na gorsze. Pracujemy coraz więcej w wiecznej pogoni za pieniądzem i

uważamy,  że  jeśli  zapewniamy  dzieciom  materialny  dostatek  to  jesteśmy  świetnymi

rodzicami. Prawie wszystko można kupić za pieniądze oprócz miłości i szacunku ze strony

własnych  dzieci.  Zanikła  prawie  całkowicie  tradycja  wspólnych  posiłków  (choćby

celebrowanych niedzielnych obiadów). Wspólne spędzanie czasu polega na tym, że każdy
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zamyka się w swoim pokoju i rozmawia ze swoim komputerem lub telewizorem. W takich

warunkach  domowych  rodzą  się  często  rozliczne  zaburzenia  emocjonalne  i  psychiczne  u

dzieci, które oczekując miłości i zainteresowania są traktowane przedmiotowo (niech same

zajmą się czymkolwiek byle tylko nie przeszkadzały).

Walka z takim obecnie powszechnym modelem życia rodzinnego jest bardzo trudna, ale w

przypadkach kiedy wystąpią pierwsze niepokojące symptomy trzeba reagować natychmiast i

stanowczo.  I  tu  potrzebny  jest  dodatkowy  wysiłek  nauczycieli  i  pedagogów.  W  szkole

stosunkowo  łatwo  można  zaobserwować  zmiany  w  zachowaniu  i  usposobieniu  ucznia.

Jeszcze łatwiej przejść nad nimi do porządku dziennego – wszyscy mamy swoje kłopoty. I

właśnie  z  takim  podejściem  trzeba  stanowczo  zerwać.  Wymagać  to  musi  wspólnego,

konsekwentnego  działania  szkoły  i  rodziców.  Często  rodzicami  trzeba  będzie  mocno

potrząsnąć, aby uświadomić im o co toczy się gra. A stawka w tej grze jest naprawdę wysoka.

Jest nią niedopuszczenie do sytuacji, aby kolejne dziecko nie zostało za jakiś czas uczniem o

specjalnych potrzebach edukacyjnych.
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7.Czy uważa się Pani/Pan za osobę przygotowaną do realizacji zadań w zakresie 

pedagogiki specjalnej?

Tak Nie Trudno powiedzieć

8.Jakie kwalifikacje/kompetencje przydatne do pracy z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi posiada Pani/Pan? Podkreśl odpowiednią formę kształcenia.

Studia licencjackie, magisterskie Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Studia podyplomowe doskonalące  kursy kwalifikacyjne

kursy doskonalące nie posiadam kwalifikacji w tym zakresie
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9. Ilu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest w klasie, której jest 

Pani/Pan wychowawcą?

1 2 3i więcej Nie jestem wychowawcą / Nie ma takich uczniów

10. Czy w swojej szkole realizuje Pani/Pan jakiś program dotyczący edukacji 

integracyjnej? Czy jest to program własny (autorski)? 

Tak Nie Nie jestem autorem takiego programu, ale go realizuję

11. Jak ocenia Pani/Pan własną szkołę pod kątem przygotowania do edukacji 

uczniów niepełnosprawnych?  Skala ocen: 1-zła, 2-dostateczna, 3-dobra, 4- bardzo 

dobra  

1 2 3 4

12.Skąd czerpie Pani/Pan informacje na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych

swoich uczniów? Proszę zaznaczyć 4 najczęściej wykorzystywane źródła. Proszę o 

podkreślenie kilku odpowiedzi.

Obserwacja ucznia podczas zajęć dydaktycznych w szkole. / Obserwacja zachowań 

ucznia w grupie w czasie wolnym od zajęć. / Rozmowa z innymi nauczycielami na temat 

potrzeb ucznia. / Rozmowa ze szkolnymi specjalistami na temat potrzeb ucznia. / Rozmowa z 

pozaszkolnymi specjalistami na temat potrzeb ucznia. / Rozmowa z rodzicami uczniów na 

temat potrzeb ucznia./ Rozmowa z uczniem na temat jego potrzeb. /  Analiza 

orzeczenia/opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. / inne, jakie?

13. Ilu uczniów w Pani/Pana klasie korzysta z różnych form pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej? Proszę o zaznaczenie liczby uczniów.

1 2 3 i więcej Nie jestem wychowawcą

14. Czy uważa Pani/Pan, że edukacja integracyjna powoduje zaniżenie poziomu 

nauczania w procesie edukacji?

Tak Raczej tak Nie Raczej nie Nie wiem

15. Czy uważa Pani/Pan, że integracja powinna występować w innym czasie, niż 

podczas trwania lekcji w klasie szkolnej?

Tak Raczej tak Nie Raczej nie Nie wiem

16. Czy uważa Pani/Pan, że osoby prowadzące zajęcia z uczniami w klasach 
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integracyjnych w czasie trwania lekcji obniżają przeciętny poziom nauczania?

Tak Raczej tak Nie Raczej nie Nie wiem

17. Czy uważa Pani/Pan, że integracja w czasie trwania lekcji powoduje opóźnienia w 

realizacji programu nauczania?

Tak Raczej tak Nie Raczej nie Nie wiem

18. Czy uważa Pani/Pan, że dzieci niepełnosprawne powinny rozwijać się pod specjalną 

opieką przy zastosowaniu specjalistycznych metod nauczania i motywacji?

Tak Raczej tak Nie Raczej nie Nie wiem
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ANKIETA DLA UCZNIÓW

1. Płeć:

K M 

2. Rok urodzenia:

3. Klasa:

4. Czy wiesz, co oznacza termin specjalne potrzeby edukacyjne?

Tak Nie

5. Czy uważasz, że na lekcji należy wszystkich traktować jednakowo?

Tak Raczej tak Nie Raczej nie

6.Które  z metod najlepiej  wpływają na zapamiętanie  przez ciebie  materiału z

lekcji?

Wykład

Pokaz

Dyskusja

…………

7.  Czy zgadzasz  się  ze  twierdzeniem,  że  wszystkie  dzieci  bez  względu na typ,

rodzaj  niepełnosprawności,  deficytów  rozwojowych  i  uzdolnień  specjalnych  powinny

uczyć się w jednej klasie?

Tak Raczej tak Nie Raczej nie Nie mam zdania

8.Czy  uważasz  ,że  nauczyciel  jest  osobą  przygotowaną  do  realizacji  zadań  w

zakresie indywidualizacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Tak Nie Nie wiem
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9.  Czu  uważasz,  że  w  twoim  najbliższym  otoczeniu  znajdują  się  dzieci  o

specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Tak Nie

10. Czy uważasz, że łatwiej jest dostosować poziom trudności zadania na lekcji

wychowania fizycznego niż na innych przedmiotach?

Tak Nie
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