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Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi w zreformowanej szkole

Najwa¿niejszym zadaniem nowoczesnego systemu szkolnego jest zaspokojenie po-

trzeb edukacyjnych wszystkich dzieci, w tym zagro¿onych zaburzeniami rozwojowymi.

Postulat ten wynika nie tylko z koniecznoœci zmian zwi¹zanych z reform¹, ale równie¿

z przemian w podejœciu do niepe³nosprawnoœci.

Rada Europy w dokumencie dotycz¹cym osób niepe³nosprawnych stwierdza, ¿e naj-

wa¿niejszym celem spójnej i ca³oœciowej polityki jest:

— zapobieganie lub wyeliminowanie niepe³nosprawnoœci oraz niwelowanie jej na-

stêpstw,

— zagwarantowanie pe³nego i czynnego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym,

— pomaganie osobom niepe³nosprawnym, aby mog³y one prowadziæ samodzielne

¿ycie, zgodnie ze swoim ¿yczeniem1.

Okreœlaj¹c zadania wspó³czesnej szko³y, podkreœla siê koniecznoœæ kszta³cenia dzieci

niepe³nosprawnych tak, aby proces ten by³ wysoce zindywidualizowany, zgodny z potrze-

bami uczniów, we wspó³pracy z rodzicami i dostêpny dla wszystkich, pozbawiony barier

architektonicznych, komunikacyjnych i spo³ecznych. Zmiany, jakie nastêpuj¹ w teorii

i praktyce polskiej pedagogiki specjalnej, d¹¿¹ do:

— stworzenia pe³nych szans indywidualnego rozwoju intelektualnego, spo³eczne-

go i emocjonalnego wszystkim dzieciom specjalnej troski na miarê ich mo¿li-

woœci, niezale¿nie od rodzaju i z³o¿onoœci deficytów oraz miejsca nauki i za-

mieszkania,

— objêcia terapi¹ i wsparciem psychologiczno-pedagogicznym œrodowisko ro-

dzinne, przedstawiæ rodzicom ofertê edukacyjn¹,

— wspomagania i monitorowania rozwoju i kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y od mo-

mentu urodzenia do maksymalnego usamodzielnienia siê,
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— przygotowania kadry pedagogicznej do umiejêtnego programowania procesu

dydaktyczno-rewalidacyjnego,

— przekazania spo³eczeñstwu rzeczowej wiedzy o szansach rozwojowych, uzdol-

nieniach i potrzebach spo³ecznych ludzi niepe³nosprawnych2.

Stworzenie sytuacji sprzyjaj¹cych aktywnoœci jednostki, która rozwija siê wed³ug

w³asnych, osobistych wartoœci, to podmiotowe podejœcie do ucznia niepe³nosprawnego.

Podmiotowoœæ w procesie wspomagania rozwoju dziecka staje siê podstawowym warun-

kiem dla osi¹gniêcia celów rewalidacyjnych. Mo¿na to osi¹gn¹æ dziêki upodmiotowieniu

sposobu komunikowania siê poprzez wczuwanie siê w sytuacjê dziecka i rozumienie po-

trzeb, a tak¿e stworzenie warunków dla dzia³añ aktywizuj¹cych. Pozwoli to na wkompo-

nowanie rewalidacji w ca³okszta³t procesów edukacyjnych3.

Pomoc w rozwi¹zywaniu specyficznych problemów jednostki, uczenie ¿ycia z dan¹

niepe³nosprawnoœci¹ to wa¿ne zadanie wspó³czesnej szko³y, która ma zaspokajaæ potrzeby

edukacyjne wszystkich dzieci, poprzez tworzenie indywidualnych programów edukacyj-

no-wychowawczych.Wœród wielu celów reformy opieki wymienia siê podniesienie jakoœ-

ci us³ug profilaktycznych i opiekuñczych oraz form wychowania integracyjnego.

Problemy integracji w edukacji sta³y siê w ostatnich dziesiêcioleciach przedmiotem

szczególnego zainteresowania i dyskusji.

Podkreœla siê, ¿e wspólne kontakty dzieci niepe³nosprawnych z rówieœnikami wza-

jemnie wzbogacaj¹ rozwój, ucz¹ tolerancji, akceptacji odmiennoœci, poszanowania cu-

dzych potrzeb4.

1. Uczeñ z utrudnieniami rozwojowymi jako podmiot

oddzia³ywañ edukacyjno-wychowawczych

Ka¿dy rodzaj niepe³nosprawnoœci powoduje trudnoœci w rozwoju, poznawaniu œwiata

i w przystosowaniu siê do wymagañ spo³ecznych. To ograniczenie lub brak zdolnoœci do

wykonywania czynnoœci w zakresie uznanym za normalny, dysfunkcja na poziomie zadañ.

Niepe³nosprawnoœæ powoduje dysfunkcjonalnoœæ organizmu, co stwarza sytuacje trudne

dla jednostki, tj. sytuacje przeci¹¿enia, utrudnienia, deprywacji, zagro¿enia— to doprowa-

dza do ograniczenia aktywnoœci ¿yciowej i pogorszenie siê stanu psychicznego.

Niepe³nosprawn¹ jest jednostk,a której stan fizyczny lub psychiczny trwale lub okre-

sowo utrudnia, ogranicza lub uniemo¿liwia wype³nianie zadañ ¿yciowych i ról spo³ecz-

nych zgodnie z normami prawnymi i spo³ecznymi5.

Wodniesieniu do dzieci i m³odzie¿y adekwatnymi okreœleniami s¹: jednostka odmien-

nie rozwijaj¹ca siê, z utrudnieniami i ograniczeniami rozwojowymi „specjalnej troski”.

Obecnie u¿ywane jest okreœlenie „dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” — te,
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które pomimo ró¿nego rodzaju i stopnia niepe³nosprawnoœci maj¹ szansê na osi¹gniêcia

edukacyjne i poprawê swojego stanu psychofizycznego6. Dzieci te maj¹ takie same potrze-

by, co ogó³ rówieœników, jednak ze wzglêdu na liczne bariery nie s¹ zdolne zaspokajaæ

swoich potrzeb i samodzielnie rozwi¹zywaæ problemów, bo ¿yj¹ w odmiennych warun-

kach biologicznych i spo³ecznych. Niepe³nosprawnoœæ powoduje specyficzne ogranicze-

nia w przystosowaniu siê do okreœlonych warunków i pojawienie siê specjalnych potrzeb,

które wymagaj¹ interwencji z zewn¹trz. Specyficzne potrzeby s¹ efektem wyst¹pienia od-

miennoœci rozwojowej i wynikiem indywidualnego doœwiadczenia zwi¹zanego z upoœle-

dzeniem7.

Grupa dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest bardzo zró¿nicowana

i obejmuje jednostki niepe³nosprawne umys³owo, z zaburzeniami sensorycznymi, emocjo-

nalnymi, osoby przewlekle chore i niesprawne motorycznie, a tak¿e uczniów z niepe³no-

sprawnoœci¹ wielozakresow¹ (sprzê¿on¹) i fragmentarycznymi deficytami rozwojowy-

mi.St¹d formy i metodywspomagania rozwoju s¹ ró¿norodne i wysoce zindywidualizowa-

ne, ukierunkowane na eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeñ, korygowanie niepra-

wid³owoœci, likwidowanie braków w wiedzy i umiejêtnoœciach szkolnych.

Oddzia³ywanie to ma jednoczeœnie znaczenie prewencyjne, poniewa¿ zapobiega po-

wstawaniu wtórnych zaburzeñ emocjonalno-motywacyjnych8.

2. Mo¿liwoœci edukacji dziecka ze specjalnymi potrzebami

w szkole ogólnodostêpnej

Ustawa o systemie oœwiaty stwarza dzieciom i m³odzie¿y niepe³nosprawnej mo¿li-

woœæ kszta³cenia siê w ogólnodostêpnych lub integracyjnych szko³ach i przedszkolach pu-

blicznych i niepublicznych. Obowi¹zek szkolny obowi¹zuje wszystkie dzieci, a osoby ze

sprzê¿onymi upoœledzeniami mog¹ uczêszczaæ do szko³y podstawowej do 21 roku ¿ycia

oraz kontynuowaæ naukê w szko³ach ponadpodstawowych do ukoñczenia 24 lat. Realizo-

wanie obowi¹zku szkolnegomo¿e byæ organizowanew formie nauczania indywidualnego;

w domu rodzinnym, w rodzinie zastêpczej, placówce opiekuñczo-wychowawczej, a tak¿e

w zak³adzie opieki zdrowotnej, domu pomocy spo³ecznej, a w szczególnie uzasadnionych

przypadkach na terenie szko³y. Kszta³cenie w integracji powinno umo¿liwiæ uczniom nie-

pe³nosprawnym zdobycie wiedzy i umiejêtnoœci na miarê ich mo¿liwoœci, a liczba uczniów

w oddziale integracyjnym powinna wynosiæ od 15 do 20, w tymmo¿e byæ od 3 do 5 uczniów

niepe³nosprawnych. Jednak nie wszyscy uczniowie mog¹ uczyæ siê w placówkach integra-

cyjnych, dlatego coraz czêœciej obserwujemy zjawisko nap³ywu do szkó³ ogólnodostêpnych,

uczniów z deficytami rozwojowymi, nieharmonijnie rozwijaj¹cych siê, z zaburzeniami roz-

woju i zachowania o ró¿nym zakresie i g³êbokoœci. Bêd¹ to uczniowie, u których wystêpuj¹

zaburzenia globalne, parcjalne i fragmentaryczne.
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Do zaburzeñ globalnych mo¿na zaliczyæ przypadki opóŸnienia rozwoju, czyli zwol-

nienie, zahamowanie tempa rozwoju wszystkich funkcji w podobnym stopniu, co mamiej-

sce np. w upoœledzeniu umys³owym. Parcjalne dotycz¹ zaburzeñ rozwoju tylko niektórych

funkcji, np. mowy czy motoryki, a zaburzenia fragmentaryczne czy mikrozaburzenia maj¹

jeszcze wê¿szy zakres, np. zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej, s³uchowej.

Dzieci te s¹ w stanie podj¹æ naukê, ale potrzebuj¹ pomocy pedagogicznej w postaci

specjalnychmetod i indywidualnych programów nauczania, ukierunkowanych na korektu-

rê i kompensacjê zaburzonych sfer.

Badania przeprowadzone w jednej ze szkó³ na terenie Czêstochowy potwierdzi³y, ¿e

odsetek uczniów z ró¿nego rodzaju nieprawid³owoœciami rozwojowymi jest znacz¹cy.

Tab.1. Zaburzenia rozwojowe wystêpuj¹ce u uczniów w badanej szkole (N = 550).

Lp. Typy zaburzeñ
Dziewczêta Ch³opcy Ogó³em

l % l % l %

1 Wady postawy (skrzywienie krêgos³upa, p³askostopie,

trwa³e dysfunkcje aparatu ruchowego).

45 8,2 36 6,5 81 14,7

2 Zaburzenia percepcji wzrokowej, s³uchowej, dysleksja. 33 6 35 6,4 68 12,4

3 Zaburzenia rozwoju somatycznego (oty³oœæ, niedobór

wagi i wzroku), przewlek³e choroby somatyczne (aler-

gie, schorzenia uk³adu oddechowego, serca i inne).

19 3,5 22 4 41 7,5

4 Zaburzenia mowy. 11 2 28 5,1 39 7,1

5 Zaburzenia emocjonalne (zaburzenia dynamiki proce-

sów nerwowych, nadpobudliwoœæ, zahamowanie), lê-

kliwoœæ, reakcje nerwicowe.

9 1,6 8 1,5 17 3,1

6 Obni¿enie sprawnoœci umys³owej (upoœledzenie

umys³owe, inteligencja ni¿sza ni¿ przeciêtna)

4 0,7 8 1,5 12 2,2

7 Ogó³em 121 22 137 25 258 47

Jak widaæ na przyk³adzie jednej szko³y, ponad 40% uczniów wykazuje jakieœ niepra-

wid³owoœci rozwojowe, najczêœciej s¹ to: wady postawy (14,7%), zaburzenia rozwoju so-

matycznego i choroby przewlek³e (7,5%), mikrozaburzenia funkcji percepcyjnych

(12,4%), obni¿enie sprawnoœci umys³owej (2,2%) i ró¿ne zaburzenia emocjonalne (3,1%);

czêsto s¹ to zaburzenia wielozakresowe (sprzê¿one).

Odsetek uczniów z zagro¿eniami rozwojowymi na terenie innych szkó³ podstawo-

wych i gimnazjalnych jest podobny.

W zwi¹zku z tym dzia³alnoœæ korekcyjno-terapeutyczna szko³y nabiera istotnego zna-

czenia, ale przy prze³adowanych programach, braku nauczycieli-specjalistów i ogranicze-

niach finansowych nie jest ³atwa do zrealizowania.

Obecny ustrój szkolny jest przystosowany organizacyjnie do potrzeb wszystkich dzie-

ci, poniewa¿ istnieje dro¿noœæ kszta³cenia miêdzy specjaln¹ a ogólnodostêpn¹ i integra-

cyjn¹ szko³¹, z mo¿liwoœci¹ wyd³u¿enia ka¿dego etapu edukacji.

Ramowe plany nauczania szkó³ specjalnych s¹ skorelowane z obowi¹zuj¹cymi

w szkole masowej, a rady pedagogiczne mog¹ dokonywaæ plastycznych przesuniêæ, by in-

dywidualny program nauczania umo¿liwia³ rewalidacjê dziecka.
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Wiele wskazuje na to, ¿e w szko³ach masowych przybywaæ bêdzie dzieci niepe³no-

sprawnych i zagro¿onych zaburzeniami w rozwoju, dlatego wspó³czesna szko³a musi roz-

wijaæ funkcje kompensacyjne, aby daæ szansê ka¿demu dziecku i zapewniæ mu optymalny

rozwój.
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